
 

Secretaria Geral Parlamentar 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

SUBSTITUTIVO AO PL Nº 20/17 

Dispõe sobre a reorganização administrativa da Ouvidoria, da Escola do Parlamento, 
dos Gabinetes das Lideranças de Representação Partidária e de Governo, e dos Gabinetes 
dos Vereadores que integram a Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo, transforma 
e extingue cargos de livre provimento em comissão, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 15.506, de 13 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a 
Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, e a Lei nº 15.507, de 13 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo, 
estabelece a reorganização administrativa dos Gabinetes de Liderança de Representação 
Partidária e de Governo, e dos Gabinetes dos Vereadores que integram a Mesa Diretora, 
alterando as Leis nºs 13.637 e 13.638, de 4 de setembro de 2003, transforma e extingue 
cargos de livre provimento em comissão, e dá outras providências. 

Art. 2º Ficam alterados o caput e incisos I, II e III do art. 4º da Lei nº 15.506 de 2011, 
que passa a vigorar acrescido de § 3º, com a seguinte redação: 

“Art. 4º A Escola do Parlamento será dirigida por uma Diretoria integrada por servidores 
do Quadro de Pessoal do Legislativo designados pelo Presidente da Câmara Municipal de São 
Paulo, e composta por: 

I - 1 (um) Diretor Presidente, titular de cargo efetivo de nível superior; 

II - 1 (um) Diretor Executivo, titular de cargo efetivo de nível superior ou médio, portador 
de diploma de nível superior; e 

III - 1 (um) Diretor Acadêmico, titular de cargo efetivo de nível superior, possuidor de 
diploma de pós-graduação stricto sensu. 

................................................................................................ 

§ 3º - O Presidente poderá designar até 2 (dois) servidores efetivos afastados de outros 
órgãos municipais, estaduais ou federais, ou entidades estatais, com pré-requisito de nível 
superior, para colaborar em funções acadêmicas na Escola do Parlamento.” (NR) 

Art. 3º Os arts. 3º e 4º da Lei nº 15.507, de 2011, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 3º A Ouvidora da Câmara Municipal vincula-se diretamente à Mesa Diretora. 

Art. 4º A Ouvidoria será integrada por servidores do Quadro de Pessoal do Legislativo 
designados pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e composta por: 

I - 1 (um) Ouvidor, titular de cargo efetivo de nível superior ou médio, portador de 
diploma de nível superior; 

II - 1 (um) Ouvidor Adjunto, titular de cargo efetivo de nível superior ou médio, portador 
de diploma de nível superior; e 

III - 1 (um) servidor do Quadro de Pessoal do Legislativo, titular de cargo efetivo, 
preferencialmente integrante da carreira de Técnico Administrativo, para execução de funções 
administrativas.”(NR). 
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Art. 4º O art. 3º da Lei nº 13.637, de 04 de setembro de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 3º A Mesa da Câmara Municipal de São Paulo dispõe dos seguintes Gabinetes, 
compostos por cargos de direção, chefia e assessoramento: 

I - Gabinete da Presidência; 

II - Gabinete da 1ª Vice-Presidência; 

III - Gabinete da 2ª Vice-Presidência; 

IV - Gabinete da 1ª Secretaria; e 

V - Gabinete da 2ª Secretaria”. (NR) 

Art.5º. O art. 4º da Lei nº 13.637, de 2003, passa a vigorar acrescido de novo inciso, 
com a seguinte redação: 

“Art.4º................................................................... 

XII- Coordenadoria de Mídias Digitais.” (NR) 

Art.6º O § 1º do art. 5º da Lei nº 13.637, de 2003, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 5º .................................................................. 

§ 1º Os Gabinetes das Lideranças de Representação Partidária contarão com 01 (um) 
Chefe de Gabinete de Liderança, 01 (um) Assessor de Liderança por Vereador integrante da 
bancada e, para as bancadas integradas por 5 (cinco) ou mais Vereadores, com 01 (um) 
Assistente Especial Legislativo, dando-se preferência, em caso de insuficiência deste último 
cargo, para as bancadas integradas por maior número de Vereadores, cabendo o sorteio em 
caso de empate.” (NR) 

Art. 7º Os arts. 2º a 6º da Lei nº 13.638, de 2003, têm a sua redação alterada nos 
seguintes termos: 

“Art. 2º O Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Paulo tem como 
objetivo proporcionar assessoria direta ao Presidente em suas atribuições de Presidência da 
Mesa Diretora na direção dos trabalhos legislativos e serviços administrativos da Câmara 
Municipal, de representação da Edilidade e de Presidência do Colégio de Líderes de 
Representação Partidária, estabelecidas em lei, no Regimento Interno ou em outras 
disposições normativas. 

Parágrafo único. Ficam lotados no Gabinete da Presidência: 01 (um) cargo de Chefe de 
Gabinete da Presidência, 03 (três) cargos de Assessor Legislativo, 03 (três) cargos de 
Assessor de Gabinete da Mesa Diretora, 05 (cinco) cargos de Assessor do Presidente do 
Colégio de Líderes, 06 (seis) cargos de Assessor Especial da Mesa Diretora, 02 (dois) cargos 
de Assessor de Imprensa da Presidência, 01 (um) cargo de Diretor de Comunicação Externa, e 
01 (um) cargo de Coordenador de Mídias Digitais. 

Art. 3º Os Gabinetes das Vice-Presidências da Mesa Diretora têm como objetivo 
proporcionar assessoria direta aos Vice-Presidentes em suas atribuições na Mesa Diretora na 
direção dos trabalhos legislativos e serviços administrativos da Câmara Municipal, 
estabelecidas em lei, no Regimento Interno ou em outras disposições normativas. 

§ 1º Ficam lotados no Gabinete do 1º Vice-Presidente: 01 (um) cargo de Chefe de 
Gabinete da Vice-Presidência, 01 (um) cargo de Assessor Legislativo, 01 (um) cargo de 
Assessor de Gabinete da Mesa Diretora e 01 (um) cargo de Assessor Especial da Mesa 
Diretora. 

