
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

 

PARECER Nº 1289/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0226/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Daniel Annenberg, que cria a 
política municipal de linguagem clara nos órgãos da administração direta e indireta. 

O projeto pretende garantir que a administração pública direta e indireta, incluindo a 
Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Município, utilize linguagem simples e clara em 
seus atos, possibilitando a compreensão dos textos pela população, promovendo a 
transparência dos atos públicos, reduzindo os custos com atendimento ao cidadão e facilitando 
o controle da gestão pública. 

Segundo a justificativa, o projeto complementa e aumenta diretrizes traçadas por outras 
normas municipais, quais sejam: Lei nº 16.051/2014, Decreto nº 53.623/2012 e Decreto nº 
58.426/2018. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, uma vez que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta 
Casa. 

No aspecto formal, o projeto encontra respaldo nos artigos 30, I, da Constituição 
Federal e 13, I, da Lei Orgânica do Município, segundo os quais compete ao Município legislar 
sobre assunto de interesse local, não havendo iniciativa reservada para a matéria. 

A propositura encontra fundamento no direito constitucional à informação consagrado 
nos termos do artigo 5º, inciso XXXIII, que reza: 

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; 

Acrescente-se, ainda, que o art. 37, da Carta Magna prevê a publicidade e a eficiência 
como princípios a serem seguidos 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 e, também, ao seguinte: (...) 

A nossa Lei Orgânica também traz, em seus artigos 2°, inciso III, e 81, em atendimento 
ao princípio da publicidade, da democratização, da transparência e do direito à informação 
como preceito a ser observado, nos seguintes termos: 

Art. 2° A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes: 

(...) 

III  a transparência e o controle popular na ação do governo; 

Art. 81. A administração pública direta e 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. 
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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) 

O projeto em apreço se apresenta como uma forma de aumentar o acesso da 
população às informações produzidas pelo Poder Público (publicidade e transparência), 
permitindo que as decisões políticas sejam compreensíveis ao maior número de pessoas 
(democratização) e proporcionando um maior controle social. 

Por outro lado, o projeto encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, que admite a instituição de programas e o estabelecimento de normas programáticas 
voltadas à execução de políticas públicas por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativo, 
desde que não interfiram na organização administrativa: 

Na mesma senda, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 8.502, DE 14 DE FEVEREIRO 
DE 2017, DO MUNICÍPIO DE FRANCA QUE "CRIA O PROGRAMA PARADA SEGURA, 
REFERENTE AO DESEMBARQUE DE MULHERES, IDOSOS OU PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE 
FRANCA, EM PERÍODO NOTURNO". PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA 
INOCORRENTE. NORMA QUE NÃO TRAZ QUALQUER INGERÊNCIA NO SISTEMA DE 
TRANSPORTES. MERA DETERMINAÇÃO DE PARADA PARA DESEMBARQUE, NO 
PERÍODO NOTURNO, FORA DOS PONTOS PREVIAMENTE PROGRAMADOS, EM 
BENEFÍCIO DE MULHERES, IDOSOS OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. 
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TRANSPORTE COLETIVO QUE 
PERMANECERÁ NOS TRAJETOS ESTABELECIDOS EM CONTRATO. FISCALIZAÇÃO QUE, 
ADEMAIS, JÁ FAZ PARTE DO PODER DE GERAL DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. 
INDICAÇÃO GENÉRICA DA FONTE DE CUSTEIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE. 
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. Não estando a matéria objeto da norma, dentre 
aquelas elencadas no rol de competências privativas do Governador do Estado e, por simetria, 
do Prefeito Municipal (artigo 24, parágrafo 2º, c.c., artigo 47, da Constituição Estadual), 
relativas a direção geral da Administração, a competência é concorrente entre os Poderes, 
Executivo e Legislativo. Na hipótese, sem que haja ingerência no contrato administrativo de 
permissão/concessão, é regulada apenas a segurança de passageiros em condições de maior 
fragilidade, no desembarque noturno do transporte coletivo, de modo que o projeto de lei a 
esse respeito pode ser deflagrado por iniciativa parlamentar ou pelo próprio Executivo. Firme 
orientação jurisprudencial deste Colendo Órgão Especial nesse sentido. AÇÃO 
IMPROCEDENTE. (ADI 2079275-71.2017.8.26.0000. J. 08.11.2017). 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal de origem parlamentar que institui o 
Programa de Sustentabilidade Ambiental na Rede Municipal de Ensino de Conchal. 
Inconstitucionalidade parcial, apenas no tocante ao artigo 3º da referida norma, que 
efetivamente dispõe sobre matéria de organização administrativa, em ofensa aos artigos 5º e 
47, incisos II e XIV, ambos da Constituição Estadual. Não ocorrência de ofensa à regra da 
separação dos poderes, todavia, no tocante aos demais dispositivos. Precedentes deste Órgão 
Especial e do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de vício de iniciativa: o rol de iniciativas 
legislativas reservadas ao chefe do Poder Executivo é matéria taxativamente disposta na 
Constituição Estadual. Precedentes do STF. Ausência, por fim, de ofensa à regra contida no 
artigo 25 da Constituição do Estado. A genérica previsão orçamentária não implica a existência 
de vício de constitucionalidade, mas, apenas, a inexequibilidade da lei no exercício 
orçamentário em que aprovada. Precedentes do STF. Ação julgada parcialmente procedente. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Órgão Especial, ADI nº 2056692-
29.2016.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 3 de agosto de 2016). 

