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PARECER CONJUNTO N° 174/2020 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO 
SOCIAL, TRABALHO E MULHER E DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTOS SOBRE O PROJETO DE LEINº 180/2020. 

 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Exmo. Sr. Prefeito, que dispõe sobre medidas 
excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços contínuos, 
visando à respectiva manutenção em face da suspensão imposta por situações de emergência 
e calamidade públicas decorrentes do coronavírus, no âmbito do município de São Paulo.  

De acordo com a proposta, a Administração Pública poderá adotar medidas 
excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços contínuos, 
visando à manutenção destes, de forma a possibilitar a pronta retomada quando a situação de 
emergência de saúde publica decorrente do coronavírus findar.  

A Administração fica autorizada a manter o pagamento mensal dos contratos, 
garantindo o pagamento das despesas devidamente comprovadas com pessoal e encargos 
dos trabalhadores que deixem de prestar os serviços em razão da emergência, desde que não 
haja demissão dos empregados afetos à prestação do serviço no período em que perdurar 
medida excepcional e podendo, ainda, a Administração determinar que trabalhadores que 
deixem de prestar serviços em unidades com decréscimo de atividades os prestem em unidade 
diversa que momentaneamente tenha necessidade de acréscimo dessas mesmas atividades.  

A propositura estabelece, ainda, que os trabalhadores que eventualmente deixem de 
prestar serviços devem permanecer à disposição da Administração, para prontamente retomar 
suas atividades, caso necessário.  

A critério da unidade contratante, fica autorizada a prorrogação automática pelo prazo 
de dois meses dos contratos administrativos, atas de registro de preços e instrumentos 
congêneres que  

se vencerem no prazo de até dois meses, nas mesmas condições avençadas.  

O projeto traz, também, a previsão de desvinculação financeira de fundos, com vistas a 
arcar com eventuais despesas não previstas, urgentes e necessárias, na gestão da saúde 
pública.  

Por fim, nos termos do art. 7º do projeto de lei, a propositura traz a autorização 
legislativa para, se necessário, o Executivo lançar mão de subvenções econômicas a fim de 
arcar com despesas relativas ao pagamento de salário dos funcionários das empresas do 
sistema de transporte público enquanto durar a situação de emergência e calamidade pública, 
pelo período de até quatro meses.  

Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação.  

Sob o aspecto formal, a Lei Orgânica do Município, pautada pela diretriz traçada na 
Constituição Federal, atribui ao Prefeito a competência para administrar o Município, tarefa que 
engloba a gestão dos serviços e bens públicos, conforme dispositivos abaixo reproduzidos:  

“Art. 69. Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas 
nesta Lei:  
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...  

II - exercer, com os Secretários Municipais, os Subprefeitos e demais auxiliares a 
direção da administração municipal;  

...  

Art. 70 - Compete ainda ao Prefeito:  

...  

VI - administrar os bens, a receita e as rendas do Município, promover o lançamento, a 
fiscalização e arrecadação de tributos, autorizar as despesas e os pagamentos dentro dos 
recursos orçamentários e dos créditos aprovados pela Câmara Municipal;  

...  

XIV - dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da administração 
municipal, na forma estabelecida por esta Lei Orgânica;  

...  

Art. 111 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a 
competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços.”  

No que tange especificamente à iniciativa reservada para a matéria em pauta, a Lei 
Orgânica estabelece:  

“Art. 37 - A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão permanente da 
Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei 
Orgânica.  

...  

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

IV - organização administrativa e matéria orçamentária;  

...  

Art. 69 - Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas 
nesta Lei:  

...  

XVI - propor à Câmara Municipal projetos de leis sobre criação, alteração das 
Secretarias Municipais e Subprefeituras, inclusive sobre suas estruturas e atribuições;“  

O projeto em comento versa sobre matéria afeta à organização administrativa e, 
portanto, de prerrogativa do Chefe do Executivo. Neste sentido orienta-se a jurisprudência, 
consoante segmento de julgado abaixo reproduzido a título ilustrativo:  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 7.278, de 12 de junho de 2014.  

