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PARECER Nº 602/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0576/98. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do ex-Vereador Carlos Neder, que visa criar o 
“Programa Disque Serviços/Serviço Integrado de Informações Sociais” a fim de prestar 
informações de interesse da população através de ligação telefônica gratuita. 
Às fls. 09/10 já havia sido emitido parecer desta Comissão no sentido da ilegalidade e 
inconstitucionalidade da propositura. Todavia, tendo em vista a aprovação do 
requerimento RPS 07-04/2009, a propositura retornou a essa Comissão para nova 
análise. 
Primeiramente, é preciso assinalar que o fato de ter sido excluída da Lei Orgânica do 
Município, através da Emenda 28/06, a previsão de iniciativa privativa ao Sr. Prefeito 
para projetos de lei que disponham sobre serviços públicos, não abre à Câmara 
Municipal a possibilidade de legislar irrestritamente sobre o tema, na medida em que 
esta Casa deverá observar os mesmos requisitos exigidos quando legisla sobre os 
demais temas que estão na esfera da competência municipal.  
Por outras palavras, deverão ser respeitados especialmente o princípio da 
independência e harmonia entre os Poderes e os requisitos da abstração e 
generalidade, estes, por excelência, traços característicos das leis.  
Pois bem, relativamente à propositura em análise, temos que não há possibilidade de 
emissão de parecer em sentido contrário ao anteriormente exarado posto que o 
projeto, sob a roupagem de lei, em realidade, veicula ato concreto de administração, 
invadindo, portanto, competência privativa do Poder Executivo, que é quem detém a 
função de administrar o Município. 
Com efeito, o texto da propositura não estabelece apenas as diretrizes, as linhas gerais 
que devem nortear a prestação de um dado serviço público – como seria da natureza 
de um regramento instituído por lei – ele cria um serviço e desce a detalhes, 
estabelecendo inclusive a forma de sua prestação. Assim, resta clara a interferência na 
organização administrativa, matéria afeta ao chefe do Executivo, nos termos do art. 
70, XIV da Lei Orgânica do Município.  
Desta forma, a propositura ao imiscuir-se 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 
contemplado também na Lei Orgânica do Município (art. 6º). 
Deve ser registrado também que, mesmo que não existissem os vícios acima 
apontados a macular o projeto, ainda incidiria este em ilegalidade também por não 
terem sido observados os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 15, 16 
e 17).  
Pelo exposto, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE e 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, 05/8/09 
Agnaldo Timóteo – PR  
Celso Jatene – PTB  
Gabriel Chalita – PSDB  
Gilberto Natalini – PSDB  
Kamia – DEM  
 



VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR JOÃO ANTONIO E DOS VEREADORES ABOU 
ANNI E JOSÉ OLÍMPIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0576/98. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Carlos Neder, que institui o 
Programa Disque Serviços e/ou Serviço Integrado de Informações Sociais, no âmbito 
deste Município. 
O objetivo do projeto é a difusão e o fornecimento de informações existentes na cidade 
que sejam de interesse social. 
O projeto pode prosperar, como segue demonstrado. 
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, 
inexistindo, ainda, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que 
versem sobre a matéria em questão, uma vez que a reserva de iniciativa para projetos 
de lei que disponham sobre a prestação de serviço público foi abolida do citado 
diploma legal, através da Emenda nº 28, de 14 de fevereiro de 2006. 
A matéria de fundo versada na propositura insere-se na competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, inciso I, da CF), vez que 
todos estes entes políticos têm competência para zelar pela guarda da Constituição 
Federal, sendo certo que, nos termos do art. 5º, XIV e XXXIII, é assegurado o direito à 
informação a todos os cidadãos.  
Nesse sentido, é a lição de Pedro Lenza5: 
“É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. Trata-se de direito de informar e de ser informado 
(art. 5º, XIV, CF). 
Completando tal direito fundamental, o art. 5º, XXXIII, estabelece que todos têm 
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado. (...)” - g.n. 
Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo 
com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior6, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais 
direto e imediato. 
Nesse diapasão, estando a propositura relacionada ao direito à informação, observa-se 
a concretização do dever constitucional imposto ao Poder Público, insculpido no art. 5º, 
XIV e XXXIII, do Texto Maior. 
Por seu turno, expressa, também, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 146 in verbis: 
“Art. 146 – Compete ao Município implantar e manter atualizado o sistema municipal 
de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, 
administrativas, físico-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais e 
outras de relevante interesse para o Município, assegurada sua ampla e periódica 
divulgação, e garantindo seu acesso aos munícipes. 
§ 1º - O sistema de informações deve atender aos princípios da simplificação, 
economicidade, precisão e segurança, evitando-se duplicações de meios e 
instrumentos. 
§ 2º - Os agentes públicos e privados ficam obrigados a fornecer ao Município, nos 
termos da lei, todos os dados e informações necessárias ao sistema. 
§ 3º - O sistema de informações estabelecerá indicadores econômicos, financeiros, 
sociais, urbanísticos e ambientais, entre outros, mantendo-os atualizados e 



divulgando-os periodicamente, de forma a permitir a avaliação, pela população, dos 
resultados da ação da administração.” – g.n. 
No mais, não há que se falar em usurpação de função executiva porquanto a 
regulamentação das medidas ora discutidas ficarão a cargo daquele Poder, consoante o 
art. 6º da proposição. 
Finalmente, em se tratando de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para 
deliberação, é dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às 
Comissões Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta 
Casa. 
Ante o exposto somos  
PELA CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, nos termos do seguinte substitutivo: 
 
SUBSTITUTIVO Nº        AO PROJETO DE LEI Nº 0576/98 
Institui o Programa Disque-Serviços e/ou Serviço Integrado de Informações Sociais, e 
dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 
Art. 1º Fica instituído o Programa Disque-Serviços e/ou Serviço Integrado de 
Informações Sociais no âmbito do Município de São Paulo, que se formará através de 
uma central única de informações. 
Art. 2º A central única de informações se pautará pelas seguintes diretrizes: 
I – difusão de informações sobre serviços públicos existentes na cidade; 
II – fornecimento de informes sobre postos de trabalho disponíveis; 
III – fornecimento de informações sobre entidades de trabalho voluntário; 
IV – fornecimento de informações sobre organizações não governamentais que 
prestem serviços de caráter social; 
V – fornecimento de informações sobre instituições religiosas que prestem serviços de 
caráter social; 
VI – cadastramento unificado e atualizado das informações prestadas pelas instituições 
públicas. 
Parágrafo único. As informações poderão ser prestadas pela central única através de 
ligação telefônica gratuita.   
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados de sua publicação. 
Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 05/8/09 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente (abstenção) 
João Antonio – PT - Relator 
Abou Anni – PV  
Agnaldo Timóteo – PR (contrário) 
Celso Jatene – PTB (contrário) 
Gabriel Chalita – PSDB (contrário) 
Gilberto Natalini – PSDB (contrário) 
José Olímpio – PP  
Kamia – DEM (contrário) 
 