§ 2º Ficam lotados no Gabinete do 2º Vice-Presidente: 01 (um) cargo de Chefe de 
Gabinete da Vice-Presidência, 01 (um) cargo de Assessor Legislativo, 01 (um) cargo de 
Assessor de Gabinete da Mesa Diretora e 01 (um) cargo de Assessor Especial da Mesa 
Diretora. 

Art. 4º Os Gabinetes das Secretarias da Mesa Diretora têm como objetivo proporcionar 
assessoria direta aos Vereadores Secretários em suas atribuições na Mesa Diretora na direção 
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dos trabalhos legislativos e serviços administrativos da Câmara Municipal, estabelecidas em lei, 
no Regimento Interno ou em outras disposições normativas. 

§ 1º Ficam lotados no Gabinete do 1º Secretário: 01 (um) cargo de Chefe de Gabinete 
de Secretaria, 01 (um) cargo de Assessor Legislativo, 02 (dois) cargos de Assessor de 
Gabinete da Mesa Diretora, e 03 (três) cargos de Assessor Especial da Mesa Diretora. 

§ 2º Ficam lotados no Gabinete do 2º Secretário: 01 (um) cargo de Chefe de Gabinete 
da Secretaria, 01 (um) cargo de Assessor Legislativo, 1 (um) cargo de Assessor de Gabinete 
da Mesa Diretora e 01 (um) cargo de Assessor Especial da Mesa Diretora. 

Art. 5º Os Gabinetes das Lideranças de Representação Partidária têm como objetivo 
proporcionar assessoria direta aos Líderes de Bancada, com suas atribuições estabelecidas 
em lei, no Regimento Interno ou em outras disposições normativas. 

§ 1º Ficam lotados nos Gabinetes das Lideranças de Representação Partidária: 

I - 1 (um) cargo de Chefe de Gabinete da Liderança; e 

II - 1 (um) cargo de Assessor de Liderança por Vereador integrante da Bancada. 

§ 2º Os Gabinetes de Liderança de Representação Partidária integrada por 5 (cinco) ou 
mais Vereadores contarão com 1 (um) cargo de Assistente Especial Legislativo, dando-se 
preferência, em caso de insuficiência deste cargo, para as Bancadas integradas por maior 
número de Vereadores, cabendo o sorteio em caso de empate. 

Art. 6º O Gabinete da Liderança do Governo tem como objetivo proporcionar 
assessoria direta ao Líder do Governo, com suas atribuições de Liderança estabelecidas em 
lei, no Regimento Interno ou em outras disposições normativas. 

Parágrafo único. Ficam lotados no Gabinete da Liderança do Governo: 

I - 01 (um) cargo de Chefe de Gabinete de Liderança; e 

II - 02 (dois) cargos de Assessor de Liderança.” (NR) 

Art. 8º Fica alterada a redação do art. 13 da Lei nº 13.638, de 04 de setembro de 2003, 
que passa a vigorar acrescido de inciso com a seguinte redação, renumerando-se o atual 
inciso X como inciso XI: 

“Art. 13 .................................................................................. 

X- subsidiar e prestar suporte às atividades da Corregedoria; 

XI - .................................................................................” (NR) 

Art. 9º Ficam extintos os seguintes cargos de livre provimento em comissão: 

I - 1 (um) cargo de Assessor de Imprensa Institucional; 

II - 1 (um) cargo de Coordenador de Corregedoria; 

III - 2 (um) cargos de Assessor de Comunicação Externa I; 

IV - 1 (um) um cargo de Assessor de Comunicação Externa lI; 

V- 1 (um) cargo de Chefe de Cerimonial; 

VI- 1 (um) cargo de Diretor Executivo- TV Câmara São Paulo; 

VII - 1 (um) cargo de Diretor Presidente da Escola do Parlamento; 

VIII - 2 (dois) cargos de Diretor Executivo da Escola do Parlamento; 

IX - 1 (um) cargo de Diretor Acadêmico da Escola do Parlamento; 

X - 1 (um) cargo de Ouvidor; 

XI - 1 (um) cargo de Ouvidor Adjunto; 

XII - 2 (dois) cargos de Auxiliares de Ouvidoria; 

XIII - 4 (quatro) cargos de Assistente da Escola do Parlamento. 

Art. 10 Ficam criados os seguintes cargos de livre provimento em comissão: 
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I - 1 (um) cargo de Chefe de Gabinete de Secretaria; e 

II - 2 (dois) cargos de Chefe de Gabinete de Vice-Presidência. 

Art. 11. Ficam transformados cargos situados na Coluna Situação Nova da segunda 
tabela do Anexo II da Lei nº 13.637, de 04 de setembro de 2003 -QUADRO DO PESSOAL DO 
LEGISLATIVO - CARGOS EM COMISSÃO, conforme Anexo I da presente Lei. 

Art. 12. A redação da Coluna Situação Nova da segunda tabela do Anexo II - QUADRO 
DE PESSOAL DO LEGISLATIVO - CARGOS EM COMISSÃO da Lei nº 13.637, de 4 de 
setembro de 2003, fica alterada na forma do Anexo IV da presente Lei. 

Art. 13. Ficam incluídas linhas na tabela do Anexo III da Lei nº 13.637, de 2003, nos 
termos do Anexo II da presente Lei. 

Art. 14. Fica revogada a Tabela- A3 do Anexo IV da Lei nº 13.637, de 2003. 

Art. 15. A Tabela B - Cargos em Comissão do Quadro de Pessoal do Legislativo - 
Tabelas de Atribuições de Cargos -do Anexo VIII da Lei nº 13.637, de 2003 fica substituída na 
forma do Anexo III da presente Lei. 

Art.16. A partir da vigência da presente Lei, e desde que não haja aumento de 
despesa, as normas relativas à organização administrativa e institucional da Câmara Municipal, 
inclusive de seus Gabinetes, e as relativas às atribuições, criação, transformação e extinção de 
cargos e funções do Quadro de Pessoal do Legislativo, também com o fim de alterar as 
disposições legais vigentes, serão editadas mediante Resolução, respeitada a competência da 
Mesa Diretora e observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

Parágrafo único. Será exigida a edição de Lei, de iniciativa da Mesa Diretora, para a 
fixação e alteração de remuneração de cargo, emprego ou função pública. 

