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PARECER Nº 1179/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 267/05. 
Trata-se de Projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Giannazi, que visa 
proibir que os órgãos públicos municipais façam uso de qualquer outro símbolo ou 
sinal de identificação que não seja o brasão oficial do Município, previsto na Lei 
Municipal nº 13.331, de 12 de março de 2.002, além de determinar a proibição de 
uso, pelo Governo Municipal, de qualquer símbolo ou logotipo que lembre, por 
semelhança ou associação, o símbolo do partido que administra a cidade.   
Não se vislumbra óbices ao trâmite regular da propositura em apreço, uma vez que 
esta encontra fundamento nos artigos 13, I e 37, caput, ambos da Lei Orgânica do 
Município. 
Deve ser ressaltado ainda que a vedação de utilização de qualquer outro símbolo 
que não os oficiais se traduz na efetivação do princípio da impessoalidade, ao qual 
a Administração Pública se encontra sujeita por força do preceito normativo 
instituído no art. 37, caput, da Constituição Federal. 
De fato, muitas vezes os administradores públicos embora não façam uso de 
símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção pessoal, uma vez que tal 
conduta é vedada por força do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, 
utilizam-se do referido expediente para a promoção da agremiação partidária a que 
pertencem, de modo que a permissão de se utilizar apenas os símbolos oficiais do 
Município evita que tal distorção se efetive na prática, prestigiando-se o princípio da 
impessoalidade.   
O projeto encontra fundamento nos artigos 13, I e 37, caput, ambos da Lei 
Orgânica do Município e no princípio da impessoalidade expresso no art. 37, caput, 
da Constituição Federal, razão pela qual somos pela CONSTITUCIONALIDADE e 
LEGALIDADE. 
Por se tratar 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, X, do Regimento Interno desta Casa. 
Entretanto, a fim de suprimir a disposição referente à regulamentação por parte do 
Executivo, uma vez que as disposições normativas contidas na propositura não 
comportam edição de decreto regulamentador e adaptar a propositura às regras de 
técnica legislativa previstas na Lei Complementar nº 95/98, que trata da 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, apresenta-se o substitutivo 
abaixo aduzido: 
SUBSTITUTIVO Nº                DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AO 
PROJETO DE LEI Nº 0267/05 
Regulamenta o uso de símbolos oficiais do Município, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º Os governantes do Município de São Paulo não poderão usar nenhuma 
logomarca de identificação de sua administração que não seja o brasão oficial da 
cidade, com a inscrição “Cidade de São Paulo”. 
§ 1º Fica expressamente proibido o uso de qualquer logotipo ou logomarca que 
insinue ou lembre por semelhança o símbolo de partido político.  
§ 2º A proibição de que trata este artigo é aplicável à Administração direta e 
indireta de todos os Poderes do Município, suas autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 
Art. 2º A proibição a que se refere o artigo anterior é também aplicável aos veículos 
oficiais e conveniados, prédios, uniformes, placas de publicidade ou identificação de 
obras, a qualquer tipo de material, objetos e alimentos doados à população e 
publicações oficiais. 
Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 19/10/05 
Celso Jatene – Presidente 
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