
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

PROJETO DE LEI N° 083 DE 02 DE AGOSTO DE 2021

“Institui incentive a pratica das 
atividades fisicas, por pessoas idosas 
no Municipio de Cajamar, e a 
promogao
municipals da terceira idade ”

campeonatosde

Art. 1° - A pratica de atividades fisicas, devera ser incentivada no 
municipio de Cajamar, principalmente nos espapos publicos comumente 
frequentados por pessoas da terceira idade, alem das prapas publicas entre 
outros.

I - O Poder Executive, atraves de seus orgaos, fomentara a pratica das 
atividades fisicas e desportivas para pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, 
adaptando tais atividades, inclusive suas regras as condipoes fisicas dos 
idosos.

II - O Poder Executive podera celebrar convenios e parcerias, junto as 
federapoes e clubes visando a aquisipao de know how e o aprimoramento do 
ensino, pratica e desenvolvimento das atividades fisicas e desportos, 
especialmente voltadas e adaptadas para as pessoas da terceira idade.

Art. 2° Sem prejuizo do estabelecido no artigo anterior, para a aquisipao 
de eventuais equipamentos, cessao de profissionais das areas afins, e cessao 
de espapos para a pratica das atividades e ou realizapao de campeonatos, 
poderao ser feitas doapoes por pessoas fisicas e juridicas de direito publico e 
privado, alem do voluntariado.
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Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.(XL
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

JUSTIFICATIVA

O vereador Flavio Alves Ribeiro “Flavio Comajo”, integrante da Bancada do PR, 

com assento nesta Casa Legislativa, vem apresentar para a deliberagao 

plenaria o presente Projeto de Lei, que busca incentivar a pratica de atividade 

esportiva por pessoas maiores de 60 (sessenta) anos. De forma quase 

unanime, estudos tern comprovado que a atividade fisica e pratica esportiva, 

propiciam beneficios a saude fisica e mental dos praticantes. Bern assim, 

ajudam na socializagao, e mais especificamente na situagao dos idosos, servira 

de grande ferramenta no combate a solidao, e ao abandono que comumente 

afligem as pessoas da terceira idade. Propiciando assim, ampla melhora auto 

estima, da saude fisica e mental, e da qualidade de vida, dos tao amados 

idosos Cajamarenses.

Em perfeita concordancia ao que estabelece a Carta Magna, bem assim a Lei 

no 10.741/2003, tambem conhecido como o Estatuto do Idoso. Apresentando- 

se a materia para a analise e apreciagao desta emerita Casa Legislativa, 

contado com o apoio dos ilustres vereadores para a provagao deste projeto de

lei.

Plenario Ver Waldomiro dos santos, 02 de agosto de 2021
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PARECER N° 126/2021

Ref. Projeto de Lei n° 83 de 02 de agosto de 2021.

Trata o |

pratica das atividades ffsicas,
presente protocolado de projeto de lei que “institui incentive a

por pessoas idosas no Municipio de Cajamar, 
promogao de campeonatos municipais da terceira idade".

A propositura e de 

acompanhada de justificativa.

E o relatorio.

e a

autoria do vereador Flavio Comajo e vem

PARECER

A materia tratadauma vez que se insere no conceito di interesse local.lSido peS artigo S^inS 

, Constituigao Federal’, e artigo 9<=, capuP, da Lei Organica Municipal.

h
1 Constituigao Federal
Art. 30 Compete aos Municipios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;

2 Lei Organica Municipal

T'
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Assim, quanto a competencia, nao ha qualquer vicio.

No entanto o Projeto de Lei em Qusstao fere o principio da
r. no art|g° 5°, da Constituicao do

. ^or con^gurar interferencia do Leaislativn
competencia privativa do Executive.

independencia e separapao dos poderes previsto
Estado de Sao Paulo

na esfera de

Os artigos 5°, caput, §§ 1° e 2° e 47 
do Estado, aplicaveis 
dispoem:

aos Municipios por forpa do art. 144 da mesma Carta'^'530
assim

/ ^ 5° Sa° Poderes do Estado, independentes
Legislative, o Executive e o Judiciario.

§ 1° - E

e harmonicos entre si, o

vedado a qualquer des Poderes delegar atribuigees.

na fungao de um dos Poderes, nao podera 
as excegdes previstas nesta Constituigao.