Obrigatoriedade de previsão em editais de obras e serviços que os licitantes contratem 
percentual de trabalhadoras egressas do sistema penitenciário ou em cumprimento de pena 
em regime semiaberto ou aberto. Matéria relacionada à administração do município.  

Competência do Poder Executivo. Vício de iniciativa. ...  

Estabelece a Constituição Estadual em seu artigo 47, incisos II e XIV, que pertence ao 
Poder Executivo, respectivamente, a competência para “exercer, com o auxílio dos Secretários 
de Estado, a direção superior da administração estadual” e “praticar os demais atos de 
administração, nos limites da competência do Executivo”.  

Verifica-se que, de fato, as mudanças promovidas pela lei dizem respeito a matéria 
constitucionalmente reservada ao Poder Executivo Municipal.  

É notório que o legislativo municipal tem competência para criar normas que 
correspondam a temas de interesse local. Contudo, há matérias que são de iniciativa privativa 
do chefe do Executivo.  
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Assim, no dizer de Hely Lopes Meirelles, são matérias de competência privativa do 
alcaide  “(...)  

os projetos de leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das 
secretarias, órgãos e entes da Administração Pública Municipal; matéria de organização 
administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos; criação de cargos, 
funções ou empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional do Município; 
o regime jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua 
remuneração; o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os créditos 
suplementares e especiais” (g.n.) (“Direito Municipal Brasileiro”, 12ª ed., São Paulo, Malheiros, 
p.578). (TJSP, ADI nº 2143979-98.2014.8.26.0000, j. j. 26/11/14, grifamos)  

Já no tocante ao conteúdo material, o regramento traçado pelo projeto tutela a 
dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a promoção do bem comum e a 
solidariedade, valores retratados como fundamentos e objetivos da República Federativa do 
Brasil, nos termos da Constituição Federal, verbis:  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e  

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como  

fundamentos:  

...  

III - a dignidade da pessoa humana;  

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

...  

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

...  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.  

Oportuno mencionar que o estabelecimento de normas excepcionais incidentes sobre 
os contratos administrativos encontra respaldo na posição de supremacia do Poder Público, 
sempre tendo por fim o resguardo do interesse da coletividade. Nestes termos preconiza a Lei 
Federal nº 8.666/93, que estabelece normas para licitações e contratos:  

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.  

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho traz as seguintes considerações acerca 
do tema:  

Os contratos privados em geral traduzem um conjunto de direitos e obrigações em 
relação aos quais as partes se situam no mesmo plano jurídico. Não há supremacia de uma 
sobre a outra, e esse nivelamento está presente durante todo o curso do ajuste.  

O mesmo não se passa com os contratos administrativos, e isso é explicável pelo fato 
de que eles visam a alcançar um fim útil para a coletividade, e, além disso, deles participa a 
própria Administração. É lógico, então, que no conflito entre os interesses do particular 
contratado e do Estado contratante tenham que prevalecer os pertencentes a este último. (in 
Manual de Direito Administrativo, 25ª ed, p. 178, grifamos)  

Registre-se, por outro prisma, que o projeto encontra respaldo nos princípios da 
eficiência e da razoabilidade, os quais devem nortear a atuação da Administração pública 
municipal, nos expressos termos do art. 81 da Lei Orgânica do Município.  

Com efeito, o projeto a par de garantir o pagamento dos salários dos empregados das 
empresas contratadas – medida revestida do mais elevado valor social em momento da grave 
recessão que pode se concretizar – também garante a possibilidade de remanejamento de 
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trabalhadores para atendimento das necessidades do serviço público, consistindo, portanto, em 
resposta razoável e eficiente por parte do Poder Público dentro do cenário que no momento se 
apresenta.  

Neste ponto, oportuno recorrer a doutrina de Alexandre de Moraes acerca do princípio 
da razoabilidade:  

O princípio da razoabilidade pode ser definido como aquele que exige 
proporcionalidade, justiça e adequação entre os meios utilizados pelo Poder Público, no 
exercício de suas atividades – administrativas ou legislativas –, e os fins por ela almejados, 
levando-se em conta critérios racionais e coerentes.  

(...)  

