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PARECER Nº 447/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0659/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Conte Lopes, que pretende 
obrigar as empresas, as instituições e as organizações, públicas, privadas ou não 
governamentais, que celebrarem contrato, convênio ou quaisquer instrumentos de vínculo 
formal com o Município de São Paulo para prestação de serviços ou fornecimentos de produtos 
a apresentar o seu Código de Ética e Conduta. 

Segundo a justificativa, a propositura visa apresentar as formas pelas quais o Poder 
Público Municipal deve cumprir, localmente, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
conhecida como Lei Anticorrupção. 

Não obstante os elevados propósitos de seu autor, a propositura não reúne condições 
para prosseguir em tramitação, haja vista que, sob o ponto de vista estritamente jurídico, 
afronta a iniciativa privativa do Prefeito para projetos de lei que regulem tal matéria. 

Preliminarmente, registre-se que a Lei nº 12.846/13 já dispõe em seu art. 8º que "a 
instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de 
pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o 
contraditório e a ampla defesa." 

Feita esta observação, tem-se que ao criar requisito novo para a contratação com o 
Poder Público, qual seja a apresentação de Código de Ética e Conduta, datado a no máximo 
90 (noventa) dias da data da celebração do contrato, a propositura caracteriza-se como ato 
concreto de administração, perdendo a abstração e generalidade de que se devem revestir os 
mandamentos legais. 

Nos termos dos artigos 37, § 2º, IV e 70, XIV, ambos da Lei Orgânica do Município, a 
iniciativa de projeto de lei que disponha sobre organização administrativa, bem como sobre a 
estrutura, a organização e o funcionamento da Administração Municipal compete 
exclusivamente ao Sr. Prefeito. Tal lógica decorre da simetria em relação à Constituição 
Federal (art. 84, VI) e à Constituição Estadual (art. 47, XIV e XIX), que atribuem ao Presidente 
da República e ao Governador, respectivamente, a incumbência de organizar a prestação de 
serviço público e deflagrar o processo legislativo de normas relativas a esse tema. 

Saliente-se, ainda, que, a Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, que dispõe sobre 
normas específicas em matéria de licitação e contratos administrativos no âmbito do Município 
de São Paulo, foi fruto da conversão de projeto de lei de autoria do Executivo, corroborando o 
entendimento ora sustentado no sentido de que projetos de lei que versem sobre licitação, em 
seus aspectos concretos no âmbito do Poder Executivo devem partir de iniciativa do Prefeito. 

É cediço que incumbe exclusivamente ao Poder Executivo a administração do 
Município, tarefa que engloba a criação e estruturação dos órgãos públicos e a gestão, a 
organização e a execução dos serviços e das obras públicas municipais. Para se desincumbir 
dessa tarefa de administração, deve o Prefeito estar resguardado de interferências indevidas 
em sua atuação, razão pela qual lhe assegura o art. 70, XIV, da Lei Orgânica do Município a 
competência para dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração 
municipal e, por sua vez, o art. 37, § 2º, IV, da citada Lei, lhe confere iniciativa privativa para 
apresentar projetos de lei que disponham sobre organização administrativa. 
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Corroborando as assertivas de que o planejamento, a organização e a gestão 
administrativa dos serviços públicos oferecidos pela Municipalidade, diretamente ou por meio 
de concessão, permissão ou autorização, são matérias reservadas à iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo, tem-se o posicionamento da jurisprudência do E. Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, em casos análogos ao versado na propositura em análise: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei municipal de iniciativa 
parlamentar sobre normas gerais de licitação e fixando a obrigatoriedade de apresentação, 
juntamente com a proposta, nos processos de licitação para contratação de serviços 
terceirizados, da indicação do sindicato representativo da categoria. Descabimento. Inequívoco 
o vício de iniciativa. Afronta a separação dos poderes. Intolerável discriminação, máxime na 
esfera das licitações, quando envolvidos interesse e verba públicos. Precedentes deste C. 
Órgão Especial. Inconstitucional o ato normativo impugnado. Procedente a ação". (ADI 
01472387220138260000 SP 0147238-72.2013.8.26.0000, julg. 15/01/14) (grifos) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei municipal de iniciativa 
parlamentar obrigando apresentação à Câmara Municipal das cópias dos editais de licitações 
de todas as modalidades, expedidos pelos órgãos da administração direta e indireta. 
Inconstitucionalidade por vício de iniciativa na espécie ingerência na organização 
administrativa. Ocorrência de afronta à separação dos Poderes. Precedentes. Falta de 
indicação de fonte de custeio. Insuficiente referência genérica. Precedentes. Afronta aos arts. 
5º, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, letra a, e 144, todos da Constituição Estadual. Procedente a 
ação.". (ADI 20030848720148260000 SP 2003084-87.2014.8.26.0000, julg. 11/06/14) (grifos 
nossos) 

Desta forma, o projeto, ao se imiscuir em matéria de competência privativa do Poder 
Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, contemplado na 
Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e também na Lei Orgânica do 
Município de São Paulo (art. 6º). 

Ante o exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 17/04/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/04/2019, p. 126 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


