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PARECER Nº 653/2013 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 356/2011  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, visa incluir o 
endereço eletrônico do Portal de Informações do Município de São Paulo nas placas 
de identificação do exercício profissional a que se refere o art. 16 da Lei Federal nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1996, afixadas nas obras.  
Determina ainda a propositura que os dados básicos dos projetos de construção, 
reconstrução e reforma de edificações públicas e privadas deverão constar no Portal 
da Prefeitura do Município de São Paulo, para consulta por parte de qualquer 
usuário.  
A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo, a fim de “(i) adequar a proposta à melhor técnica de elaboração 
legislativa, (ii) inserir artigo que determine a sua implementação gradual, afim de 
possibilitar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, (iii) excluir dos dados 
básicos veiculados na internet a identificação do proprietário do imóvel, com o 
objetivo de resguardar seu direito à privacidade, bem como (iv) incluir uma multa 
aos infratores, para que a norma editada tenha poder coercitivo, eis que a fixação 
da sanção não pode ser relegada ao decreto regulamentador, sob pena de ofensa 
ao princípio constitucional da legalidade”.  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, porquanto as despesas para sua 
execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 8/5/2013  
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