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PARECER Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0399/09. 
        Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Celso Jatene, que visa 
estabelecer diretrizes para a Política Municipal de Transparência da Administração 
Pública e do Processo Orçamentário fundada nos princípios constitucionais e legais que 
regem a organização municipal paulistana, especialmente aqueles da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da motivação, da 
indivisibilidade e indisponibilidade do interesse público, da democratização, da 
transparência e da participação. 
        O projeto estabelece como diretriz a ser perseguida pela Administração não só a 
disponibilização na internet de dados atinentes às contas públicas, em consonância 
com o princípio da transparência que deve nortear o administrador público, mas 
sobretudo a real compreensão desses dados pelo cidadão comum, permitindo que a 
sociedade exerça um amplo controle da coisa pública. 
        Nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei que se insere no 
contexto atual que identifica o controle social como meio indispensável à construção de 
um Estado mais eficiente. 
        A propositura, ao estabelecer tais diretrizes, encontra fundamento no direito 
constitucional à informação consagrado nos termos do artigo 5º, inciso XXXIII, que 
reza: 
        “Art. 5º 
        ... 
        XXXIII – 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;” 
        Acrescente-se, ainda, que o art. 37, da Carta Magna prevê a publicidade como 
princípio a ser seguido por qualquer dos Poderes das três esferas de governo, da 
seguinte forma: 
        “Art. 37. A Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...” 
        A nossa Lei Orgânica também, em seu artigo 2º, inciso III, estabelece: 
        “Art. 2º A organização do Município observará os seguintes princípios e 
diretrizes: 
        ... 
        III – a transparência e o controle popular na ação do governo;” 
        Também a Lei Orgânica ao cuidar da Administração Municipal, em atendimento 
ao princípio da publicidade e do direito à informação, traz a transparência como 
preceito a ser observado, no art. 81, nos seguintes termos: 
        “Art. 81. A administração pública direta ou indireta obedecerá aos princípios e 
diretrizes da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, 
unidade, indivisibilidade e indisponibilidade do interesse público, descentralização, 
democratização, participação popular, transparência e valorização dos servidores 
públicos. 
        Parágrafo único – Cabe ao Município promover a modernização da administração 
pública, buscando assimilar as inovações tecnológicas, com adequado recrutamento e 
desenvolvimento dos recursos humanos necessários.” (grifo nosso) 



        Por fim, o pretendido pelo projeto vai ao encontro do disposto na Lei 
Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 que acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) determinando a 
disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
        A proposta ampara-se nos arts. 5º, inciso XXXIII, 37, “caput” da Constituição 
Federal e arts. 2º, inciso III, 13, inciso I, 37, “caput”, e 81, todos da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo. 
        Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, 
é dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
        Ante o exposto somos, 
        PELA LEGALIDADE. 
        Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 24/06/09 
        Abou Anni (PV) 
        Celso Jatene (PTB) 
        Gabriel Chalita (PSDB) 
        Ítalo Cardoso (PT) 
        João Antônio (PT) 
        José Olímpio (PP) 
        Natalini (PSDB) 
        Ushitaro Kamia (DEM)” 
 


