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PARECER Nº 946/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0324/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, que altera as leis nº 16.211, 
de 27 de maio de 2015; nº 16.703, de 4 de outubro de 2017; e nº 8.383, de 19 de abril de 1976. 

A propositura objetiva, em resumo, alterar regras referentes a (i) concessão para 
administração, manutenção e conservação, exploração comercial e requalificação de terminais 
de ônibus vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros e do Sistema 
de Transporte Público Hidroviário na cidade de São Paulo; (ii) disciplina das concessões e 
permissões de serviços, obras e bem públicos inseridos no contexto do Plano Municipal de 
Desestatização - PMD; e, por fim, (iii) organização do serviço funerário municipal e questões 
correlatas atinentes à prestação de serviços funerários. 

Nos termos da exposição de motivos, as alterações são relevantes para ampliar o rol 
de arranjos disponíveis à Administração Pública para conferir maior eficiência na gestão de 
equipamentos e otimização dos recursos. 

Informou o proponente, ademais, que os cemitérios e crematórios públicos apresentam 
cenário de degradação, sendo que as concessões teriam o condão de melhorar a qualidade 
dos serviços prestados e, consequentemente, atender as necessidades dos munícipes de 
forma mais adequada. 

Sob o ponto de vista estritamente jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir 
em tramitação. 

Concessão de serviço público, na definição de José dos Santos Carvalho Filho, "é o 
contrato administrativo pelo qual a Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou a 
consórcio de empresas a execução de certa atividade de interesse coletivo, remunerada 
através do sistema de tarifas pagas pelos usuários. Nessa relação jurídica, a Administração 
Pública é denominada de concedente e, o executor do serviço, de concessionário" (in Manual 
de Direito Administrativo, 25º ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 367). 

O fundamento constitucional para a concessão de serviços públicos encontra-se no art. 
175 da Constituição Federal, segundo o qual "incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos". 

A norma que regulamentou esse dispositivo constitucional é a Lei Federal nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, que traz uma série de requisitos e regras a respeito do contrato de 
concessão. Essa lei foi complementada pela Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que 
previu em seu art. 2º, "caput", a necessidade de autorização legislativa para a concessão de 
serviços públicos: 

"Art. 2o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, 
sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de 
saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas 
Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em 
qualquer caso, os termos da Lei no 8.987, de 1995." 

A necessidade de edição de lei autorizativa por todos os entes federados é corroborada 
pela doutrina, como acentua Celso Antônio Bandeira de Mello: 



"A Lei 8.987, de 13.2.95, não menciona a necessidade de lei autorizadora; nem por isto 
poder-se-ia prescindir de tal exigência. Cumpre referir, entretanto, que a Lei 9.074, de 7.7.95, 
em seu art. 1º, fez um arrolamento de serviços passíveis de serem concedidos, e no art. 2º 
deixou estampadamente claro ser vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
outorgarem concessão ou permissão sem lei que as autorize e fixe os respectivos termos, 
ressalvando apenas as autorizações já constantes seja das Constituições ou das respectivas 
Leis Orgânicas." 

(in Curso de Direito Administrativo, 25ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 703) 

Cumpre asseverar que, no âmbito do Município de São Paulo, a exigência de 
autorização legal para concessão de serviços públicos já era adotada pela Lei Orgânica, 
vigente desde 1990, que em seu art. 13, inciso VII, dispõe caber à Câmara Municipal, com 
sanção do Prefeito, autorizar a concessão de serviços públicos. 

No que toca à iniciativa legislativa desta propositura, ela atende ao art. 37, § 2º, inciso 
V combinado com o art. 69, inciso IX, ambos da Lei Orgânica do Município, que dispõem 
competir privativamente ao Prefeito apresentar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo 
sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos, bem como ao art. 111, 
"caput", também da Lei Orgânica Municipal, que dispõe caber ao Prefeito a administração de 
bens municipais. 

Essa iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo também é 
contemplada pela Constituição do Estado de São Paulo, que em seu art. 47, inciso XVIII, 
dispõe competir privativamente ao Governador enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei 
sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. 

Frise-se que é válida a iniciativa também no que diz respeito às alterações propostas 
na Lei nº 16.703/2017, uma vez que tratam do mesmo assunto, qual seja, concessões de 
serviços, obras e bens públicos. 

Assim, não há óbice para a aprovação do presente projeto. 

Observe-se, por fim, que cabe as Comissões de mérito analisar se o conteúdo previsto 
pelo projeto é suficiente para que se avalie a conveniência e oportunidade das medidas 
propostas pelo Executivo, podendo estas, se entenderem o caso, formular pedido de 
informações, e/ou apresentarem substitutivo. 

Para ser aprovado, o projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros desta 
Casa, nos termos do art. 40, § 3º, inciso V, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 12/06/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) - Abstenção 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

José Police Neto (PSD) 

Reis (PT) - Contrário 

Ricardo Nunes (MDB) - Relator 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/06/2019, p. 48 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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