§ 2° - O cidadao, investido 
exercer a de outro, salvo

Artigo 47 - Compete privativamente 
atnbuigoes previstas nesta Constituigao: ao Governador, alem de outras

(...)

II - exercer, com o 
da administragao estadual;

auxiho dos Secretarios de Estado, a diregao
superior

(...)

XIV
competencia do Executivo;

praticar os demais atos de administragao, nos limites da

Art. 9. Ao Munidpio compete, prover tudo quanto respeito ao interesse de
sua
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XIX - dispor, mediante decreto, sobre:

a) orgamzagao e funcionamento da 
nao implicar aumento de despesa.

administragao estadual, quando 
nem cnagao ou extingao de orgaos publicos;

(...)

Tambem a Lei Organica do Municipio estabelece 

compete privativamente
seu artigo 61, II, que 

ao Prefeito a iniciativa de leis que disponham sobre a 

cnapao, estruturapao e atribuipoes dos orgaos da administragao publ

em

ica.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles discorre:

Em sua fungao normal e predominante sobre as demais a Camara

Camara edita normas gerals, o prefeito as aplica 
ocorrentes. Dal nao

in specie: a
aos casos particulares

ser permitido a Camara intervir direta e 
concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, quepedem 
provisoes admimstrativas especiais manifestadas 
proibigoes, concessoes, em ordens, 

pagamentos, 
os interessados,

o e tudo o mais

permissoes, nomeagoes 
recebimentos, entendimentos verbals ou escritos com 
contratos, realizagoes materials da Administraga 
que setraduzir em atos ou medidas de execugao governamental ”
192 p ST Brasileiro 2013 17a ed. Ed. Malheiros Cap. XI

Ives Gandra Martins, referindo-se
aos atos tlpicos de administragaoensma que:
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sobre tais materias tern o Poder Executive melhor visao do w 
Legislative, per as estar gerindo. A administragao da coisa publica 

poucas vezes, exige conhecimento que o Legislative nao tern e 
outorgar a este Poder o direito de apresentar os projetos que desejasse 
sens oferecer-lhe o poder de ter iniciativa sobre assuntos que re ogem
I t PeC,“" (Coment*ri0S ^ Constitute do Brasil 4^
vol. Tomo I, 3 ed, atualizada, Sao Paulo, Saraiva, 2002).

0 present© Projeto de Lei trata de

impondo obrigapoes ao Executivo, como o fomento a pratica das atividades fisicas 

e desportivas para pessoas maiores de 60 (sessenta) anos.

Nesse sentido, a jurisprudencia do Tribunal de Justipa de Sao Paulo 

em Apoes diretas de inconstitucionalidade de leis de conteudo 

presente projeto de lei:

que o
nao

materia tipicamente administrativa

semelhante ao

"AQAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
de fevereiro de 2017, do Municipio de Sao 
iniciativa parlamentar, que 'estabelece diretrizes 

para a elaboragao do Plano Municipal da 
Municipio*. Analise de ofensa 
Municipio - Inadmissibilidade 
a Constituigao Estadual deve

-Lein0 12.676, de24 
Jose do Rio Preto, de

objetivos e metas
Leitura e Livro do

a dispositivos da Lei Organica do 
- Ausencia de parametricidade - Apenas 

ser parametro de control© abstrato de
EMvo^pJrfa5 ^ ^ Pr°9rama 9°Vernamental' Competencia do 
voltadar/i r 0rganiZa?ao e P'anejamento de politicas publicas 
voltadas a leitura e ao livro - Vicio de iniciativa - A materia
regulamentada pela norma impugnada insere-se no ambito da 
competencia legislate atribuida pela Constituipao ao chefe do 

Oder Executive Municipal, por ser inerente ao planejamento e 

orgamzagao do Municipio. Lei autorizativa - Natureza de imposipao -
adm ■ 7 , SCr'C'°nariedade adm'n'strativa inerente a todo 
admmistrador publico violado. Violagao aos arts. 5°, 47 II XIV E XIX
aplicaveis aos Municipios por forpa do art. 144, todos da Constituipao

A
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pmcedfnte'e 330 PaUl° ' lnconstitucionalid^e reconhecida - A?ao

RTe1ato;fafcarlodeRlnCOnSAUCi0nalidade 205679°-77.2017.8.26.0000; 
Blator (a). Carlos Bueno; Orgao Julgador: Orgao Especial; Tribunal de

