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PARECER Nº 0880/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 07/11  
O presente Projeto de Emenda à Lei Orgânica, de autoria do nobre Vereador Ítalo 
Cardoso "acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do Município, instituindo a 
obrigatoriedade para os titulares de cargos de Secretários Municipais de demonstrar 
e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas na Lei Orçamentária anual, no 
Plano Plurianual e no Programa de Metas, em audiência pública na Câmara 
Municipal de São Paulo".  
A propositura acresce à Lei Orgânica do Município, o artigo 76-A, com a seguinte 
redação:  
"Art. 76-A Os titulares de cargos de Secretários Municipais deverão, até o final dos 
meses de fevereiro e agosto de cada ano, demonstrar e avaliar o cumprimento das 
metas estabelecidas na Lei Orçamentária anual, no Plano Plurianual e no Programa 
de Metas previsto no artigo 69-A desta Lei, em audiência pública na Comissão 
Permanente da Câmara Municipal a que estejam afetas às atribuições de sua 
Pasta."  
Estabelece, também, a aplicação dos procedimentos já disciplinados no Regimento 
Interno do Poder Legislativo, bem como, exclui da obrigatoriedade prevista nesse 
art. 76-A, os Secretários que comparecerem às audiências públicas previstas no 
artigo 9º, § 4º da Lei 101/2000 (referente avaliação do cumprimento das metas 
fiscais de cada quadrimestre), no artigo 12 da Lei Federal 8.689/1993 (referente à 
gestão de recursos do SUS) e na Lei Municipal 15.198/2010 (referente relatório de 
prestação de contas e de gestão municipal da saúde).  
Justifica o autor que a propositura busca aperfeiçoar as alterações propostas pelo 
plano de metas, estabelecendo um acompanhamento do Poder Legislativo e da 
sociedade por meio de audiências públicas com a presença obrigatória dos titulares 
de cargos de secretários que farão uma prestação de contas mais específica dos 
projetos e ações de cada área. Alega ainda que o instrumento proposto amplia a 
possibilidade de acompanhamento direto pelo povo na execução do orçamento e do 
plano de metas.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposta.  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 10/08/2011.  
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