Portanto, o que se exige do Poder Público é uma coerência lógica nas decisões e 
medidas administrativas e legislativas, bem como na aplicação de medidas restritivas e 
sancionadoras; estando, pois, absolutamente interligados, os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. (in Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 7ª ed. 
atualizada até a EC nº 55/07. São Paulo: Atlas, 2007. p. 321 – 322)  

Também são elucidativas as ponderações de Irene Patrícia Nohara acerca da forma de 
aferição da observância ou não do princípio da razoabilidade, juízo que decorre da ponderação 
entre as circunstâncias concretas e diversos fatores envolvidos na situação em análise:  

...Defendemos, inclusive, que a razoabilidade é conceito indissociável de 
proporcionalidade, uma vez que o ‘desproporcional’ é, em si, ‘irrazoável’.  

Destacam-se, na doutrina, os seguintes posicionamentos quanto à natureza jurídica da 
razoabilidade: (a) os que a veem como princípio; (b) os que entendem que se trata do ‘princípio 
dos princípios’; (c) os que defendem que não é princípio, mas sim verdadeiro método; e (d) 
aqueles que consideram-na juízo, associado à prudência e, portanto, à equidade.  

...  

A razoabilidade, como juízo de equidade, ampara-se na razão prática e não na razão 
teórica, por isso, considera Xavier Phillipe, que é muito mais fácil de compreender (no sentido 
de perceber) do que definir. A percepção da violação da razoabilidade emerge mais da intuição 
emocional do que de uma operação intelectiva de teorização racional. ...” (in “A verdadeira 
natureza jurídica da razoabilidade. Disponível em 
http://www.cartaforense.com.br/Materia.aspx?id=3400, acesso em 26/07/11, grifamos)  

No que se refere à utilização dos fundos, a iniciativa legislativa encontra amparo no art. 
37, §2º, III e IV, bem como no art. 69, II e XVIII, todos da Lei Orgânica Municipal.  

Ademais, a esse respeito, o projeto prevê expressamente a observância do orçamento 
municipal, uma vez que a transferência de valores deve levar em consideração compromissos 
prévios.  

Importante dizer que os recursos a serem transferidos, segundo o art. 8º, são aqueles 
provenientes do superávit financeiro, ou seja, o excesso de recurso acumulado nos citados 
fundos, o qual, nesse momento excepcional de pandemia, pode ser destinado às medidas de 
urgência e combate da situação de crise.  

Ressalte-se que a propositura prevê, desde já, a necessidade de restituição integral e 
atualizada dos valores aos fundos.  

Quanto à previsão de subvenção do transporte público, o projeto, apresentado pelo 
Chefe do Poder Executivo, está amparado pelos artigos supramencionados e, também, pelo 
art. 172 da Lei Orgânica Municipal, segundo o qual compete “à Prefeitura planejar, organizar, 
implantar e executar, diretamente ou sob regime de concessão, permissão, ou outras formas 
de contratação, bem como regulamentar, controlar e fiscalizar o transporte público, no âmbito 
do Município”.  

A iniciativa privativa para a matéria está amparada, ainda, no art. 69, IX, da Lei 
Orgânica, uma vez que o Executivo, na qualidade de poder concedente da prestação do 
serviço público, tem o poder de regulamentar a atuação do concessionário. Confira-se a 
seguinte doutrina que corrobora o ora exposto:  
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“O poder de regulamentar as concessões é inerente e indespojável do concedente. 
Cabe ao Executivo aprovar o regulamento do serviço e determinar a fiscalização de sua 
execução, pela forma conveniente.” (Hely Lopes Meireles, in Licitação e Contrato 
Administrativo, 11ª edição, Malheiros Editores, 1996, pág. 275).  

Por derradeiro, cumpre registrar que no âmbito de todos os entes da federação estão 
sendo adotadas medidas legislativas com vistas ao enfrentamento dos efeitos causados pela 
pandemia no país. Nesta linha mencione-se, por exemplo, que já foram editados:  

• a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus responsável pelo surto de 2019”;  

• o Decreto Municipal nº 59.283, de 16 de março de 2020, que “declara situação de 
emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da 
pandemia decorrente do coronavírus”  

• o Decreto Municipal nº 59.285, de 18 de março de 2020, que “suspende o 
atendimento presencial  

ao público em estabelecimentos comerciais e o funcionamento de casas noturnas e 
outras voltados à realização de festas, eventos ou recepções”;  

• o Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020, expedido no âmbito do Estado de São 
Paulo, que “dispõe sobre a adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e 
emergencial, de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências 
correlatas”.  

