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PARECER Nº 1840/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 64/12.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Abou Anni, que visa 
determinar a disponibilização gratuita, no site oficial do Município de São Paulo, de 
cópia digital do Auto de Infração, da Notificação de Autuação e da Notificação de 
Imposição de Penalidade, relativas às autuações por infração de trânsito.  
Tendo em vista que a proposta poderia implicar na criação de nova despesa, foi 
encaminhado pedido de informações ao Executivo (fls. 46), reiterado às fls. 54, 
onde se indagou acerca do cumprimento dos artigos 15, 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  
Às fls. 58, o Executivo esclareceu – através da Assessoria de Informática da 
Secretaria Municipal de Transportes - “que esta Assessoria vem tratando este 
assunto, junto à PRODAM, desde 2011, através do projeto SMT-DIGITAL, composto 
por vários módulos, entre eles, a disponibilização da 2ª Via da Notificação da 
Autuação e a Disponibilização Digital do Auto de Infração”.  
Às fls. 61, a Chefia de Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes esclareceu 
que “a manifestação de fl. 27 apenas elucida o projeto SMT-Digital que se pretende 
desenvolver no âmbito da SMT e que não foi até então devido à falta de recursos”, 
esclarecendo ainda que “o citado projeto possui pontos em comum com o projeto 
de lei, e sua implantação quando possível atenderá à proposta do Vereador Abou 
Anni”.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir, nos termos do substitutivo 
abaixo.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
Cidadãos, inexistindo, ainda, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de 
lei que versem sobre a matéria.  
Cabe considerar ainda que o projeto encontra fundamento no artigo 30, inciso I, da 
Constituição Federal, segundo o qual, compete aos Municípios legislar sobre 
assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, 
da Lei Orgânica Municipal.  
Quanto à matéria de fundo impõe-se observar que a publicidade e a transparência 
são princípios que devem reger a atuação da Administração Pública como um todo, 
consoante determinam a Constituição Federal (art. 37, caput), a Constituição 
Estadual (art. 111) e a Lei Orgânica do Município (art. 81).  
Nesse aspecto, ou seja, ao ampliar o acesso à informação, a propositura encontra 
consonância com nossa Carta Magna que em seu art. 5º, incisos XIV e XXXIII, 
preconiza o direito à informação a todos os cidadãos.  
Ressalte-se, por fim,  que tendo em vista que a propositura pretende apenas 
disponibilizar na internet as informações e documentos que o Executivo já detém, 
dando-lhes publicidade, a proposta pode prosperar eis que não cria qualquer 
serviço, não configura ato concreto de governo,  ou norma de organização 
administrativa, assuntos reservados à iniciativa do Prefeito.  
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município.  
Ante o exposto somos,  
PELA LEGALIDADE.  
No entanto, como o Executivo não informou o impacto orçamentário financeiro 
gerado pela aprovação da proposta, não havendo dados que indiquem o 
cumprimento dos requisitos dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 2000, há necessidade de apresentação do substitutivo a seguir, nos moldes da 



sugestão do autor constante de fls. 65/66, que visa possibilitar a implantação 
progressiva do projeto de modo a atender à Lei de Responsabilidade Fiscal.  
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0064/12.  
Dispõe sobre a disponibilização digital do Auto de Infração, da Notificação de 
Autuação e da Notificação de Imposição de Penalidade, expedidos por este 
município, na página eletrônica da Prefeitura, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A :  
Art. 1º O site oficial do Município de São Paulo deverá disponibilizar gratuitamente 
cópia digital do Auto de Infração, da Notificação de Autuação e da Notificação de 
Imposição de Penalidade, relativas às autuações por infração de trânsito aplicadas 
dentro da competência deste município, inclusive, as aplicadas mediante convênio 
com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e outros convênios que vierem a ser 
firmados para tal fim.  
Art. 2º Os documentos deverão ser identificados e localizáveis por seu número, 
pela data da infração ou simplesmente pela placa do veículo, devendo ser 
divulgados ainda, sem prejuízo de outras informações que o órgão competente 
entender necessárias:  
I – fundamento, data e horário da transgressão;  
II – valor da multa aplicada;  
III – identificação do agente autuador;  
IV- fotocópia captada por radar ou equipamento equivalente;  
V – defesa ou recurso eventualmente oferecidos;  
VI – resultado da defesa ou recurso e os fundamentos da decisão.  
Art. 3º As informações apresentadas no site oficial deverão ser atualizadas 
diariamente.  
Art. 4º A implementação da presente Lei dar-se-á de forma progressiva, de acordo 
com a disponibilidade econômica do Executivo, de modo a possibilitar o 
cumprimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.  
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 6º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação.  
Art. 7º 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 
28/11/2012.  
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