Registaroe07/0O8/20ai7)" N/Ai Da’a ^ Jul9amento: °2/08/2017; Data de

A?AO DIRETA DE INCONSTIIUCIONALIDADE - Municipio de 
Andradma - Lei n^ 3.682, de 13-7-2020, de origem parlamentar
obrTTubNc 6 " 0bn9atonedade de afixa?a° de placa informativa

exposSo dnmUniCr Para"Sada C°ntend0' dS f0rma resurr|iba, a 
pnnSs da m S de mterrUP^0' - A'egada violagao

adm i tracao 1 °S P°dereS 6 da r^^a da
aoministragao. 1 - Lei que obnga a Administragao Publica
a transparencia governamental
informagoes basicas sobre i
publica fora paralisada, esta ,
publicidade dos atos estatais,

que
em

aos

a assegurar
permitindo o acesso da populagao a 

os motives pelos quais determinada obra 
i amparada no principio constitucional da 

.. previsto no art. 111 caput da CF/rq 
reprodugao do art. 37, caput, da CF/88. A indisponibilidade do interesse 
pubico obnga a transparencia na atividade administrativa ja que 
mteressa a coletividade mformagoes minimas sobre servigos publics e 
sobre o uso do dmheiro publico, pelo administrador E P 

concretizar 0 principio da transparencia 
Constitucionalidade do 
Inconstitucionalidade formal 
se limitou a

modo de
administrativa.

art. 1° e paragrafo unico e art. 4° 2 
e material. Atividade legislative que nao

serem artot ®S'abelecer ge"ericamente objetivos ou diretrizes a 
serem adotados quanto a instituigao de politica publica cria
P0blica?Otrataeddaes"T'th " f0rma " ° m0d° d6 da Adm"listra^o 

ublica. trata das atnbuigoes de orgao publico e determina
atos admimstrativos materiais. Inconstitucionalidade do art 2° e de seus

~7d?, "l3” * f ““ Wolasao »• «
. § - - 47, II, XIV e XIX, a . 3 - Inconstitucionalidade material. Salvo

a pratica de
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deShadoTr8135 COnftucionalmente. a obngagao de enviar relatorio 
etalhado a Camara de Vereadores, ao Tribunal de Contas

DamlS10 dbliC°, n° PraZ° ^ trinta diaS’ justifi^ndo os motives da 
parahsagao das obras, evidencia a natureza de controle externo do art
3 e de seu paragrafo unico. Ao criar mecanismo de controle nao 
previsto na Constituigao, a Camara de Vereadores v,olou o principio da 
separagao e mdependencia entre os Poderes, art. 5°, da CE/89, na 
medida em que a obrigagao imposta pela 
subordinagao do Poder Executive 
de seguir

e ao

norma cria situagao de 
ao Poder Legislative. Necessidade 

o modelo de fiscalizagao estabelecido pelo sistema 
constitutional. 4 - Agao procedente em parte." (TJSP- Direta de 
Inconst,tuconalidade 2177882-17.2020.8.26.0000; Relator (a) Carlos

PaT' N/A° Dar?" m^0 TribUna' dS JuSti?a de S§°N/A, Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro;
26/02/2021)

AgAO DIRETA DE

as? ^
ronfor?H Cablment0- Lei de miciativa parlamentar Atribuicao

materiSaz cusfn a'' 0b"9a?ao de receP?ao e disposigao de tais 

sao distribuidos regulate pUJoM«
vl'olarfn edUCa?a° baSica lnexist^cia de motive parareutihzagfo
pSente S" daneflfncia' ^-111 da Carta Paulista S

02 2020 8 26 0000' RpI lnconstltu?lonal'dade 2006969-
uz.2020.8.26.0000, Relator (a): James Siano; Orgao Julgador; Orgao

y
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Especial; Tribunal de Justipa de Sao Paulo 
11/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020) N/A; Data do Julgamento:

n. 213 de 14 de dezembro de 2d0067R9egimento fn0temtdrcLa^)ReSOlU?a° 

devera ser devolvido ao seu autor.
E o parecer, s.m.j.

Cajamar, 17 de agosto de2021.

, o mesmo

O
MARCIA CRISTINA NOGUEIRA 

Procuradora Geral da Camara
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