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Resultan le de proposta de ilustre

membro dessa Colenda Casa, Vereadora Aldaiza Sposati,
o projeto dispõe sobre a política pública de atenções
de assistência social, sem fins lucrativos, operada
através de convênios no âmbito do Município de São
Paulo.

Não obstante os meritórios propósitos
nele visados, o projeto não poderá converter-se em
lei, impondo-se, de acordo com o artigo 42, parágrafo
1Q, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, seu
veto total, por flagrante inconstitucionalidade e
contrariedade ao interesse público.

Desde logo desejo deixar consignado
Y ue a mensagem legislativa em foco mescla disposições
ixadoras de princípios gerais com outras de cunho
arcadamente prático.

Em	 relação	 aos	 primeiros,	 a
1 constitucionalidade do texto, por invasão de
mpetência, salta aos olhos.

Efetivamente, é incontestável que o
delineamento dos princípios norteadores da ação do
Executivo, excetuados os decorrentes de disposição
constitucional ou legal, somente a ele compete.

Dessa forma, resta vedada a
possibilidade de um Poder interferir na esfera íntima
de decisão de outro Poder, sob pena, inclusive, de
sério abalo dos esteios que suportam os regimes
democráticos.

Ao examinar, em profundidade, a
questão da composição do Governo Municipal, o
Professor Hely Lopes Meirelles concluiu que:

"O governo municipal realiza-se
através de dois órgãos: a Prefeitura
e a Câmara de Vereadores, com funções
específicas	 e	 indelegáveis,	 nos
termos do art. 2 Q da CF.
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O sistema brasileiro prevê para o
governo municipal funções divididas,
cabendo à Câmara de Vereadores as
legislativas e à Prefeitura as
executivas, o que nem sempre ocorre
nos demais Municípios do mundo, como
já vimos (cap. I, item X). Entrosando
suas atividades específicas, a Câmara
de Vereadores e a Prefeitura realizam
com independência e harmonia o
governo local, segundo os princípios
da Constituição da República e nas
condições expressas na Constituição
estadual e na Carta Própria do
Município.
O sistema de divisão de funções
impede que o órgão de um Poder exerça
as atribuições de outro Poder, de
modo que a Prefeitura não pode
legislar - função específica do Poder
Legislativo - como também a Câmara
não pode administrar função
específica do Poder Executivo.

Os Estados de Direito, como o nosso,
repartiram a atividade constitucional
em três	 Poderes,	 a	 saber:	 o
Executivo,	 o	 Legislativo	 e	 o
Judiciário.	 Instituíram-nos	 com
funções específicas e limitadas, com
o deliberado intento de evitar a
supremacia de qualquer deles. Não os
criaram soberanos e intangíveis, mas
sim independentes e harmônicos entre
si. São independentes e harmônicos na
esfera de suas atribuições, porque
conjugados no seu funcionamento. O
Executivo é independente no
administrar, desde que se contenha
nos limites que lhe são traçados; o
Legislativo elabora as leis com
independência, mas há de conformá-las
com as normas superiores a que está
adstrito; o Judiciário nem
administra, nem legisla: impõe o
cumprimento das leis aos demais
Poderes e a ele próprio, por seus
órgãos judicantes, mas só o faz
quando solicitado e dentro das normas
legais preestabelecidas. Tal sistema
é que estabelece o equilíbrio entre
os Poderes estatais, de modo a manter
cada um deles no campo próprio de
suas	 atribuições,	 pois	 que,
exorbitando,	 esbarrará	 no	 Poder
convizinho e será contido pelo
corretivo	 legal	 do	 Judiciário,
chamado a intervir no momento em que
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se estabelecer o conflito. É o
princípio consagrado nas nossas
Constituições Republicanas até a
atual (art. 22).
Dúvida não padece de que é neste
sinergismo entre os Poderes que
residem a liberdade de cada um e o
respeito de todos relativamente às
atribuições que lhes são
específicas". (in Direito Municipal
Brasileiro	 -	 6a	 Edição,	 págs.
122/124).
Quanto às demais disposições, a

propositura não logrou nelhor sorte, como será
demonstrado.

