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PARECER Nº 471/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0420/11  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Chico Macena, que 
dispõe sobre a gratuidade no acesso e na pesquisa, para fins não comerciais, ao 
Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, bem como às Gibitecas, Bibliotecas e 
qualquer outro equipamento público de natureza de preservação, conservação, 
arquivo e catalogação do patrimônio histórico da Cidade.  
Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto pode prosperar, nos termos do 
substitutivo ao final sugerido.  
Vê-se da justificativa exposta às folhas 02 dos autos que a intenção do nobre 
Vereador é o direito dos cidadãos ao acesso à informação e à cultura.  
Nesse sentido, o projeto legal está em estrita consonância com o ordenamento 
jurídico.  
Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXIII, garante o direito ao 
recebimento pelo cidadão de informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo e geral.  
Em sintonia com a Lei Maior, o art. 146 da Lei Orgânica assegura a ampla e 
periódica divulgação do sistema municipal de informações, garantindo seu acesso 
aos munícipes.  
No que concerne especificamente ao acesso à cultura, a Carta Magna estabelece 
que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais (art. 215).  
Corroborando o supra exposto, a Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu 
art. 191, afirma que cabe ao Município de São Paulo garantir “a todos o exercício 
dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, observado o princípio da 
descentralização, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das 
manifestações culturais”, sendo que o art. 193, IV, estabelece que o Poder 
Municipal deverá promover programas populares de acesso aos acervos de 
bibliotecas, museus, arquivos e congêneres.  
Portanto, o objetivo da propositura, qual seja, o direito do cidadão de ter acesso à 
informação e à cultura e o dever do Estado de garanti-lo, são vastamente 
amparados pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica.  
É importante, contudo, não colocar em risco o patrimônio histórico cultural local. 
Isso porque, se por um lado é inquestionável o direito ao acesso ao conteúdo do 
Arquivo Histórico, Museus, Bibliotecas, por outro lado há que se proteger e 
preservar tal conteúdo.  
De fato, nos termos do art. 30, IX, da Constituição Federal, compete ao Município 
promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local.  
Não bastasse, a Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu art. 192, 
determina que compete ao Município adotar medidas de preservação das 
manifestações e dos bens de valor histórico, artístico e cultural.  
Daí a necessidade de regrar o acesso aos conteúdos do Arquivo Histórico, Museus, 
Bibliotecas, a fim de garanti-lo aos cidadãos sem prejudicar sua preservação, na 
forma do substitutivo abaixo, que visa incorporar na legislação municipal princípios 
constantes da Lei Federal nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o 
Estatuto de Museus, bem como a fim atribuir à proposta um caráter principiológico, 
dentro do qual deve cingir-se o Legislativo quando cria regras gerais a respeito de 
serviços públicos, evitando assim que esbarre o projeto no princípio constitucional 
da harmonia e independência entre os Poderes.  
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, conforme art. 40, § 2º, inciso XII, da Lei Orgânica do 
Município.  



Ante o exposto, tendo em vista que o projeto visa garantir acesso à cultura e 
preservar o patrimônio histórico e cultural da cidade, em respeito aos ditames da 
Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município de São Paulo, somos PELA 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE, na forma do SUBSTITUTIVO.  
 
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 00420/11.  
Dispõe sobre o acesso a informações, documentos e obras, para fins não 
comerciais, do Arquivo Histórico Municipal, Museus, Bibliotecas e Gibitecas 
municipais e equipamentos públicos de preservação, conservação, arquivo e 
catalogação do patrimônio histórico da Cidade, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º O acesso ao Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, bem como aos 
Museus, Bibliotecas e Gibitecas municipais e qualquer outro equipamento público 
que tenha por objetivo a preservação, conservação, arquivo e catalogação do 
patrimônio histórico da Cidade atenderá aos seguintes princípios:  
I - valorização da dignidade humana;  
II - promoção da cidadania;  
III - cumprimento da função social;  
IV - a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental;  
V - universalidade de acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural;  
VI - o intercâmbio institucional;  
VII - estabelecimento de uma política de gratuidade de ingresso;  
VIII - estabelecimento de uma política de gratuidade concernente à reprodução, 
fotografia e gravação por meio de áudio ou video, de informações, documentos e 
obras, desde que para fins não comerciais, observados os cuidados de preservação 
necessários.  
Art. 3º As regras concernentes à reprodução e fotografia de documentos e obras, 
bem como sobre gravações de áudio ou vídeo, deverão estar afixadas em local 
visível, com esclarecimentos sobre as condições que devem ser respeitadas, a fim 
de garantir a preservação do patrimônio histórico.  
Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrárias.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
25/04/20212.  
ARSELINO TATTO - PT - PRESIDENTE  
MARCO AURÉLIO CUNHA - PSD - RELATOR  
ABOU ANNI - PV  
CELSO JATENE - PTB  
EDIR SALES - PSD  
FLORIANO PESARO - PSDB  
JOSÉ AMÉRICO - PT  
QUITO FORMIGA - PR  
 
 


