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PARECER Nº 2463/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0073/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a ampliação dos centros de acolhimento para pessoas em situação de rua. 

De acordo com o projeto, a Prefeitura do Município de São Paulo deverá implantar no 
mínimo 01 (um) Centro de Acolhimento às pessoas em situação de rua por área de atuação 
das subprefeituras. 

Não obstante os elevados propósitos de seu autor, a propositura não reúne condições 
para prosseguir em tramitação, haja vista que afronta a iniciativa privativa do Prefeito para 
projetos de lei que regulem tal matéria. 

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. 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui jurisprudência pacífica 
neste sentido: 

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.062/2017, que 
dispõe sobre a criação do programa de escotismo nas escolas municipais - Falta de indicação 
da fonte de custeio para a consecução da norma que, quando muito, impede a sua 
exequibilidade no ano em que editada. Inconstitucionalidade por afronta ao art. 25 da Carta 
Estadual não configurada - Violação aos artigos 5º, 24, §2º,2, 47, II, XIV e XIX cumulados com 
o art. 144, todos da Constituição Estadual Lei de iniciativa parlamentar que invadiu a 
competência legislativa do Chefe do Poder Executivo, ofendendo o princípio da separação dos 
poderes e, bem assim, a esfera da gestão administrativa. Ação procedente. 

(...) 

A lei impugnada, ainda que louvável a intenção de criação de programa de estímulo ao 
escotismo, na verdade cria obrigações à Administração Pública (disponibilização das escolas 
nos finais de semana e em dias sem regular atividade escolar) quando deveria ficar a cargo do 
Chefe do Poder Executivo deliberar a respeito da conveniência e oportunidade da criação e 
administração de eventuais projetos, parcerias e campanhas nessa área. (TJSP. ADI n° 
2201276-58.2017.8.26.0000. Des. Rel. Salles Rossi.  j. 21.02.2018) (grifamos). 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 5.696, de 28 de novembro de 
2014, do Município de Sumaré, de iniciativa parlamentar, que 'Autoriza o Poder Executivo a 
criar o 'Programa Salvando Vidas', que regulamenta o serviço de acolhimento a população 
adulta de rua, requalificando os mesmo ao mercado de trabalho. Programa governamental - 
Competência do Executivo para a organização e planejamento das políticas públicas - Vício de 
iniciativa - A matéria regulamentada pela norma impugnada insere-se no âmbito da 
competência legislativa atribuída pela Constituição ao chefe do Poder Executivo Municipal, por 
ser inerente ao planejamento e organização do Município. Violação aos arts. 5º, 24, 47, II, XIV 
e XIX, 'a', aplicáveis aos Municípios por força do art. 144, todos da CE/89 Inconstitucionalidade 
reconhecida Ação procedente. 

(...) 

A norma impugnada que estabelece política pública e institui programa de assistência 
social, criando obrigações à administração pública, é tema relacionado à organização, 
funcionamento e direção superior da administração, cuja competência para regulamentação é 
afeta ao poder executivo, vedado, portanto, ao poder legislativo editar o referido ato normativo, 
por ser ele, à evidência, ato de gestão, inserido na esfera do poder discricionário do Prefeito 
Municipal. (TJSP. ADI n° 2121808-79.2016.8.26.0000. Des. Rel. Carlos Bueno. j. 07.12.2016) 
(grifamos). 

Destarte, a propositura também viola a separação de poderes ao interferir na análise 
da conveniência e oportunidade da disponibilização de espaços para a criação e implantação 
destes centros. 

Ademais, o projeto demandaria a presença de profissionais para a execução das 
tarefas afetas à manutenção dos centros de acolhimento e como é cediço, lei que disponha 
sobre servidores públicos municipais e seu regime jurídico também é de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, na clara dicção do art. 37, § 2º, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, abaixo reproduzido: 

Art. 37 (...) 

(...) 

§ 2º - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: 

I  criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta, autárquica e fundacional; 

(...) 

III  servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria; 

Observe-se que o dispositivo acima está em consonância com a alínea "c", do inciso II, 
do § 1º, do art. 61 da Constituição Federal, restando claro, portanto, que a propositura 
representa ingerência indevida do Legislativo em âmbito de atuação reservado exclusivamente 
ao Poder Executivo. 

Desta forma, a propositura, ao imiscuir-se em matéria de competência privativa do 
Poder Executivo, violou o princípio constitucional da harmonia e independência entre os 
Poderes, contemplado na Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e 
contemplado também na Lei Orgânica do Município (art. 6º). 

Ante o 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 11/12/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Claudio Fonseca (CIDADANIA) - Relator 
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Edir Sales (PSD) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/12/2019, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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