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PUBLICADO DOM 08/07/2005 
  
 
 
 
PARECER Nº 659/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 3/05. 
Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, que visa alterar a 
redação do inciso IV do parágrafo 2º do art. 37 da LOM, bem como acrescentar um 
parágrafo único ao art. 69. 
A proposta tem por objetivo excluir a expressão serviço público do rol de matérias 
de iniciativa legislativa reservada ao Prefeito, e ainda explicitar que a iniciativa do 
Prefeito para disciplinar o regime de concessão ou permissão de serviços públicos 
não exclui a do Legislativo. 
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 
O art. 37 da Lei Orgânica estabelece a iniciativa legislativa concorrente para 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, Prefeito e aos 
cidadãos. No entanto, o parágrafo 2º determina a reserva de iniciativa ao Prefeito 
Municipal de leis que disponham sobre algumas matérias com o intuito de preservar 
um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio que é o Princípio da Independência e 
Harmonia entre os Poderes do Estado. Tal princípio prega a convivência e 
coexistência pacífica entre eles, com separações de funções e prerrogativas, todas 
elaboradas e destinadas ao cumprimento da finalidade maior do Estado que é o de 
satisfazer o interesse público e promover o bem comum. 
Assim é que, a fim de resguardar este equilíbrio, a Lei Orgânica estabeleceu, no 
parágrafo 2º do art. 37, os casos em que o projeto de lei deve ser iniciado pelo 
Prefeito Municipal, não cabendo delegação de tal prerrogativa à outrem por força do 
disposto no art. 6º do mesmo diploma municipal, segundo o qual “os poderes 
Executivo e Legislativo são independentes e harmônicos, vedada a delegação de 
poderes entre si”. 
A inclusão de reserva de iniciativa na Lei Orgânica, entretanto, decorre não só 
deste princípio, mas do próprio comando das Constituições Federal e Estadual. O 
art. 29 da Carta Federal determina que “o Município reger-se-á por lei orgânica..., 
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado...”, o que revela a necessidade de que a Lei 
Orgânica esteja em consonância com os preceitos constitucionais. 
Ocorre, porém, que ao dispor sobre a reserva de iniciativa, a Lei Orgânica 
extrapolou os limites estabelecidos tanto na Constituição Federal quanto na 
Estadual. 
A reserva de iniciativa do Chefe do Executivo Federal encontra-se no art. 61, 
parágrafo 1º: 
“Art. 61 (...) 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I – disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria; 
d) (...) 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o 
disposto no art. 84, VI;” 
Na Constituição Estadual, o Chefe do Executivo tem reserva de iniciativa para: 
“Art. 24 (...) 
§ 1º (...) 
§ 2º Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa de leis que 
disponham sobre: 
1 – criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos da administração 
direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração; 
2 – criação das Secretarias de Estado; 
3 – (...) 
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4 – servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a 
inatividade; 
5 – (...) 
6 – (...)” 
Nota-se que tanto na Constituição Estadual quanto na Federal, os Chefes do Poder 
Executivo têm iniciativa para matérias relativas a seus servidores e a sua estrutura 
administrativa. Não têm iniciativa exclusiva ou privativa para serviços públicos, 
exceto no caso dos Territórios (CF, art. 61, § 1º, alínea “b”), se estes algum dia 
voltarem a existir. Assim, a Constituição não considerou a possibilidade de reservar 
a iniciativa ao Presidente da República quando se tratasse de leis dispondo sobre 
serviço público federal, excetuando apenas os serviços públicos dos territórios 
devido a suas peculiaridades, como por exemplo a de ter um governador nomeado, 
não eleito como manda a regra do jogo democrático. 
A Lei Orgânica do Município, por sua vez, resolveu, além de reservar a iniciativa ao 
Prefeito sobre a organização administrativa e de seus servidores, também reservar 
a iniciativa para leis relativas a serviços públicos, senão vejamos: 
“Art. 37 (...) 
§ 2º São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: 
I – (...) 
II – (...) 
III – (...) 
IV – organização administrativa, serviços públicos e matéria orçamentária; 
V – (...)” 
Assim, embora a Carta Municipal tenha estabelecido tal reserva, esta não encontra 
paralelo nas Constituições Federal e Estadual, de modo que existe a possibilidade 
jurídica de retirá-la da Lei Orgânica, através de Emenda, a ser processada nos 
termos do art. 36. 
