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"Acrescenta parágrafo ao artigo 76 e altera a redação do inciso IX do artigo 14 e do
inciso IV do artigo 32, todos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, de 04 de abril de
1990,  para  dispor  sobre  o  comparecimento  de Secretários  Municipais  e  responsáveis  pela
administração direta e indireta na Câmara Municipal de São Paulo.

A Câmara Municipal de São Paulo PROMULGA:

Art.  1º Fica acrescido parágrafo ao artigo 76 da Lei Orgânica do Município de São
Paulo, com a seguinte redação:

"Art. 76...

§  5º  Caberá  a  cada  Secretário  Municipal  e  a  cada  Subprefeito,  semestralmente,
comparecer perante o Plenário da Câmara Municipal para prestação de contas do andamento
da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da
Secretaria correspondente." (NR)

Art. 2º O inciso IX do artigo 14 da Lei Orgânica do Município de São Paulo passa a ter
a seguinte redação:

"Art. 14...

IX - Convocar os Secretários Municipais ou responsáveis pela administração direta e
indireta para prestar informações sobre matéria de sua competência, sem prejuízo ao disposto
no art. 32, §2º, inciso IV, sob pena de suspensão automática do exercício de suas funções e
outras penalidades vigentes no ordenamento em caso de ausência sem justificação adequada."
(NR)

Art. 3º O inciso IV do artigo 32 da Lei Orgânica do Município de São Paulo passa a ter
a seguinte redação:

"Art. 32...

IV - Convocar os Secretários Municipais ou responsáveis pela administração direta e
indireta para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, sob pena de
suspensão automática de suas funções e outras penalidades vigentes no ordenamento em
caso de ausência sem justificação adequada." (NR)

Art.  4º  Esta  Emenda à Lei  Orgânica  do  Município  entra  em vigor  na  data  de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, às Comissões competentes."



Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/09/2019, p. 75

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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