Art. 17. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados em especial: 

I - o § 4º do art. 5º da Lei nº 13.637, de 04 de setembro de 2003; 

II - o art. 31 da Lei nº 14.381, de 07 de maio de 2007; 

III - os arts. 7º, 15 e 16 da Lei nº 15.506, de 13 de dezembro de 2011; e 

IV - os arts. 11 e 12 da Lei nº 15.507, de 13 de dezembro de 2011. 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















Câmara Municipal de São Paulo Substitutivo - PL 0020/2017 
Secretaria de Documentação Página 13 de 21 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

JUSTIFICATIVA 

O presente Substitutivo ao Projeto de Lei nº 20/17 objetiva introduzir um importante 
aperfeiçoamento na estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Paulo, sobretudo 
com o fim de acatar as razões que ensejaram a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2076329-92.2018.8.26.0000 promovida pelo Douto Ministério Público do Estado de São Paulo 
em face da Edilidade paulistana. Em apertada síntese, a ação sustentou serem contrárias às 
normas constitucionais em vigor as atribuições vagas e imprecisas de diversos cargos de livre 
provimento em comissão desta Câmara Municipal, e a natureza técnica ou burocrática de 
alguns desses cargos. 

Igualmente, o Substitutivo que ora se apresenta obedece aos termos da recente Tese 
de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal nº 1010 (RE 1041210, Acórdão publicado 
em 22.05.201 9), no sentido de que os cargos de livre provimento em comissão não se prestam 
ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, pressupõem a 
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, e as suas 
atribuições devem ser descritas de forma clara e objetiva na lei que os instituir. 

Finalmente, o Substitutivo ora proposto tem em conta o resultado do julgamento pelo C. 
Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2060034-
33.2018.8.26.0000, promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na qual restou consignado que o atendimento 
à comunicação interna e externa da unidade parlamentar através de diversos veículos de 
comunicação para elaboração de notícias ou informações com foco no mandato é atribuição 
que requer especial confiança e comprometimento com as diretrizes, expressões ideológicas e 
tendências pessoais do parlamentar, o que abre a possibilidade de cargo de livre provimento 
em comissão para seu preenchimento (Rei. designado Des. Artur Marques - j. 13.03.19). 

Com esses pressupostos, o Substitutivo ora proposto extingue cargos de livre 
provimento em comissão de natureza técnica ou burocrática, antes alocados na Escola do 
Parlamento quais sejam: 1 (um) cargo de Diretor Presidente da Escola do Parlamento; 2 (dois) 
cargos de Diretor Executivo da Escola do Parlamento; 1 (um) cargo de Diretor Acadêmico da 
Escola do Parlamento; e 4 (quatro) cargos de Assistente da Escola do Parlamento. As funções 
de diretoria da Escola passam a ser funções gratificadas, exercidas exclusivamente por 
servidores concursados. Por esta razão, foram alterados ou revogados alguns dos dispositivos 
da Lei nº 15.506 de 13 de dezembro de 2011, que instituiu a Escola do Parlamento. De modo 
análogo, o Substitutivo extingue os cargos de livre provimento em comissão antes alocados na 
Ouvidoria, quais sejam: 1 (um) cargo de Ouvidor; 1 (um) cargo de Ouvidor Adjunto; e 2 (dois) 
cargos de Auxiliares de Ouvidoria. As funções típicas de ouvidoria e as funções administrativas 
correspondentes passam a ser exercidas exclusivamente por servidores concursados. Por esta 
razão, foram alterados ou revogados alguns dos dispositivos da Lei nº 15.507 de 13 de 
dezembro de 2011, que instituiu a Ouvidoria. 

Também foi extinto 1 (um) cargo de Coordenador de Corregedoria, que visava dar 
suporte às atividades da Corregedoria parlamentar. Tal atividade passa a ser agregada 
àquelas realizadas pela Secretaria das Comissões, subordinada à Secretaria Geral 
Parlamentar, desempenhada por servidores concursados, acrescendo-se inciso, para este fim, 
ao art. 13 da Lei nº 13.638 de 4 de setembro de 2003. 

Na mesma esteira, foram extintos os cargos de livre provimento em comissão de 1 
(um) Diretor Executivo da TV Câmara e de 1 (um) Chefe de Cerimonial. As atribuições 
atinentes a esses cargos passam a ser desempenhadas por servidores concursados, 
subordinados ao Centro de Comunicação Institucional - CCI. 

O D. Ministério Público impugnou ainda os cargos de Assistente Legislativo I, 
Assistente Legislativo II, e Assistente Legislativo III, que foram criados pela Lei nº 13.637 de 4 
de setembro de 2003 para desenvolver atividades de apoio parlamentar à Presidência, à 1ª e 
2ª Vice-Presidência, à 1ª e 2ª Secretarias, e às Representações Partidárias e de Governo. 

Com o fim de promover as correções e adaptações oportunas, o Substitutivo ora 
proposto utiliza-se do instituto da transformação previsto nos arts. 51, IV e 52, XIII da 
Constituição Federal, 20, III, da Constituição Estadual e 14, III, da Lei Orgânica do Município, 
respeitando a natureza dos cargos transformados, descrevendo de forma clara e objetiva as 
respectivas atribuições e mantendo sua lotação na Mesa Diretora. Transforma, nesse sentido, 
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8 (oito) cargos de livre provimento em comissão Assistente Legislativo I e Assistente Legislativo 
II (que exerciam funções na Presidência e na 1ª Secretaria), em Assessor de Gabinete da 
Mesa Diretora, com as atribuições respectivas descritas de forma clara e objetiva. Por outro 
lado, 12 (doze) cargos de livre provimento em comissão de Assistente Legislativo III, que 
exerciam funções na Corregedoria, Presidência, na 1ª e 2ª Vice-Presidência e na 1ª e 2ª 
Secretaria foram transformados em cargos de livre provimento em comissão de Assessor 
Especial da Mesa Diretora, com atribuições descritas de modo claro e objetivo. Na forma ora 
proposta, buscou-se compor uma melhor estruturação na 1ª e 2ª Vice-Presidência, e na 2ª 
Secretaria, que não dispunham de Gabinete próprio. Para atender a essa necessidade, o 
Substitutivo propõe tão somente a criação de 3 (três) cargos: Chefe de Gabinete da 1ª e 2ª 
Vice-Presidência e Chefe de Gabinete de Secretaria. 

