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PARECER Nº 1206/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0356/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Chico Macena, que dispõe 
sobre a inclusão do endereço eletrônico do Portal de Informações do Município de 
São Paulo nas placas de identificação do exercício profissional a que se refere o art. 
16 da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, afixadas nas obras.  
A propositura, ainda, elenca dados básicos dos projetos de construção, 
reconstrução e reforma de edificações públicas e privadas que devam constar no 
Portal da Prefeitura do Município de São Paulo, para consulta por parte de qualquer 
usuário.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
Consoante o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica 
redação no art. 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato (in "Curso de Direito Constitucional", 2ª edição, 
Salvador, Juspodivm, 2008, p. 841).  
Destaque-se, que apesar da proposta também abarcar construções de natureza 
privada, não há que se falar em ofensa ao princípio da autonomia de vontade dos 
particulares e nem em ingerência indevida do Estado na atividade econômica 
privada, pois estamos diante de nítido interesse público que transcende a vontade 
particular, qual seja, o direito à informação.  
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, incisos 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. (grifo nosso)  
Dessa forma, a inclusão do endereço eletrônico do Portal de Informações do 
Município de São Paulo nas placas de identificação do exercício profissional a que se 
refere o art. 16 da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, não apenas 
divulga o local onde os interessados podem obter informações sobre determinadas 
obras, mas propicia, em bem verdade, a possibilidade de um efetivo controle por 
parte da população interessada sobre eventuais irregularidades.  
Ressalte-se, que o art. 1º do Decreto nº 49.737, de 11 de junho de 2008, o qual 
dispõe sobre a instrução e a divulgação de dados técnicos dos pedidos de licença 
para construção, reconstrução e reforma de edificações por meio do Portal da 
Prefeitura do Município de São Paulo na Internet, enuncia quais são os dados 
básicos dos projetos de construção, reconstrução e reforma de edificações que 



devem ser disponibilizados para consulta por qualquer usuário, em caráter 
informativo no portal virtual da Prefeitura na Internet.  
Posto isso, verifica-se que a propositura busca aumentar os dados básicos que 
devam constar no Portal da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet e tal 
objetivo encontra fundamento no chamado Poder de Polícia assim definido pelo art. 
78 do Código Tributário Nacional:  
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos.”  
Nesse aspecto, destaca-se o ensinamento do saudoso jurista Hely Lopes Meirelles 
sobre o poder de polícia in “Direito Municipal Brasileiro”, Ed. Malheiros, 6ª ed., São 
Paulo, 1931:  
Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 
benefício da coletividade ou do próprio Estado.  
(...)  
Desde já convém distinguir a polícia administrativa, que nos interessa neste estudo, 
da polícia judiciária e da polícia de manutenção da ordem pública, estranhas às 
nossas cogitações. Advirta-se, porém, que a polícia administrativa incide sobre os 
bens, direitos e atividades, ao passo que as outras atuam sobre as pessoas, 
individual ou coletivamente. A polícia administrativa é inerente e se difunde por 
toda a Administração Pública, enquanto as demais são privativas de determinados 
órgãos (Polícias Civis) ou corporações (Polícias Militares)  
No que diz respeito à construção, reconstrução e reforma de edificações públicas, 
destaque-se que também há plena possibilidade da propositura prosperar, seja 
para divulgar o Portal de informações da Prefeitura nas placas a que se refere o art. 
16, da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, seja para ampliar o rol de 
informações que devem ser prestadas e disponibilizadas a qualquer interessado, 
visto que é imperiosa a divulgação pela Administração das informações de interesse 
público em cumprimento ao princípio da publicidade, o qual não pode ser 
compreendido apenas no aspecto formal de mera publicação na imprensa oficial dos 
atos, contratos, leis, etc.  
Ainda, a respaldar a sugestão apresentada, tem-se o art. 5º, inciso XXXIII da Carta 
Magna, já abordado nesse parecer e que agora será citado in verbis:  
Art. 5°  
(...)  
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;  
E, de modo ainda mais incisivo, a Lei Orgânica Paulistana, em seu artigo 2°, inciso 
III, estabelece:  
Art. 2° A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes:  
(...)  
III – a transparência e o controle popular na ação do governo;  
Neste ponto, é oportuno registrar o posicionamento da doutrina acerca do princípio 
da publicidade e da participação dos cidadãos na gestão da coisa pública. O Prof. 
Adilson Abreu Dallari em parecer publicado na revista RDP nº 98, intitulado “A 
divulgação das atividades da Administração Pública” com muita propriedade aborda 
o tema:  
Ora, titular do interesse público é o povo, o corpo social, a sociedade civil, em seu 
conjunto ou segmentada em entidades intermediárias (associações, sindicatos, 
etc.) e até mesmo representada por um único indivíduo, como no caso da Ação 