À luz do exposto, resta demonstrada a adequação da medida proposta ao 
ordenamento jurídico positivo, especialmente porque possibilitará a proteção do salário de 
trabalhadores em segmento integrado, em sua maioria, por população mais carente, não se 
descuidando da adequada prestação do serviço público, eis que os trabalhadores que deixem 
de prestar os serviços em unidades com decréscimo de atividades poderão ser escalados para 
prestar serviços da mesma  

natureza em unidades diversas se assim for necessário, a critério da Administração; 
bem como pelo fato de que a Administração poderá estabelecer outras condições e 
contrapartidas em razão da manutenção do pagamento mensal do contrato.  

A aprovação do projeto depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, do mesmo diploma legal.  

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  

A Comissão de Administração Pública entende que a situação emergencial presente 
demanda ações que resultem na manutenção da prestação de serviços contínuos. Além disso, 
busca viabilizar as atividades do setor de transporte urbano de passageiros contratados pela 
prefeitura, diante da diminuição da frota em circulação, a fim de preservar a saúde dos 
trabalhadores, conforme apresentado no texto da propositura. Celso Antonio Bandeira de 
Mello, em sua obra "Curso de Direito Administrativo" (2010, p. 661) aponta que "o Estado é o 
responsável pela concretização do bem estar social de modo que ele reserva para si a 
prestação de serviços havidos por essenciais aos administrados. Faz isso justamente por 
considerar que determinadas atividades não podem pura e simplesmente ficar relegadas à livre 
iniciativa".  

A medida excepcional busca também preservar empregos, e consequentemente renda 
para as famílias, que neste momento de incerteza tem grande caráter humanitário. Deste 
modo, somos FAVORÁVEIS.  

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência entende que a propositura é meritória, atinge o interesse público e deve prosperar 
pelos motivos que seguem.  

Fundamentalmente, ao buscar “salvaguardar o interesse público e a continuidade da 
prestação dos serviços públicos, bem como a manutenção das relações de emprego dos 
trabalhadores terceirizados que prestam serviços à Administração Pública (...) bem como a 
prever subvenção para evitar desemprego dos trabalhadores de transportes urbano de 
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passageiros contratados pelo” Poder Executivo do Município de São Paulo indica a louvável 
preocupação com postos de trabalho que eventualmente poderiam ser afetados pelas ações 
restritivas e medidas sociais adotadas em função da emergência sanitária que todos 
enfrentamos relacionada à pandemia causada pelo COVID – 19.  

É inegável que a referida pandemia merece a total atenção das autoridades nas mais 
diferentes interfaces sociais e econômicas, sendo que os esforços pela manutenção de postos 
de trabalho de trabalhadores terceirizados prestadores de serviços à gestão municipal é uma 
dessas interfaces. Potencialmalmente as alterações de fontes financeiras para o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Social também se apresentam como possibilidade de dar maior 
racionalidade à gestão dos recursos disponíveis. Trata-se, desse modo, de frentes de ações 
que a administração municipal pretende realizar a partir desta iniciativa, considerando suas 
possibilidades de gestão a partir da condição de contratante de serviços e ordenador de 
despesas. Tal estratégia, inclusive, podem se revelar auspiciosa para demais interfaces que 
vierem a ser identificadas.  

Portanto, FAVORÁVEL é o parecer.  

Quanto aos aspectos financeiros, a Comissão de Finanças e Orçamento também não 
se opõe à aprovação, apresentando as seguintes considerações quanto a pontos 
especialmente relevantes do ponto de vista orçamentário:  

Visando a continuidade da prestação dos serviços públicos, bem como a manutenção 
da renda dos trabalhadores e profissionais terceirizados que prestam serviços à Administração 
Pública de forma contínua, o art. 3 autoriza a Administração Pública Municipal a manter o 
pagamento mensal do contrato naqueles ajustes para os quais for indicada a suspensão total 
ou parcial dos serviços, deduzidas as despesas diretas e indiretas que efetivamente deixem de 
incorrer. A medida não acarreta aumento das despesas, uma vez que são dispêndios 
anteriormente já previstos.  