No que tange aos demais 62 (sessenta e dois) cargos de Assistente Legislativo III, que 
exerciam funções junto aos Gabinetes de Representação Partidária e de Governo (57), e junto 
ao Presidente (5) - haja vista suas atribuições enquanto Presidente do Colégio de Líderes -, o 
Substitutivo propõe sua transformação nos cargos de livre provimento em comissão agora 
denominados, respectivamente, Assessor de Liderança e Assessor do Presidente do Colégio 
de Líderes, que melhor expressam seu papel, com claro e objetivo plexo de atribuições, 
evidenciando a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor 
nomeado. 

Já o cargo de livre provimento em comissão de Coordenador de Liderança foi 
transformado no cargo de livre provimento em comissão agora denominado Chefe de Gabinete 
de Liderança, explicitando a inequívoca função de chefia exercida, bem como seu plexo de 
atribuições, que denotam a relação de fidúcia indispensável entre o nomeado e a autoridade 
nomeante. 

O D. Ministério Público havia inquinado ainda o cargo de Assessor Legislativo, alocado 
junto à Presidência, 1ª e 2ª Vice-Presidência e 1ª e 2ª Secretaria, tendo em vista a deficiência 
da descrição de suas atribuições, o que se corrigiu com o presente Substitutivo. 

Os cargos de livre provimento em comissão de 1 (um) Assessor de Imprensa e 2 (dois) 
Assessor de Imprensa Institucional haviam sido questionados pelo D. Ministério Público tendo 
em vista sua insuficiente descrição, gerando dúvida quanto à necessidade de alinhamento 
político com a autoridade nomeante para o seu provimento. Porém, no julgado relativo à Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2060034-33.2018.8.26.0000, promovida pelo D. Ministério 
Público do Estado de São Paulo em face da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
restou consignado que a assessoria de imprensa, embora comporte atividades profissionais, 
até mesmo típicas de jornalista, é passível de preenchimento por ocupante de cargo de livre 
provimento em comissão por requerer, na espécie, o foco no mandato, e alinhamento político 
com a autoridade nomeante. Nessa perspectiva, o Substitutivo propõe a transformação de 1 
(um) cargo de Assessor de Imprensa em 1 (um) cargo de Assessor de Imprensa da 
Presidência (apenas para uniformizar sua denominação, visando à melhor técnica legislativa, 
pois no art. 2º, § 1º da Lei nº 13.638/03, tal denominação já constava, e na Tabela Situação 
Nova do Anexo II do Quadro de Pessoal do Legislativo - Cargos em Comissão da Lei nº 
13.637/03 constava tão somente Assessor de Imprensa Além disso, o Substitutivo propõe a 
transformação de 1 (um) cargo de Assessor de Imprensa Institucional em 1 (um) cargo de livre 
provimento em comissão de Assessor de Imprensa da Presidência. O outro cargo de Assessor 
de Imprensa Institucional antes existente foi extinto, em homenagem à austeridade. As 
atribuições relativas à assessoria de imprensa foram descritas de modo claro e objetivo. 

De modo análogo, o Ministério Público havia inquinado os seguintes cargos de livre 
provimento em comissão: 1 (um) Subdiretor de Comunicação Externa; 1 (um) Assessor de 
Comunicação Externa II e 2 (dois) Assessor de Comunicação Externa I. As razões se cingiam a 
dois fatores: ao Subdiretor de Comunicação Externa competiriam atribuições técnicas e 
profissionais; assim como aos Assessores de Comunicação Externa I e II - a quem competia 
atribuição genérica e idêntica para cargos distintos. Nesse passo, cumpre sublinhar que no 
percuciente julgado relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2060034-
33.2018.8.26.0000, promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, decidiu-se que, embora algumas atribuições 
contenham atividades tipicamente profissionais, a algumas se acrescem a necessidade de foco 
no mandato, a exigir do profissional para elas designado o comprometimento com as diretrizes, 
expressões ideológicas e tendências pessoais do parlamentar para o qual prestará serviços. 
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Nesse passo, é de se notar que o cargo existente, de livre provimento em comissão, de Diretor 
de Comunicação Externa não foi inquinado pelo D. Ministério Público na ação proposta em 
face desta Câmara, mas sim os de Subdiretor e Assessor de Comunicação de Externa I e II. 
Com o fito de atender à demanda por maior clareza e objetividade na descrição das atribuições 
desses cargos, e às necessidades da Edilidade, o presente Substitutivo propõe: a 
transformação de 1 (um) cargo de Subdiretor de Comunicação Externa em 1 (um) cargo de 
Coordenador de Mídias Digitais, dada a relevância, dinamismo e crescente interatividade do 
Parlamento com a sociedade, por meio de novas ferramentas tecnológicas e redes sociais, 
como descrito em suas atribuições, que se distinguem daquelas já desempenhadas pelo 
Diretor de Comunicação Externa, cujas atribuições também vêm descritas de forma clara e 
objetiva. Por outro lado, extinguiram-se os 2 (dois) cargos de Assessor de Comunicação 
Externa I e 1 (um) cargo de Assessor de Comunicação Externa II, visando à economia aos 
cofres públicos. 

Finalmente, inseriu-se no presente Substitutivo disposição específica para explicitar 
que futuras alterações sobre a organização administrativa e institucional da Câmara Municipal, 
inclusive de seus Gabinetes, poderão ser veiculadas mediante Resolução, ressalvada a fixação 
e alteração da remuneração dos seus servidores, que dependerão da edição de lei, respeitada 
a competência da Mesa Diretora, desde que não haja aumento de despesas e sejam 
observados os parâmetros da lei de diretrizes orçamentárias, conforme arts. 37, X, 51, IV e 52, 
XIII, da Constituição Federal, e art. 20, III, da Constituição do Estado de São Paulo. 

