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PARECER Nº 1197/2014 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 877/13 

O presente projeto de lei, de autoria do Executivo, "estende, às unidades esportivas da 
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, a convocação de servidores municipais 
para a prestação de tarefas especiais autorizada na forma do disposto no artigo 24 da Lei nº 
9.467, de 6 de maio de 1982; confere nova redação ao artigo 33 da Lei nº 14.223, de 26 de 
setembro de 2006, bem como revoga o artigo 24 da Lei nº 14.517, de 16 de outubro de 2007; 
atribui competência à Procuradoria Geral do Município - PGM para representar judicialmente a 
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB. 

A Lei n° 9.467/82 dispôs sobre a criação do Centro Cultural São Paulo; a Lei n° 
14.223/06 dispôs sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do 
Município de São Paulo (Lei Cidade Limpa) e; a Lei nº 14.517/07, instituiu o Programa 
Municipal de Parcerias Público-Privadas, criou a Companhia São Paulo Parcerias - SPP e deu 
outras providências. 

De acordo com a iniciativa, a convocação de servidores municipais para a prestação de 
tarefas especiais, prevista no artigo 24 da Lei nº 9.467/82, fica estendida às unidades 
esportivas da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, na forma e limites ali 
estabelecidos e os servidores que atenderem às convocações farão jus ao pagamento da 
Gratificação por Tarefas Especiais, nas mesmas condições, bases, percentuais e limites 
previstos no referido artigo 24, observados os valores a esse título fixados em decreto. Dispõe 
também, que o regime de convocação para a prestação de tarefas especiais será disciplinado 
pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, por ato do titular da Pasta. 

Dispõe que o artigo 33 da Lei nº 14.223/06, passará a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 33. Para a apreciação e decisão da matéria tratada nesta lei, inclusive multas, 
serão observadas as seguintes instâncias administrativas, no âmbito da competência das 
Subprefeituras: 

I - Supervisor de Uso e Ocupação do Solo; 

II - Subprefeito. (NR) 

Parágrafo único. Os recursos protocolizados até a data da entrada em vigor desta lei, 
nos termos da anterior redação do artigo 33 da Lei nº 14.223, de 2006, e que estejam na 
instância do Prefeito serão objeto de apreciação e decisão pelo Chefe do Executivo." 

Dispõe também, que competirá à Procuradoria Geral do Município - PGM representar a 
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB em juízo, ativa e passivamente, ficando o 
seu contencioso judicial transferido para aquela Procuradoria, à qual caberá distribuir os feitos 
entre os seus Departamentos, de acordo com as matérias neles versadas. 

Por derradeiro, na parte final de seu art. 5º, revoga expressamente o art. 24, da Lei 
14.517/07, o qual dispõe sobre autorização, regulamentação e deliberação dos termos de 
cooperação com a iniciativa privada, visando à execução e manutenção de melhorias urbanas, 
ambientais e paisagísticas, bem como à conservação de áreas municipais. 

Justifica o autor, dentre outros argumentos, que: 

1 - Quanto às alterações propostas para a Lei n° 9.467/82, decorrem de 
recomendações de Comissão constituída em vista de irregularidades à época detectadas no 
âmbito do Estádio Municipal Doutor Paulo Machado de Carvalho - Pacaembu; 
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2 - Quanto ao segundo objeto da propositura, considerando que constitui intuito do 
atual Governo Municipal fortalecer a desconcentração dos atos administrativos, reforçando a 
autonomia das subprefeituras e secretarias no âmbito de suas respectivas competências e, por 
via de consequência, imprimindo maior rapidez à prestação de serviços públicos aos cidadãos, 
ora se propugna a simplificação das instâncias administrativas para a apreciação e decisão da 
matéria relativa à ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana, consoante 
preconizado no artigo 33 da Lei nº 14.223/06 - Lei Cidade Limpa. Alega-se idêntica finalidade, 
qual seja, a simplificação de procedimentos, com a revogação do art. 24 da Lei nº 14.517/07, 
de modo a excluir-se a necessidade de prévia autorização do Prefeito na celebração de termos 
de cooperação entre a municipalidade e a iniciativa privada. 

3 - Por derradeiro, a proposta de se atribuir à Procuradoria Geral do Município a 
representação judicial da AMLURB, se faz necessária, em especial, para possibilitar que o 
corpo jurídico daquela organização se dedique exclusivamente e, pois, com mais eficiência, ao 
assessoramento interno da autarquia, vez que, para fins judiciais, a Administração Pública 
Municipal conta com a Procuradoria Geral do Município - PGM, que possui toda a estrutura 
voltada à defesa em Juízo, ativa e passivamente, de seus órgãos centrais, autarquias e 
fundações. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

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, 10 de setembro de 2014. 

Mario Covas Neto (PSDB) - Presidente 

Coronel Camilo (PSD- 

Donato (PT) 

Gilson Barreto (PSDB) - Relator 

Souza Santos (PSD) 
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