Ressalva-se, no entanto, que o art. 2º do projeto não pode ser aprovado. 
O art. 69, inciso IX, da Lei Orgânica atribui ao Prefeito competência privativa para 
apresentar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre o regime de concessão 
ou permissão de serviços públicos. O projeto em questão, no art. 2º, extingue a 
competência privativa, transformando-a em concorrente. Assim, a Câmara também 
poderia iniciar tais projetos. No entanto, especificamente em relação a leis dispondo 
sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos, a Constituição 
Estadual também atribui tal iniciativa ao Governador do Estado, no art. 47, inciso 
XVIII. 
Assim, a Lei Orgânica não poderia transformar a competência privativa em 
concorrente porque estaria extrapolando os limites fixados pela Constituição 
Estadual. Em relação aos serviços públicos, ocorre o contrário, a Constituição 
Estadual não prevê e a Lei Orgânica sim, restringe a competência legislativa da 
Casa. No caso específico do regime de concessão e permissão, esta restrição tem 
que existir por força do art. 47, inciso XVIII, da Constituição Estadual. 
Tal restrição funda-se no fato de que o regime de concessão ou permissão dos 
serviços públicos está diretamente ligado à execução de tais serviços e seus 
aspectos contratuais, não tratando apenas de linhas gerais, como no caso do art. 
37, que envolve o serviço público de maneira genérica. Assim, é até lógica sua 
atribuição ao Prefeito posto que o Executivo tem mais condições técnicas para 
avaliar as melhores condições e circunstâncias para a execução de serviços 
públicos. Sem esquecer, é claro, do princípio da Harmonia e Independência entre os 
Poderes que implica na não ingerência de um no outro. 
Com a alteração proposta pelo projeto, vale salientar que a Câmara, embora possa 
passar a iniciar projetos de lei sobre serviços públicos, não poderá usurpar a 
competência executiva do Prefeito, cabendo a ela apenas dispor sobre regras gerais 
e abstratas, deixando as situações concretas e que interfiram na organização 
administrativa ao Chefe do Executivo. 
O eminente e saudoso jurista Hely Lopes Meirelles, em parecer sobre Lei de 
Iniciativa do Executivo (in “Estudos e Pareceres de Direito Público”, Ed. RT, 1984, 
pág. 24) discrimina os papéis com sua costumeira didática: 
“3. Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição 
primordial 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, ao passo 
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que a do Prefeito é a Executiva, compreendendo a função governamental, exercida 
através de atos políticos, e a administrativa, mediante atos administrativos aqueles 
e estes concretos e específicos... 
4. Em conclusão, a Câmara não administra e muito menos governa o Município, 
mas apenas estabelece normas de administração, reguladoras da atuação 
administrativa do Prefeito. É nisso exatamente que reside a marca distintiva entre a 
função normativa da Câmara e a atividade executiva do Prefeito: o Legislativo atua 
como poder regulatório, genérico e abstrato. O Executivo transforma os 
mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de 
administração.” 
Assim, é possível a supressão dos serviços públicos do rol das matérias de iniciativa 
privativa do Prefeito através de Emenda à Lei Orgânica do Município, observado o 
art. 36 da mesma Carta, ressaltando-se a necessidade de apresentação de um 
substitutivo retirando-se o art. 2º do projeto pelas razões ora expostas. 
Face ao exposto, o projeto está amparado nos arts. 61, § 1º, inciso II, da 
Constituição Federal, arts. 24, § 2º e 47, inciso XVIII da Constituição Estadual e 69, 
inciso IX e 36, da Lei Orgânica do Município, razão pela qual somos 
PELA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 
Todavia, a fim de adequar a proposta às considerações supra, sugerimos o 
substitutivo a seguir. 
SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 
3/05. 
Altera a redação do inciso IV do parágrafo 2º do artigo 37, da Lei Orgânica do 
Município. 
A Câmara Municipal de São Paulo PROMULGA: 
Art. 1º O inciso IV, do parágrafo 2º, do artigo 37, da Lei Orgânica do Município, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 37 (...) 
§ 2º São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: 
IV – organização administrativa e matéria orçamentária;” (NR) 
Art. 2º Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 29/6/05 
Celso Jatene – Presidente 
Kamia – Relator 
Aurélio Miguel 
Carlos A. Bezerra Jr. 
Jooji Hato 
José Américo 
Gilson Barreto 
Russomanno 
Soninha 
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