Em suma: o Substitutivo ora proposto altera as Leis nºs 15.506 e 15.507, de 13 de 
dezembro de 2011, que dispõem sobre a Escola do Parlamento e a Ouvidoria da Câmara 
Municipal de São Paulo, que passam a ser compostas exclusivamente por servidores 
concursados, extinguindo-se os cargos de livre provimento em comissão antes destinados a 
essas estruturas administrativas. Foram, pois, extintos os cargos em comissão de Diretores da 
Escola do Parlamento, de Ouvidor e de Ouvidor Adjunto, de Auxiliares da Ouvidoria e de 
Assistentes da Escola do Parlamento. As atividades pertinentes passam a ser desempenhadas 
por servidores concursados do Quadro de Pessoal do Legislativo. Por razões similares 
extinguiram-se os cargos de Chefe de Cerimonial, de Diretor Executivo da TV Câmara São 
Paulo e de Coordenador de Corregedoria. 

O Substitutivo reduz ainda de 3 (três) para 2 (dois) os cargos de livre provimento em 
comissão destinados à Assessoria de Imprensa; e de 5 (cinco) para 2 (dois) os cargos de livre 
provimento em comissão destinados a servir à Comunicação Externa da Câmara Municipal de 
São Paulo. As atribuições desses cargos foram descritas de forma clara e objetiva, e denotam 
a fidúcia e comprometimento político com as diretrizes da Presidência e da Mesa Diretora 
requeridos para seu exercício. 

O Substitutivo, finalmente, reorganiza os Gabinetes da Mesa Diretora e os Gabinetes 
de Liderança de Representação Partidária e de Governo, dando nova redação a dispositivos 
das Leis nº 13.637 e 13.638 de 4 de setembro de 2003, e alterações posteriores. 

Mediante a transformação dos cargos existentes, as novas denominações e atribuições 
dos cargos de livre provimento em comissão nessas estruturas passaram a ser descritas de 
forma clara e objetiva. Procurou-se ainda, na redação do presente Substitutivo, a máxima 
clareza e precisão, de modo a facilitar a compreensão das alterações propostas. 

No que concerne à Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, 
de 04 de maio de 2000 - esclarece-se que o impacto total orçamentário - financeiro decorrente 
da aprovação desta lei, no exercício de 2019, ano em que deva entrar em vigor, é um 
decréscimo na despesa de folha de pagamento de R$ 1.080.618,57 (um milhão, oitenta cinco 
mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), o que corresponde a um 
decréscimo de 0,0021% no índice de comprometimento da CMSP perante a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Para os exercícios de 2020 e 2021, o decréscimo anual na despesa de folha de 
pagamento da CMSP será de R$ 2.593.484,55 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), o que corresponde a um 
decréscimo de 0,0051% no índice de comprometimento da CMSP perante a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
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A despesa total com pessoal na CMSP, considerando a aprovação desta lei e as 
demais despesas de pessoal estimadas para os exercícios 2019, 2020 e 2021, corresponderia 
a 0,8437% (2019) e 0,8408% (2020 e 2021) da receita corrente liquida estimada para os 
exercícios em referência, estando dentro dos percentuais estabelecidos na legislação para o 
Legislativo, artigos 16, 17, 21 e item III-a do art. 20 da Lei 101/2000, que é de 6%, distribuídos 
em 4,25% para CMSP e 1,75% para TCM. 

Atendendo ao disposto no Art. 29-A da Constituição Federal, a despesa em tela 
somada às demais despesas do Poder Legislativo já existentes e as estimadas para os 
próximos exercícios, representam um percentual de 2,3703% em 2019 calculado com base na 
receita realizada da PMSP em 2018 (conforme legislação em vigor), e 2,3663% para os 
exercícios de 2020 e 2021, estando dentro dos percentuais estabelecidos na legislação que é 
3,50%. 

Acrescente-se que o Substitutivo encontra compatibilidade com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e com o Plano Plurianual e não afeta as metas de resultados fiscais previstas 
no anexo referido no § 1º do art. 4º, da mencionada Lei Complementar Federal nº 101 e os 
recursos financeiros para custeio têm origem nas dotações orçamentárias nº 
09.10.01.031.3024.2100.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 
09.10.01.031.3024.2100.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais RGPS e 
09.10.01.031.3024.2100.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais- RPPS. 

Ante o exposto, a Mesa Diretora solicita aos nobres Pares a aprovação do presente 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 20/17, por objetivar o interesse público geral, esperando contar 
com o voto favorável dos nobres Pares à propositura. 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

 

PARECER CONJUNTO Nº 1161/19 DAS COMISSÕES REUNIDAS E 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
SUBSTITUTIVO APRESENTADO AO PROJETO DE LEI Nº 0020/17. 

Trata-se do Substitutivo nº apresentado em Plenário ao projeto de lei, de autoria da 
Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, que acresce parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 
14.043, de 2 de setembro de 2005. 

O Substitutivo apresentado aprimora a proposta original, realizando relevantes 
alterações na estrutura administrativa desta Casa, sobretudo com o fim de acatar as razões 
que ensejaram a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2076329-92.2018.8.26.0000 
promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Edilidade paulistana. 
Resumidamente, referida ação sustentou serem contrárias às normas constitucionais em vigor 
as atribuições vagas e imprecisas de diversos cargos de livre provimento em comissão desta 
Câmara Municipal, e a natureza técnica ou burocrática de alguns desses cargos. 

Nesta linha, o substitutivo ora proposto extingue cargos de livre provimento em 
comissão de natureza técnica ou burocrática, antes alocados na Escola do Parlamento quais 
sejam: 1 (um) cargo de Diretor Presidente da Escola do Parlamento; 2 (dois) cargos de Diretor 
Executivo da Escola do Parlamento; 1 (um) cargo de Diretor Acadêmico da Escola do 
Parlamento; e 4 (quatro) cargos de Assistente da Escola do Parlamento. As funções de 
diretoria da Escola passam a ser funções comissionadas, exercidas exclusivamente por 
servidores concursados. Por esta razão, foram alterados ou revogados alguns dos dispositivos 
da Lei nº 15.506 de 13 de dezembro de 2011, que instituiu a Escola do Parlamento. De modo 
análogo, o Substitutivo extingue os cargos de livre provimento em comissão antes alocados na 
Ouvidoria, quais sejam: 1 (um) cargo de Ouvidor: 1 (um) cargo de Ouvidor Adjunto: e 2 (dois) 
cargos de Auxiliares de Ouvidoria. As funções típicas de ouvidoria e as funções administrativas 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/
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correspondentes passam a ser exercidas exclusivamente por servidores concursados. Por esta 
razão, foram alterados ou revogados alguns dos dispositivos da Lei nº 15.507 de 13 de 
dezembro de 2011, que instituiu a Ouvidoria. Também foi extinto 1 (um) cargo de Coordenador 
de Corregedoria, que visava dar suporte às atividades da Corregedoria parlamentar. Tal 
atividade passa a ser agregada àquelas realizadas pela Secretaria das Comissões, 
subordinada à Secretaria Geral Parlamentar, desempenhada por servidores concursados, 
acrescendo-se inciso, para este fim, ao art. 13 da Lei nº 13.638 de 4 de setembro de 2003. 