A proposição diz respeito à matéria
tratada, como norma geral, pela Lei federal n Q 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
organização da Assistência Social.

A aplicação dessa lei depende,
obviamente, de medidas legislativas municipais,
inclusive para a criação do Conselho Municipal de
Assistência Social, previsto em seu artigo 9Q•

No entanto, dada a natureza de
serviço público de atendimento social, visado na
referida lei federal e no projeto em apreço, somente
o Executivo poderá dar o impulso inicial do
procedimento legislativo.

Que a matéria tem contornos de
serviço público não resta dúvida. A respeito,
confira-se o ensinamento do mestre Hely Lopes
Meirelles, in verbis:

"A ampliação das funções estatais, a
complexidade e o custo das obras
públicas vêm abalando, dia a dia, os
fundamentos da administração
clássica, exigindo novas formas e
meios de prestação de serviços afetos
ao Estado.
Evoluímos, cronologicamente, dos
serviços públicos centralizados para
os serviços delegados a particulares,
destes,	 passamos	 aos	 serviços
outorgados	 a	 autarquias;	 daqui,
defletimos	 para	 os	 serviços
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particulares realizados em mútua
cooperação,

traspassados a fundações e entidades
paraestatais, e finalmente chegamos
aos serviços de interesse recíproco
de entidades públicas e organizações

sob	 as	 formas	 de
convênios

	

e	
consórcios

administrativos."	 (in Direito
Administrativo	 Brasileiro,	 16a.
Edição - pág. 350).
Não por outro motivo, aliás, o Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988,
no artigo 59, reza:
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"Os projetos de lei relativos à
organização da seguridade social e
aos planos de custeio e de benefício
serão apresentados no prazo máximo de
seis meses de promulgação da
Constituição ao Congresso Nacional,
que terá seis meses para apreciá-
los."
A dicção do dispositivo em pauta vem

assim expressa na obra "A Constituição do Brasil 1988
- Comparada e Comentada" - Price Waterhouse, fls.
934:

"O dispositivo supra decorre do
enunciado no parágrafo único do art.
194 desta Carta que determina ao
Poder Público organizar a seguridade
social, com base nos objetivos nele
enumerados.
Portanto, o Presidente da República
enviará projetos de lei relativos à
organização da seguridade social ao
Congresso Nacional, no prazo de seis
meses contados da data da promulgação
da Constituição, tendo o Congresso
Nacional igual prazo para apreciá-
los." grifei.
Resta evidente, portanto, que a

competência nessa matéria está restrita ao Chefe do
Executivo.

Do mesmo modo, no tocante às
atribuições das Secretarias envolvidas no projeto, a
titularidade da iniciativa, em nosso ordenamento
legal, é reservada exclusivamente ao Chefe do
Executivo.

É o que se lê no artigo 37, @ 2Q,
inciso IV, e no artigo 69, inciso XVI, da Lei
Orgânica do Município de São Paulo.

Além disso, constam da propositura
normas sobre medidas puramente administrativas, como
as relativas a convênios, as quais extrapolam,
também, o âmbito de competência do Legislativo.

Assim, o projeto representa indevida
ingerência de um Poder na esfera de atribuições de
outro, violando frontalmente o princípio assegurador
da harmonia e independência dos Poderes, inscrito no
artigo 2Q da Constituição Federal e repetido, no
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âmbito do Município de São Paulo, no artigo 6 Q de sua
Lei Orgânica.

Esse	 princípio	 constitucional,
reconhecido como pedra basilar dos regimes
democráticos, foi reproduzido na Lei Maior deste
Município, em seu artigo 6 Q , e tem sido motivo de
reflexão de renomados autores.

