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PARECER Nº 1646/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0313/18. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Quito Formiga, que acresce o 
inc. XIII ao art. 3º da Lei nº 15.883, de 4 de novembro de 2013, que dispõe sobre a implantação 
do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB no âmbito do Município de São Paulo, voltado 
à oferta de cursos e programas na modalidade a distância, mediante a criação e manutenção 
de Polos de Apoio Presencial, nos termos e condições que especifica. 

O projeto em análise pretende, com a nova redação, estabelecer a obrigação para a 
Secretaria Municipal de Educação de fornecer e fomentar a educação especializada para 
alunos com altas habilidades, superdotação e aceleração, com a oferta de formação 
continuada para os profissionais de educação, em nível de extensão universitária e pós-
graduação, nos Polos de Apoio Presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. 

Não obstante os meritórios propósitos que nortearam o seu autor, o projeto não reúne 
condições de prosseguimento, posto que não observa os limites da competência legislativa 
desta Casa, invadindo seara privativa do Executivo. 

Com efeito, com a alteração legislativa pretendida, o projeto dispõe sobre a instituição 
de curso e treinamento para pedagogos, o que configura ato de administração, uma vez que de 
natureza concreta. 

O presente projeto, ao criar obrigação a ser observada nas atividades de organização 
da Administração Pública, caracteriza-se como ato concreto de administração, perdendo a 
abstração e generalidade de que se devem revestir os mandamentos legais. Referida matéria, 
por se referir ao planejamento, à organização e à gestão dos serviços públicos é afeta à 
organização administrativa, conceito jurídico que "resulta de um conjunto de normas jurídicas 
que regem a competência, as relações hierárquicas, a situação jurídica, as formas de atuação 
e controle dos órgãos e pessoas, no exercício da função administrativa" (in Manual de Direito 
Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, Ed. Atlas, 25ª ed., 2012, pág. 447). 

É cediço que incumbe exclusivamente ao Poder Executivo a administração do 
Município, tarefa que engloba a criação e a estruturação dos órgãos públicos e a gestão, a 
organização e a execução dos serviços e das obras públicas municipais. Para se desincumbir 
dessa tarefa de administração, deve o Prefeito estar resguardado de interferências indevidas 
em sua atuação, razão pela qual lhe assegura o art. 70, XIV, da Lei Orgânica do Município a 
competência para dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração 
municipal e, por sua vez, o art. 37, § 2º, IV, da citada Lei, lhe confere iniciativa privativa para 
apresentar projetos de lei que disponham sobre organização administrativa. 

Nas palavras do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles (in ‘ Direito Municipal Brasileiro’ , 
6ª ed. Atual., Malheiros Editores, 1990, p. 438-439) se encontra precisa distinção acerca dos 
âmbitos de atuação dos Poderes Executivo e Legislativo: 

"A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a 
administração do Município e a conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais. A 
Câmara não administra o Município; estabelece, apenas, normas de administração. Não 
executa obras e serviços públicos; dispõe, unicamente, sobre a sua execução. Não compõe 
nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; edita, tão-somente, preceitos para sua organização e 
direção. Não arrecada nem aplica as rendas locais; apenas o Município; mas regula e controla 
a atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito. 
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Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva 
do prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato; o 
Executivo consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e 
concretos de administração." 

Para corroborar este entendimento, colacionam-se alguns julgados do Egrégio Tribunal 
de Justiça de São Paulo, com o entendimento no sentido da inconstitucionalidade, para casos 
semelhantes ao da propositura em apreço: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de RIBEIRÃO PRETO - 
LEI MUNICIPAL Nº 13.886/2016 - iniciativa parlamentar - LEI QUE dispõe sobre a 
IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE, NA REDE PÚBLICA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - Invasão da competência reservada ao Chefe 
do Poder Executivo - Ingerência na Administração do Município - Vício de iniciativa configurado 
- Violação ao Princípio da Separação de Poderes - AFRONTA AOS artigos 5º, 24, §2º, 2, 47, II, 
XIV E XIX E 144, Da Constituição do Estado DE SÃO PAULO - Inconstitucionalidade 
reconhecida - AÇÃO PROCEDENTE. (ADI 2123160-38.2017.8.26.0000. J.07.02.2018). 

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 2.679/2017, do Município de Macatuba - 
Dispõe acerca da obrigatoriedade de divulgação de listagens de pacientes que aguardam por 
consultas com especialistas, exames e outros procedimentos médicos e odontológicos no 
âmbito do Município de Macatuba. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade por vício de 
iniciativa. Competência do Chefe do Poder Executivo. Exegese da Constituição do Estado de 
São Paulo. Precedentes no C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Ação procedente." (ADI 2165849-97.2017.8.26.0000. J.29.11.2017). 

O presente projeto apresenta vício de iniciativa, conquanto cria curso universitário com 
o objetivo de treinar pedagogos em caráter de extensão universitária e pós-graduação, 
estabelecendo, assim, diversas atividades a serem desempenhadas pela Administração 
Pública, através da Secretaria Municipal de Educação, necessárias à implementação do 
referido curso, caracterizando, assim, invasão na esfera de atribuição do Poder Executivo. 

Note-se, ainda, que, a Lei Municipal nº 15.919, de 16 de dezembro de 2013 dispôs 
sobre o atendimento educacional especializado aos alunos identificados com altas habilidades 
ou superdotados no âmbito do município de São Paulo, cujo planejamento e implementação 
caberá ao Executivo, no plexo de suas atribuições. 

Pelo exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 31/10/2018. 
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