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PARECER Nº 484/2001 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE 
LEI Nº 424/2000. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa criar o auxílio por 
serviços externos, destinado a diretores e supervisores de ensino da rede pública municipal. 
O projeto se destina a custear os serviços externos que tais servidores prestam à unidade onde exercem 
suas funções, no valor de vinte por cento do seu respectivo padrão de vencimento. 
Saliente-se que o auxílio será devido mensalmente, com exceção dos períodos em que o servidor estiver 
no gozo de férias, licença, afastamento, bem como qualquer outra circunstância que o afaste do exercício 
de suas funções. 
O auxílio proposto vem ao encontro dos anseios dos servidores do ensino municipal, uma vez que diante 
de sua importante missão social, têm que se deslocar de seu local de trabalho para ir a bancos, efetuar 
pagamentos, comprar materiais de limpeza, etc., carecendo do adicional pecuniário de que trata este 
projeto de lei. 
A propositura se insere entre aquelas que versam sobre concessão de auxílios e subvenções e, portanto 
amparada no artigo 13, inciso VI, da lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Ante o exposto, somos 
PELA LEGALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 12/06/01. 
Alcides Amazonas - Relator 
Celso Jatene 
Gilson Barreto 
Humberto Martins 
Jooji Hato 
Salim Curiati 
Vanderlei de Jesus 
 
VOTO CONTRÁRIO DOS VEREADORES ARSELINO TATTO E LAURINDO, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 424/2000. 
 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa criar "o auxílio por 
serviços externos a ser pago a todos os diretores e supervisores de ensino das escolas que integram a rede 
pública municipal, destinado a custear os serviços externos que tais servidores prestam à unidade onde 
exercem suas funções, no valor de vinte por cento do seu respectivo padrão de vencimento". 
Em que pesem os meritórios propósitos de seu autor, o projeto não reúne condições de prosperar como 
veremos. 
É que a Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu artigo 37, § 2º, incisos II e III, prevê que serão 
de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre fixação ou aumento de remuneração dos 
servidores, servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria. 
Assim, a presente proposta ao pretender criar o auxílio para os servidores ali mencionados, acaba por 
violar o dispositivo supracitado, ferindo, por consequência, o princípio da independência e harmonia entre 
os Poderes, estatuído no art. 2º da Constituição Federal, no art. 5º da Constituição do Estado e no art. 6º 
da Lei Orgânica do Município de São Paulo, por invasão de competência. 
Ressalte-se, por fim, que já há entendimento pacífico em nossa jurisprudência no sentido de que nem 
mesmo a sanção tem o condão de afastar a inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa 
(Adin nº 13.882-0, TJESP; Adin nº 1.070, STF, j. 23.11.94). 
Ante o exposto, somos 
PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 12/06/01. 
Arselino Tatto - Presidente 
Laurindo 
 