Popular. Por isso mesmo a coletividade tem o direito elementar de saber o que se 
passa na Administração Pública, e esta tem o correspondente dever de ser 
permeável, transparente, acessível.  
Outro princípio de raiz constitucional desenvolvido pela doutrina é o ‘princípio 
participativo’. (...)  
Ora, para poder participar realmente dos atos de governo, o cidadão precisa ficar 
sabendo o que o governo está fazendo ou pretende fazer.  
(...)  
Portanto, a pluralidade de fontes de informação sobre a atuação pública é 
fundamental, para que possa haver críticas, possibilidade de defesa e, também, 
oportunidade de evidenciar os êxitos e as conquistas da sociedade e dos governos 
democráticos.  
Não pode haver abuso na atividade informativa oficial, pois isso atentaria contra a 
probidade da Administração. Para evitar abusos é que existem o controle político, 
exercido diretamente pelo Poder Legislativo, o controle econômico-financeiro 
exercido pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, e o controle 
jurisdicional, exercitado pelo Poder Judiciário (...). (grifamos)  
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do 
Município.  
Ante o exposto, somos pela Constitucionalidade e Legalidade.  
No entanto, a fim de (i) adequar a proposta à melhor técnica de elaboração 
legislativa, (ii) inserir artigo que determine a sua implementação gradual, a fim de 
possibilitar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, (iii) excluir dos dados 
básicos veiculados na internet a identificação do proprietário do imóvel, com o 
objetivo de resguardar seu direito à privacidade, bem como (iv) incluir uma multa 
aos infratores, para que a norma editada tenha poder coercitivo, eis que a fixação 
da sanção não pode ser relegada ao decreto regulamentador, sob pena de ofensa 
ao princípio constitucional da legalidade, sugerimos o substitutivo abaixo.  
Ressaltamos, ainda, que as Comissões de mérito competentes poderão avaliar a 
adequação do valor sugerido para a multa, bem como a necessidade de eventual 
complementação de dados para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.  
SUBSTITUTIVO Nº                DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 356/11.  
Dispõe sobre a inclusão do endereço eletrônico do Portal de Informações do 
Município de São Paulo nas placas de identificação afixadas nas obras, e dá outras 
providencias.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Os dados básicos dos projetos de construção, reconstrução e reforma de 
edificações públicas e privadas serão disponibilizadas para consulta por qualquer 
usuário, em caráter informativo, no Porta da Prefeitura do Município de São Paulo 
na Internet.  
§1º  São considerados dados básicos do projeto de obras privadas:  
I – endereço da obra;  
II – uso/atividade (pretendida ou já instalada)  
III - área total do terreno;  
IV – área construída total;  
V – área computável;  
VI – número de pavimentos;  
VII – número de subsolos;  
VIII – altura de edificações;  
IX – recuo (de frente, laterais e de fundos);  
X – testada do terreno;  
XI – número de vagas para veículos;  
XII – número de vagas para veículos, destinado as pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida;  



XIII – nome do autor do projeto, com indicação dos respectivos números de 
identificação no CREA e de inscrição no cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM;  
XIV – nome do responsável técnico pela execução da obra, incluindo:  
a) nome do autor ou coautores do projeto ou projetos, com indicação dos 
respectivos números de identificação no conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia-CREA e de inscrição no Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários –CCM;  
b) nome do responsável ou responsáveis técnicos pela execução da obra, com 
indicação dos respectivos números de identificação no conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e de inscrição no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários-CCM;  
c) atividades específicas pelas quais o profissional ou profissionais são 
responsáveis;  
d) nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro.  
XV – memorial descritivo da obra, contendo descrição e características 
construtivas;  
XVI – pareceres expedidos por órgão municipais, estaduais e federais necessários à 
aprovação do projeto;  
XVII – projeto aprovado;  
XVIII – alvarás expedidos;  
XIX – licenciamento ambiental, quando necessário;  
XX – relatório de impacto de vizinhança (RIV) e relatório de impacto ambiental 
(RIMA), quando exigíveis;  
§ 2º Para obras públicas municipais contratadas, além dos documentos referidos no 
§1º, deverão ser disponibilizados também:  
I – planilha orçamentária de referência;  
II – cronograma físico financeiro  
III – planilha orçamentária apresentada pelo licitante vencedor do certame;  
IV- contrato e aditamento;  
V – relação dos serviços que eventualmente forem subcontratados, identificando o 
responsável pela execução dos serviços;  
VI – relação de funcionários;  
VII – cronograma de andamento dos serviços atualizado mensalmente.  
§ 3º A implementação do disposto neste artigo será feita de forma gradual, de 
acordo com a disponibilidade orçamentária.  
Art. 2º Deferido o pedido de licença para construir, reconstruir e reformar 
edificações públicas ou privadas, o dirigente técnico responsável pela obra ficará 
obrigado a providenciar a afixação de aviso visível ao público e de fácil leitura na 
fachada do local da construção, contendo as informações exigidas pela Lei Federal 
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, bem como os seguintes dados:  
I – área total do terreno;  
II – área construída total;  
III – uso/atividade (pretendido ou já instalado no imóvel);  
IV – número de pavimentos;  
V – altura da edificação;  
VI – número de vagas para veículos;  
VII - endereço eletrônico do Portal da Prefeitura do Municipal de São Paulo na 
Internet, onde estão disponibilizados os dados básicos da obra.  
Art. 3º Aos infratores do artigo 2º desta Lei será aplicada multa de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), dobrada em caso de reincidência.  
Parágrafo único. A multa de que trata o “caput” deste artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no 
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será aplicado outro 
que venha a substituí-lo.  



Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados de sua publicação, indicando os órgãos e as unidades 
responsáveis pela sua fiscalização e fiel cumprimento.  
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
28.09.2011.  
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