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RETIFICAÇÃO: Na publicação havida em 17/06/11, página 81, coluna 4ª, leia-se 
como segue e não como constou: 
 
PARECER Nº 499/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0246/08.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador José Américo que dispõe 
sobre a criação de audiências públicas trimestrais para prestação de contas de cada 
subprefeitura.  
De acordo com a propositura, trimestralmente as Subprefeituras deverão realizar 
audiências públicas para prestar contas relativamente aos seguintes itens: (i) 
execução orçamentária; (ii) serviços prestados pela Subprefeitura em seu território 
durante o trimestre; (iii) indicadores de desempenho frente às demandas; e (iv) 
comparativo entre o planejado e o realizado.  
Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura pode prosseguir em tramitação, 
posto que elaborada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, 
consoante será demonstrado.  
A matéria de fundo veiculada na propositura diz respeito ao regime de governo 
vigente no país e cria possibilidade concreta de exercício do controle social e da 
gestão democrática da cidade prevista de modo expresso como diretriz da política 
urbana no Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/01 (art. 2º, II).  
A Constituição Federal de 88 adotou o regime de democracia mista (art. 1º, 
parágrafo único), prevendo ao lado do clássico regime de representação o exercício 
do poder diretamente pelo povo.  Vale registrar desde o início que em nosso regime 
político a democracia participativa possui o mesmo status que a democracia 
representativa, embora na prática muitas vezes seja indevidamente menosprezada. 
Neste sentido, são oportunas as palavras de José Felipe Ledur (in “Direitos 
Fundamentais Sociais. Efetivação no âmbito da democracia participativa”, 1ª 
edição, Porto Alegre, Editora Livraria do Advogado, 2009):  
“No modelo de participação clássica, que se realiza nas eleições, o Poder Público, 
por meio de Tribunais Eleitorais, costuma dedicar ampla atenção ao eleitorado, 
prestando a melhor informação para que haja o exercício do direito de voto – 
direito fundamental. A ida às urnas e a escolha de candidatos a cargos eletivos 
evidentemente tem o papel de legitimar os exercentes do poder estatal, o que leva 
a compreender o esforço do Estado em cumular o cidadão eleitor da necessária 
informação.  
Ora, o princípio democrático-participativo possui a mesma dignidade constitucional 
do princípio democrático representativo, razão suficiente para corresponder ao 
Estado igual dever objetivo de propiciar acesso às informações necessárias ao pleno 
exercício dos direitos de participação.” (grifamos)  
A atuação da Administração Pública de todos os Poderes deve reger-se pelos 
princípios da publicidade e da transparência nos termos determinados pela 
Constituição Federal (art. 37, caput), pela Constituição Estadual (art. 111) e por 
nossa Lei Orgânica (art. 81). Importante ponderar que esta assertiva é corriqueira 
e chega mesmo a ter seu sentido esvaziado se a cada reafirmação sua não for feita 
uma reflexão sobre o sentido dos princípios no ordenamento jurídico. Por outras 
palavras, os princípios possuem conteúdo denso e cabe aos operadores do Direito, 
dentre os quais destaca-se o legislador que é, por excelência, o produtor da norma 
jurídica, traduzir o quanto possível o significado dos princípios, detalhando sua 
abrangência e seus efeitos nas leis editadas.  
Portanto, para que os princípios da publicidade e da transparência realmente se 
concretizem no cotidiano é necessária a previsão de medidas, de instrumentos 
aptos para tanto. Assim, a divulgação em audiência pública pela Administração das 
informações de interesse público constitui um mecanismo de implementação do 