Na mesma esteira, foram extintos os cargos de livre provimento em comissão de 1 
(um) Diretor Executivo da TV Câmara e de 1 (um) Chefe de Cerimonial. As atribuições 
atinentes a esses cargos passam a ser desempenhadas por servidores concursados, 
subordinados ao Centro de Comunicação Institucional - CCI. 

Igualmente, o Substitutivo apresentado obedece aos termos da recente Tese de 
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal nº 1010 (RE 1041210, Acórdão publicado em 
22.05.2019), no sentido de que os cargos de livre provimento em comissão não se prestam ao 
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, pressupõem a necessária 
relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, e as suas atribuições 
devem ser descritas de forma clara e objetiva na lei que os instituir. 

Finalmente, o Substitutivo em análise tem em conta o resultado do julgamento pelo C. 
Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2060034-
33.2018.8.26.0000, promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na qual restou consignado que o atendimento 
à comunicação interna e externa da unidade parlamentar através de diversos veículos de 
comunicação para elaboração de notícias ou informações com foco no mandato é atribuição 
que requer especial confiança e comprometimento com as diretrizes, expressões ideológicas e 
tendências pessoais do parlamentar, o que abre a possibilidade de cargo de livre provimento 
em comissão para seu preenchimento (Rei. designado Des. Artur Marques - j. 13.03.19). 

O Ministério Público impugnou ainda os cargos de Assistente Legislativo I, Assistente 
Legislativo II, e Assistente Legislativo III, que foram criados pela Lei nº 13.637 de 4 de 
setembro de 2003 para desenvolver atividades de apoio parlamentar à Presidência, à 1ª e 2ª 
Vice-Presidência e às Representações Partidárias e de Governo. 

Com o fim de promover as correções e adaptações oportunas, o Substitutivo utiliza-se 
do instituto da transformação previsto nos arts. 51, IV e 52, XIII da Constituição Federal, 20, III, 
da Constituição Estadual e 14, III, da Lei Orgânica do Município, respeitando a natureza dos 
cargos transformados, descrevendo de forma clara e objetiva as respectivas atribuições e 
mantendo sua lotação na Mesa. 

Transforma, nesse sentido, 8 (oito) cargos de livre provimento em comissão Assistente 
Legislativo I e Assistente Legislativo II (que exerciam funções na Presidência e na 1ª 
Secretaria), em Assessor de Gabinete da Mesa, com as atribuições respectivas descritas de 
forma clara e objetiva. Por outro lado, 12 (doze) cargos de livre provimento em comissão de 
Assistente Legislativo III, que exerciam funções na Corregedoria, na Presidência, na 1ª e 2ª 
Vice-Presidência e na 1ª e 2ª Secretaria foram transformados em cargos de livre provimento 
em comissão de Assessor Especial da Mesa, com atribuições descritas de modo claro e 
objetivo. Na forma ora proposta, buscou-se compor uma melhor estruturação na 1ª e 2ª Vice-
Presidência, e na 2ª Secretaria, que não dispunham de Gabinete próprio. Para atender a essa 
necessidade, o Substitutivo propõe tão somente a criação de 3 (três) cargos: Chefe de 
Gabinete da 1ª e 2ª Vice-Presidência e Chefe de Gabinete de Secretaria. 

No que tange aos demais 62 (sessenta e dois) cargos de Assistente Legislativo III, que 
exerciam funções junto aos Gabinetes de Representação Partidária e de Governo (57), e junto 
ao Presidente (5) - haja vista suas atribuições enquanto Presidente do Colégio de Líderes - o 
Substitutivo propõe sua transformação nos cargos de livre provimento em comissão agora 
denominados, respectivamente, Assessor de Liderança e Assessor do Presidente do Colégio 
de Líderes, que melhor expressam seu papel, com claro e objetivo plexo de atribuições, 
evidenciando a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor 
nomeado. 

Já o cargo de livre provimento em comissão de Coordenador de Liderança foi 
transformado no cargo de livre provimento em comissão agora denominado Chefe de Gabinete 
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de Liderança, explicitando a inequívoca função de chefia exercida, bem como seu plexo de 
atribuições, que denotam a relação de fidúcia indispensável entre o nomeado e a autoridade 
nomeante. 

O Ministério Público havia inquinado ainda o cargo de Assessor Legislativo, alocado 
junto à Presidência, 1ª e 2ª Vice-Presidência e 1ª e 2ª Secretaria, tendo em vista a deficiência 
da descrição de suas atribuições, o que se corrigiu com o Substitutivo em análise. 

Os cargos de livre provimento em comissão de 1 (um) Assessor de Imprensa e 2 (dois) 
Assessor de Imprensa Institucional haviam sido questionados pelo Ministério Público tendo em 
vista sua insuficiente descrição, gerando dúvida quanto à necessidade de alinhamento político 
com a autoridade nomeante para o seu provimento. Porém, no julgado relativo à Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 2060034-33.2018.8.26.0000, promovida pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo em face da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, restou 
consignado que a assessoria de imprensa, embora comporte atividades profissionais, até 
mesmo típicas de jornalista, é passível de preenchimento por ocupante de cargo de livre 
provimento em comissão por requerer, na espécie, o foco no mandato, e alinhamento político 
com a autoridade nomeante. Nessa perspectiva, o Substitutivo propõe a transformação de 1 
(um) cargo de Assessor de Imprensa em 1 (um) cargo de Assessor de Imprensa da 
Presidência (apenas para uniformizar sua denominação, visando à melhor técnica legislativa, 
pois no art. 2º, § 1º da Lei nº 13.638/03, tal denominação já constava, e na Tabela Situação 
Nova do Anexo II do Quadro de Pessoal do Legislativo- Cargos em Comissão da Lei nº 
13.637/03 constava tão somente Assessor de Imprensa). Além disso, o Substitutivo propõe a 
transformação de 1 (um) cargo de Assessor de Imprensa Institucional em 1 (um) cargo de livre 
provimento em comissão de Assessor de Imprensa da Presidência. O outro cargo de Assessor 
de Imprensa Institucional antes existente foi extinto, em homenagem à austeridade. As 
atribuições relativas à assessoria de imprensa foram descritas de modo claro e objetivo. 

