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PARECER Nº 473/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 301/2004. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador José Américo, que visa 
dispor sobre a criação do Conselho Municipal de Comunicação Social, órgão auxiliar 
do Legislativo e do Executivo Municipal, com o objetivo de examinar, fiscalizar e 
deliberar sobre a política de comunicação social implementada no Município. 
No aspecto jurídico, o projeto não encontra óbices à sua tramitação. 
Dispõe a Lei Orgânica do Município: 
“Art. 8º - O Poder Municipal criará, por lei, Conselhos compostos de representantes 
eleitos ou designados, a fim de assegurar a adequada participação de todos os 
cidadãos em suas decisões. 
Art. 9º - A lei disporá sobre: 
I – o modo de participação dos Conselhos, bem como das associações 
representativas, no processo de planejamento municipal e, em especial, na 
elaboração do Plano diretor, do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do 
orçamento anual.”(grifo nosso) 
Dessa forma, a Lei Maior do Município define que os Conselhos são mecanismos 
legítimos de participação direta dos cidadãos nas decisões do Poder Público 
Municipal e devem ser criados por lei. 
Quanto à iniciativa de tais leis, a Lei Orgânica do Município é expressa ao conferir a 
competência para legislar sobre a criação, organização e funcionamento de 
Conselhos ao Poder Legislativo. 
É o que se depreende da leitura do artigo 13, XVIII, abaixo transcrito: 
“Art. 13 – Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o 
especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente: 
(...) 
XVIII – legislar sobre a criação, organização e funcionamento de Conselhos e 
Comissões; 
(...).” 
Poder-se-ia questionar se a criação de tais Conselhos não constituem matéria de 
“organização administrativa”, só podendo, desse modo, serem criados por projetos 
de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do inciso IV, 
do 2º, do artigo 37 da Lei Orgânica. 
Entendemos, contudo, que os Conselhos não podem ser caracterizados como parte 
da “organização administrativa”, por não manterem relação de subordinação a 
qualquer órgão da Administração Pública, apesar de, eventualmente, constarem de 
seu organograma. 
Isto porque, por força do próprio artigo 8º da Lei Orgânica, acima citado, as 
funções desses Conselhos são de colaboração econtrole, possuindo, assim, natureza 
fiscalizatória, razão pela qual, sua criação não pode ficar a cargo do ente que viria a 
ser fiscalizado, sob pena de consagrar sua mais absoluta ineficácia. 
De outra parte, entendemos que o projeto de lei em questão não prevê a criação, 
de despesas continuadas, havendo, inclusive, no parágrafo 4º, do artigo 5º, 
vedação expressa de recebimento, por parte de qualquer membro do Conselho, de 
qualquer tipo de remuneração por sua participação. 
Aliás, não seria esta a primeira vez que a Câmara Municipal se valeria da 
prerrogativa de legislar sobra a matéria. Tanto assim, que a Lei nº 13.425/02, que 
cria o Conselho Municipal de Habitação, é de autoria do ex-Vereador e Deputado 
Estadual Adriano Diogo; a Lei nº 13.321/02, que dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool, de autoria da ex-
Vereadora Lucila Pizani Gonçalves; a Lei nº 11.945/95, que cria o Conselho 
Municipal de Intervenção e Recuperação de Cortiços, de autoria da ex-Vereadora e 
Deputada Estadual Ana Martins; e a Lei nº 11.418/93, que cria o Conselho 
Municipal de Telecomunicações, é de autoria do ex-Vereador e atual Vice-Prefeito, 
Gilberto Kassab. 
Pelo exposto, manifestamo-nos pela 

Just0473-2005.doc 



 2

LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 01/6/05 
Celso Jatene – Presidente 
Aurélio Miguel 
Carlos A. Bezerra Jr. 
Jooji Hato 
José Américo 
Kamia  
Soninha 
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR GILSON BARRETO E DO VEREADOR 
RUSSOMANNO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE 
LEI Nº 301/04. 
 
)Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador José Américo, que visa 
instituir no Município de São Paulo o Conselho Municipal de Comunicação Social, 
órgão de auxílio do Poder Legislativo e do Poder Executivo, com caráter consultivo e 
deliberativo, com o objetivo de examinar, fiscalizar e deliberar sobre a política de 
comunicação social implementada no Município. 
O projeto não pode prosperar, como veremos a seguir. 
Ocorre que, o Conselho Municipal de Comunicação Social deve ser criado atrelado a 
uma Secretaria Municipal, a qual fornecerá a seus membros a infra-estrutura 
necessária para desenvolvimento de seus trabalhos, ou seja, local, material, 
pessoal administrativo etc. Com efeito, seja o Conselho de natureza consultiva ou 
deliberativa, o exercício de suas atribuições exige a referida infra-estrutura 
econômica e de pessoal, o que representa, nos termos do art. 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, uma despesa obrigatória de caráter continuado, definida 
como a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. 
Dessa forma, nos termos do art. 17, 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve a 
proposta vir instruída com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio, o que não ocorreu na presente proposta. 
Pelo exposto, somos 
PELA ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 01/6/05 
Gilson Barreto – Relator 
Russomanno 
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