Para a sua aprovação, a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica. 

Não obstante, há necessidade de apresentação de substitutivo para excluir a 
expressão ... e dá outras providências da ementa, pois o texto contém apenas normas sobre a 
política municipal de linguagem clara nos órgãos da administração direta e Indireta, e para 
excluir o conteúdo do art. 5º, que impõe prazo para que o Executivo exerça o poder 
regulamentador, porque a jurisprudência dominante entende que se trata de invasão das 
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atribuições do Executivo, uma vez que a regulamentação expressa atividade tipicamente 
administrativa, a ser exercida segundo juízo de conveniência e oportunidade, como foi decidido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, nos autos da ADI nº 2095527-
18.2018.8.26.0000 (j. 26/09/18). 

Diante do exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do substitutivo. 

 

SUBSTITUTIVO NºDA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 226/2019. 

Institui a Política Municipal de Linguagem Clara nos órgãos da administração direta e 
Indireta. 

Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Linguagem Clara nos órgãos da 
administração direta e indireta do Município de São Paulo, incluindo a Câmara Municipal e o 
Tribunal de Contas do Município, com os seguintes objetivos: 

I - garantir que a administração pública municipal utilize uma linguagem simples e clara 
em todos seus atos; 

II - possibilitar que as pessoas e as empresas consigam com facilidade localizar, 
entender e utilizar as informações da Prefeitura; 

III - reduzir a necessidade de intermediários entre o governo e a população; 

IV - reduzir os custos administrativos e operacionais de atendimento ao cidadão; 

V - promover a transparência e o acesso à informação pública de forma clara; 

VI - facilitar a participação e o controle da gestão pública pela população; 

VII - promover o uso de linguagem inclusiva. 

Art. 2º Para fins desta lei, considera-se: 

I - linguagem Clara: o conjunto de práticas, instrumentos e sinais usados para transmitir 
informações de maneira simples e objetiva, a fim de facilitar a compreensão de textos; 

II - texto em Linguagem Clara: o texto em que as ideias, as palavras, as frases e a 
estrutura são organizadas para que o leitor encontre facilmente o que procura, compreenda o 
que encontrou e utilize a informação. 

Art. 3º São princípios da Política Municipal de Linguagem Clara: 

I - o foco na cidadã e no cidadão; 

II - a linguagem como meio para redução das desigualdades e para promoção do 
acesso aos serviços públicos, transparência, participação e controle social; 

III - simplificação dos atos da administração municipal. 

Art. 4º A administração pública municipal para criar ou alterar qualquer ato, observará 
as seguintes diretrizes: 

I - conhecer e testar a linguagem com o publico alvo; 

II - usar linguagem respeitosa, amigável, clara e de fácil compreensão; 

III - usar palavras comuns e que as pessoas entendam com facilidade; 

IV - não usar termos discriminatórios; 

V - usar linguagem adequada as pessoas com deficiência; 

VI - evitar o uso de jargões e palavras estrangeiras; 

VII - evitar o uso termos técnicos e explicá-los quando necessário; 

VIII - evitar o uso de siglas desconhecidas; 

IX - reduzir comunicação duplicada e desnecessária; 
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X - usar elementos não textuais, como imagens, tabelas e gráficos de forma 
complementar. 

§1º Caberá ao Poder Executivo definir diretrizes complementares a esta lei. 

§2º A aplicação das diretrizes estabelecidas por esta lei não prejudicará a 
disponibilização integral das informações. 

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/08/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) - Relator 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2019, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