De modo análogo, o Ministério Público havia inquinado os seguintes cargos de livre 
provimento em comissão: 1 (um) Subdiretor de Comunicação Externa: 1 (um) Assessor de 
Comunicação Externa II e 2 (dois) Assessor de Comunicação Externa I. As razões se cingiam a 
dois fatores: ao Subdiretor de Comunicação Externa competiriam atribuições técnicas e 
profissionais; assim como aos Assessores de Comunicação Externa I e II - a quem competia 
atribuição genérica e idêntica para cargos distintos. Quanto ao ponto, registre-se que no 
julgado relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2060034-33.2018.8.26.0000, 
promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, decidiu-se que, embora algumas atribuições contenham atividades 
tipicamente profissionais, a algumas se acrescem a necessidade de foco no mandato, a exigir 
do profissional para elas designado o comprometimento com as diretrizes, expressões 
ideológicas e tendências pessoais do parlamentar para o qual prestará serviços. Assim, é de se 
notar que o cargo existente, de livre provimento em comissão, de Diretor de Comunicação 
Externa não foi inquinado pelo Ministério Público na ação proposta em face desta Câmara, mas 
sim os de Subdiretor e Assessor de Comunicação de Externa I e II. Com o fito de atender à 
demanda por maior clareza e objetividade na descrição das atribuições desses cargos, e às 
necessidades da Edilidade, o Substitutivo propõe: a transformação de 1 (um) cargo de 
Subdiretor de Comunicação Externa em 1 (um) cargo de Coordenador de Mídias Digitais, dada 
a relevância, dinamismo e crescente interatividade do Parlamento com a sociedade, por meio 
de novas ferramentas tecnológicas e redes sociais, como descrito em suas atribuições, que se 
distinguem daquelas já desempenhadas pelo Diretor de Comunicação Externa, cujas 
atribuições também vêm descritas de forma clara e objetiva. Por outro lado, extinguiram-se os 2 
(dois) cargos de Assessor de Comunicação Externa I e 1 (um) cargo de Assessor de 
Comunicação Externa II, visando à economia aos cofres públicos. 

Finalmente, o Substitutivo tem disposição específica para explicitar que futuras 
alterações sobre a organização administrativa e institucional da Câmara Municipal, inclusive de 
seus Gabinetes, poderão ser veiculadas mediante Resolução, ressalvada a fixação e alteração 
da remuneração dos seus servidores, que dependerão da edição de lei, respeitada a 
competência da Mesa, desde que não haja aumento de despesas e sejam observados os 
parâmetros da lei de diretrizes orçamentárias, conforme arts. 37, X, 51, IV e 52, XIII, da 
Constituição Federal, e art. 20, III, da Constituição do Estado de São Paulo. 

De todo o exposto, verifica-se, em síntese, que o substitutivo em análise altera as Leis 
nºs 15.506 e 15.507, de 13 de dezembro de 2011, que dispõem sobre a Escola do Parlamento 
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e a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo, que passam a ser compostas 
exclusivamente por servidores concursados, extinguindo-se os cargos de livre provimento em 
comissão antes destinados a essas estruturas administrativas. Foram, pois, extintos os cargos 
em comissão de Diretores da Escola do Parlamento, de Ouvidor e de Ouvidor Adjunto, de 
Auxiliares da Ouvidoria e de Assistentes da Escola do Parlamento. As atividades pertinentes 
passam a ser desempenhadas por servidores concursados do Quadro de Pessoal do 
Legislativo. Por razões similares extinguiram-se os cargos de Chefe de Cerimonial, de Diretor 
Executivo da TV Câmara São Paulo e de Coordenador de Corregedoria. 

O Substitutivo reduz ainda de 3 (três) para 2 (dois) os cargos de livre provimento em 
comissão destinados à Assessoria de Imprensa; e de 5 (cinco) para 2 (dois) os cargos de livre 
provimento em comissão destinados a servir à Comunicação Externa da Câmara Municipal de 
São Paulo. As atribuições desses cargos foram descritas de forma clara e objetiva, e denotam 
a fidúcia e comprometimento político com as diretrizes da Presidência e da Mesa requeridos 
para seu exercício. 

O Substitutivo, finalmente, reorganiza os Gabinetes da Mesa e os Gabinetes de 
Liderança de Representação Partidária e de Governo, dando nova redação a dispositivos das 
Leis nº 13.637 e 13.638 de 4 de setembro de 2003, e alterações posteriores. Mediante a 
transformação dos cargos existentes, as novas denominações e atribuições dos cargos de livre 
provimento em comissão nessas estruturas passaram a ser descritas de forma clara e objetiva. 
Procurou-se ainda, na redação do presente substitutivo, a máxima clareza e precisão, de modo 
a facilitar a compreensão das alterações propostas. 