princípio da publicidade, o qual não pode ser compreendido apenas no aspecto 
formal de mera publicação na imprensa oficial dos atos, contratos, leis, etc.  
A Lei Orgânica do Município esmerou-se na tentativa de clarificar o alcance e a 
importância conferida a participação do cidadão no governo municipal, conforme se 
verifica pelos dispositivos abaixo reproduzidos:  
“Art. 2º - A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes:  
I – a prática democrática;  
II – a soberania e a participação popular;  
III – a transparência e o controle popular na ação do governo;  
...  
Art. 143 – O Município organizará sua administração e exercerá suas atividades 
com base num processo de planejamento, de caráter permanente, descentralizado 
e participativo, como instrumento de democratização da gestão da cidade, de 
estruturação da ação do Executivo e orientação da ação dos particulares.  
§ 1º- Considera-se processo de planejamento a definição de objetivos 
determinados em função da realidade local e da manifestação da população, a 
preparação dos meios para atingi-los, o controle de sua aplicação e a avaliação dos 
resultados obtidos.  
...  
§2º - É assegurada a participação direta dos cidadãos, em todas as fases do 
planejamento municipal, na forma da lei, através das suas instâncias de 
representação, entidades e instrumentos de participação popular.” (grifamos)  
A mera leitura dos dispositivos acima transcritos da Lei Orgânica deixa claro que o 
projeto em análise encontra-se adequado do ponto de vista da legalidade. O §1º do 
art. 143, em especial, esclarece com muita propriedade que o acompanhamento, o 
controle e a avaliação são etapas integrantes do processo de planejamento 
municipal e, assim sendo, a medida prevista na propositura no sentido de utilizar 
um dos instrumentos de gestão democrática da cidade (audiência pública) para 
informar a população sobre a avaliação da execução do orçamento mostra-se 
perfeitamente adequada.  
Oportuno registrar que a previsão contida no projeto também está em consonância 
com o disposto na Lei nº 13.399, de 1 de agosto de 2002, que dispõe sobre a 
criação de Subprefeituras no Município de São Paulo, e elenca entre as atribuições 
das Subprefeituras a instituição de mecanismos que democratizem a gestão pública 
e fortaleçam as formas participativas que existam  em âmbito regional (art. 5º, II); 
a facilitação do acesso e a transparência aos serviços públicos, tornando-os mais 
próximos dos cidadãos (art. 5º, IX) e elenca entre as competências do Subprefeito 
a convocação de audiências públicas para tratar de assuntos de interesse da região 
(art. 9º, XVI).  
Ademais, convém observar que o projeto em análise, em realidade, não está 
inovando, não está criando novos institutos, mas, tão somente, propondo o uso de 
instrumentos já existentes com vistas a assegurar a sua efetividade.  
Com efeito, no tocante à execução orçamentária, a Lei Orgânica do Município já 
prevê que o Poder Executivo deve efetuar a publicação de balancete mensal (art. 
142) e a publicação de relatório resumido da execução orçamentária até trinta dias 
após o encerramento de cada bimestre (art. 137, § 3º)  
A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101/00, por sua 
vez, determina que seja dada ampla divulgação aos instrumentos de transparência 
da gestão fiscal, sendo que uma das formas de se assegurar a transparência é o 
incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, verbis:  
“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.  
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à 
participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 



elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos.”  
Ainda no que tange à gestão fiscal, a Lei Complementar Federal nº 101/00 prevê 
que o acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da 
operacionalidade da gestão fiscal terão, dentre outros objetivos, a disseminação de 
práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, 
na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da 
gestão fiscal (art. 67, II).  
Relativamente aos indicadores de desempenho, a Lei Orgânica os contempla no art. 
146, § 3º, estabelecendo a necessidade de sua atualização e divulgação periódica, 
“de forma a permitir a avaliação, pela população, dos resultados da ação da 
administração.” De modo ainda mais específico, tem-se a Lei nº 14.173, de 26 de 
junho de 2006, que estabelece indicadores de desempenho relativos à qualidade 
dos serviços públicos no Município de São Paulo, regulamentada pelo Decreto nº 
47.972/06, sendo que em razão da aprovação da Lei nº 14.990, de 29 de setembro 
de 2009, os referidos indicadores de desempenho deverão ser apontados também 
por Subprefeitura.  
Cabe observar, por fim, que a proposta em análise não cria nenhuma obrigação 
nova ao Poder Executivo, uma vez que o dever de prestar contas à população já 
está devidamente sedimentado em nosso ordenamento jurídico, sendo que a 
propositura apenas adequa o modo de comunicar tais informações, haja vista que 
para a população, em sua esmagadora maioria, mostra-se muito mais eficaz a 
comunicação oral do que a comunicação escrita.  
Em suma, a medida que o projeto visa instituir não está focada no controle externo 
exercido pelo Parlamento, mas, sim, na participação popular, atendendo à diretriz 
da gestão democrática da cidade, prevista no Estatuto da Cidade, a qual, nos 
termos do art. 182 da Constituição Federal, vincula as ações municipais.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
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