Em função das restrições de circulação de pessoas por força da situação de 
emergência e estado de  

calamidade pública em vigor no Município de São Paulo, o art. 7 autoriza o Poder 
Executivo a conceder subvenções econômicas, pelo período de até 4 meses, para cobertura de 
despesas relativas ao pagamento de ajuda compensatória mensal e/ou parte dos salários dos 
funcionários das empresas de transporte urbano de passageiros contratados pela prefeitura, 
em decorrência da diminuição da frota em circulação, na forma e condições estabelecidas em 
regulamento. A medida representa despesa adicional não estimada na propositura, no entanto 
esse dispêndio será contrabalançado pela redução das compensações tarifárias. Em 2019, a 
Prefeitura destinou média de R$ 259,2 milhões por mês para a ação “Compensações Tarifárias 
do sistema de ônibus”, e a previsão orçamentária para o ano de 2020 é de R$ 2,25 bilhões.  

O art. 8 autoriza a Prefeitura tornar os recursos do Superávit Financeiro de 2019 e as 
receitas arrecadadas pelos Fundos Municipais elencados como de livre aplicação, dispensada 
para sempre qualquer vinculação ou providência prevista em legislação municipal 
relativamente ao Fundo de origem. O Superávit Financeiro de 2019 foi de R$ 8,99 bilhões, dos 
quais R$ 3,02 bilhões eram originalmente de livre aplicação (fonte Balanço Patrimonial 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/01-05-balpatr-2019- 
consolidado_1580325429.pdf). Portanto, a medida representa recursos adicionais de livre 
aplicação no valor de R$ 5,97 bilhões, que atualmente tem natureza vinculada. O art. 10 
ressalta que a utilização de recursos de Certificados de Potencial Adicional de Construção – 
CEPACs dependem de autorização da Comissão de Valores Mobiliários e deverá haver 
programação de restituição integral, dos valores atualizados, em prazo previamente 
estabelecido. Estima-se haver saldo de R$ 2,97 bilhões entre os  

recursos vinculados do Superávit Financeiro.  

Quanto às receitas arrecadadas em 2020 pelos Fundos (I - Fundo de Desenvolvimento 
Urbano; II – Fundo Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; III – Fundo 
Especial de Promoção de Atividades Culturais; IV – Fundo Municipal de Esportes e Lazer; V – 
Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural; VI – Fundo Municipal de Turismo; VII 
– Fundo Municipal de Parques; VIII – Fundo Municipal de Defesa do Consumidor; IX – Fundo 
de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano; X - Fundo Municipal de 
Saneamento; e, XI – Fundo Municipal de Desenvolvimento Social.), deverá ser considerado a 
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existência de prévios compromissos orçamentários assumidos pelos respectivos fundos. No 
caso do Fundo de Desenvolvimento Urbano, os recursos só poderão ser utilizados se houver 
programação de restituição integral, dos valores atualizados, em prazo previamente 
estabelecido.  

Por fim, o art. 9 amplia o rol das possíveis destinações dos recursos do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Social – FMD (Fundo de Desestatização), a fim de inserir a 
possibilidade de amortização de dívidas.  

Isto posto, e ante à singularidade da situação enfrentada.  

FAVORÁVEL, portanto, o parecer.  

Sala das Comissões Reunidas, em 25/03/2020.  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  

SANDRA TADEU  

RUTE COSTA  

JOÃO JORGE  

CLAUDIO FONSECA  

CELSO JATENE  

CAIO MIRANDA CARNEIRO  

RINALDI DIGILIO  

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  

ADRIANA RAMALHO  

ANTONIO DONATO  

ISAC FELIX  

RODRIGO GOULART  

RICARDO TEIXEIRA  

ATÍLIO FRANCISCO  

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

ALFREDINHO  

AURELIO NOMURA  

DANIEL ANNENBERG  

EDIR SALES  

GILSON BARRETO  

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER  

ANDRÉ SANTOS  

CELSO GIANNAZI  

NOEMI NONATO  

JULIANA CARDOSO  

MILTON FERREIRA 
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