No que concerne à Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, 
de 04 de maio de 2000 - esclarece-se que o impacto total orçamentário - financeiro decorrente 
da aprovação desta lei, no exercício de 2019, ano em que deva entrar em vigor, é um 
decréscimo na despesa de folha de pagamento de R$ 1.080.618,57 (um milhão, oitenta cinco 
mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), o que corresponde a um 
decréscimo de 0,0021% no índice de comprometimento da CMSP perante a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Para os exercícios de 2020 e 2021, o decréscimo anual na despesa de folha de 
pagamento da CMSP será de R$ 2.593.484,55 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), o que corresponde a um 
decréscimo de 0,0051% no índice de comprometimento da CMSP perante a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A despesa total com pessoal na CMSP, considerando a aprovação 
desta lei e as demais despesas de pessoal estimadas para os exercícios 2019, 2020 e 2021, 
corresponderia a 0,8437% (2019) e 0,8408% (2020 e 2021) da receita corrente líquida 
estimada para os exercícios em referência, estando dentro dos percentuais estabelecidos na 
legislação para o Legislativo, artigos 16, 17, 21 e item III-a do art. 20 da Lei 101/2000, que é de 
6%, distribuídos em 4,25% para CMSP e 1,75% para TCM. 

Atendendo ao disposto no Art. 29-A da Constituição Federal, a despesa em tela 
somada às demais despesas do Poder Legislativo já existentes e as estimadas para os 
próximos exercícios, representam um percentual de 2,3703% em 2019 calculado com base na 
receita realizada da PMSP em 2018 (conforme legislação em vigor), e 2,3663% para os 
exercícios de 2020 e 2021, estando dentro dos percentuais estabelecidos na legislação que e 
3,50%. 

Acrescente-se que o Substitutivo encontra compatibilidade com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e com o Plano Plurianual e não afeta as metas de resultados fiscais previstas 
no anexo referido no § 1º do art. 4º, da mencionada Lei Complementar Federal nº 101 e os 
recursos financeiros para custeio têm origem nas dotações orçamentárias nos 
09.10.01.031.3024.2100.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 
09.10.01.031.3024.2100.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais RGPS e 
09.10.01.031.3024.2100.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 

Sob o aspecto jurídico, o Substitutivo pode prosseguir em tramitação, eis que 
elaborado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será 
demonstrado. 

As normas gerais sobre processo legislativo estão dispostas nos artigos 59 a 69 da 
Constituição Federal e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e 
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Municípios. A propósito do tema, dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", que são 
de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de 
cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração, organização administrativa, serviços públicos e sobre atribuições e regime 
jurídico dos servidores públicos da União e Territórios. 

Em discussão do tema, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3.061, o eminente Ministro Carlos Britto preleciona que "o § 1º do art. 61 da Lei Republicana 
confere ao Chefe do Poder Executivo a privativa competência para iniciar os processos de 
elaboração de diplomas legislativos que disponham sobre a criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na Administração Direta e Autárquica, o aumento da respectiva 
remuneração, bem como os referentes a servidores públicos da União e dos Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (alíneas a e c do inciso II 
do art. 61). Insistindo nessa linha de opção política, a mesma Lei Maior de 1988 habilitou os 
presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça 
a propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos e remuneração dos seus serviços 
auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados, tudo nos termos da alínea "b" do inciso II do 
art. 96. A jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou o entendimento de ser a cláusula 
de reserva de iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 da Constituição Federal de 1988, corolário 
do principio da separação dos Poderes. Por isso mesmo, de compulsória observância pelos 
estados, inclusive no exercício do poder reformador que lhes assiste". (Voto do Ministro Carlos 
Britto, no julgamento da Adin nº 3.061, DJ 09.06.2006.) 

Nesse passo, nossa Lei Orgânica veio estabelecer que são de iniciativa da Mesa desta 
Casa as leis que disponham sobre "sua organização, funcionamento, policia, criação, 
transformação ou extinção dos cargos. empregos e funções de seus serviços e fixação da 
respectiva remuneração", nos termos do art. 14, III c/c 27, I. 

O substitutivo apresentado aperfeiçoa a estrutura administrativa desta Casa, visando 
adequá-la aos parâmetros traçados pela jurisprudência, notadamente quanto à descrição das 
atribuições dos cargos em comissão. Outrossim, a propositura tem por escopo proceder à 
melhor estruturação do aparato de apoio ao desempenho das atividades parlamentares, em 
atenção ao princípio constitucional da eficiência, medida que se volta, em última análise, ao 
aprimoramento do desempenho institucional. Nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal, 
os cargos em comissão destinam-se às funções de direção, chefia e assessoramento, sendo 
providos através da nomeação de servidores da confiança da autoridade nomeante, declarados 
em lei de livre nomeação e exoneração. 

Na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho encontramos as seguintes 
considerações sobre a matéria: 

“Os cargos em comissão, ao contrário dos tipos anteriores, são de ocupação 
transitória. Seus titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre 
eles e a autoridade nomeante. Por isso é que na prática alguns os denominam de cargos de 
confiança. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro 
lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso 
público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo 
critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e 
exoneração (art. 37, II, CF). 

É importante acentuar que cargos em comissão somente podem destinar-se a funções 
de chefia, direção e assessoramento, todas elas de caráter específico dentro das funções 
administrativas. ...” 

Na mesma linha, reitere-se que o STF decidiu em sede de repercussão geral que a 
criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, 
chefia e assessoramento, devendo pressupor a necessária relação de confiança entre a 
autoridade nomeante e o servidor nomeado e devendo a lei que os instituir descrever, de forma 
clara e objetiva as respectivas atribuições. (Tema 1010) 

Resta claro, portanto, que o Substitutivo apresentado encontra respaldo no 
ordenamento jurídico pátrio, estando alinhado aos parâmetros traçados pela Constituição 
Federal, pela Constituição do Estado de São Paulo, pela Lei Orgânica do Município e pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal. 
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Ante o exposto, somos pela PELA LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito a Comissão de Administração Púbica entende inegável o interesse 
público da proposta, razão pela qual se manifesta 

FAVORAVELMENTE ao Substitutivo. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, ao Substitutivo. 

Sala das Comissões Reunidas, 13/08/2019. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Celso Jatene (PL) 

Sandra Tadeu (DEM) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Ricardo Nunes (MDB) 

José Police Neto (PSD) 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Gilson Barreto (PSDB)  

Antonio Donato (PT)  

Zé Turin (PHS)  

Alfredinho (PT)  

Janaína Lima (NOVO)  

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO” 

Senival Moura (PT) 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Fernando Holiday (DEM) 

Soninha Francine (CIDADANIA23) 

Isac Felix (PL) 

Atílio Francisco (PRB) 

Ota (PSB) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 98 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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