Dentre eles, destaco, no ensejo, o
festejado Pinto Ferreira, 	 que em sua obra
"Comentários à Constituição Brasileira",	 assim
lecionou:
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"No Estado de Direito opera-se uma
divisão de poderes e também de
funções.
O poder político, é uno, indivisível,
indelegável, porém, se desdobra em
diversas funções, para a realização
de suas tarefas.
Montesquieu é o fundador teórico
máximo de tal pensamento, quando
pretende que o poder deve limitar o
poder, para o respeito e a garantia
das liberdades.
O poder político é uno e indivisível,
porém se apresenta na prática
dividido no exercício das funções
institucionais que lhe são inerentes,
deferidas a órgãos especializados e
independentes	 do	 Estado,	 porém
harmônicos,	 para	 assegurar	 a
existência do próprio Estado.
Os órgãos da soberania nacional
exercem funções preponderantes ou
típicas e funções excepcionais ou
atípicas, sem um monopólio absoluto
de tais funções.
Este pensamento teve consagração
definitiva na Constituição Federal
norte-americana de 1787 e tornou-se
dogma constitucional na França, com a
sua Revolução de 1789, especialmente
com o art. 16 da Declaração de
Direitos do Homem e do Cidadão,
preceituando que não teria
constituição a sociedade que não
assegurasse a separação de poderes."
(in ob. cit. 12 volume - págs. 37 a
41)
Ao cuidar de matéria concernente à

criação de serviço público, com interferência na
própria organização administrativa, a medida em foco
desrespeitou o princípio constitucional assegurador
da independência e harmonia entre os três poderes da
República, merecendo, portanto, o reparo do veto.

Aduza-se, ainda, que a invasão de
competência se apresenta redobrada, na medida em que
o Legislativo, na força do texto em exame, confere ao
Executivo	 significativo	 rol	 de	 atribuições,
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importando, também, aumento de despesas, sem a
correspondente indicação de recursos.

E não é só. Ressalto também que o
artigo 9 2 da propositura versa sobre matéria de
natureza eminentemente orçamentária, cuja inciativa é
privativa do Executivo, nos termos do disposto no
artigo 61, @ 1 2 , II, "b", da Constituição da
República, reproduzido, por obrigatório, no artigo
37, @ 2 2 , IV, da Lei Maior Municipal.

Além de juridicamente inviável, por
sua demonstrada inconstitucionalidade, o projeto
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• revela-se	 inoportuno e inconveniente e, 	 por
conseguinte, contrário ao interesse público.

Conforme ponderam os órgãos técnicos
municipais competentes, a matéria nele abordada -
política pública de atenções de assistência social,
sem fins lucrativos, operada através de convênios - é
da mais alta relevância e merece prévio e amplo
debate por todos os órgãos envolvidos, sob pena de
significar uma paralização, ainda que temporária, nos
serviços públicos realizados na forma de parceria,
tal como previsto pela Constituição Federal e demais
leis referentes à matéria.

E isto porque a Administração
Municipal, pela Secretaria da Família e Bem-Estar
Social - FABES, executa muitos de seus programas
sociais destinados à população de baixa renda,
através de convênios com entidades sociais, as quais
são previamente matriculadas naquela Pasta e, assim,
legitimadas a conveniar.

Ocorre, porém, que a mais ampla
maioria de tais entidades não detém recursos para
compor tal parceria. Ao reverso, a FABES, através de
estudos técnicos, dispõe sobre o montante dos custos
necessários para ressarcir os programas. A parceria
compreende a gestão das atividades, a realização dos
serviços assistenciais, a cessão do espaço físico no
qual se dá a execução das atividades sociais, entre
outros.	 Muitas delas são realizadas, dentro de
espaços	 cedidos	 por	 entidades	 religiosas,
filantrópicas e outras.

Já a parceria de cooperação de
recursos, prevista no projeto, é, nas atuais
condições sociais existentes na cidade de São Paulo,
utópica, e, certamente, inviabilizará a lavratura da
grande maioria dos convênios.

Assim, analisando a matéria, os
órgãos técnicos da Secretaria da Família e Bem-Estar
Social -	 FABES, consideraram, pela sua vivência
junto às entidades sociais, que ao dispor
genericamente sobre "interrelação de recursos" e
"mútua disponibilização de recursos" (artigo 1 2 e seu
@ 2 2 ), o projeto poderá significar, na prática,
verdadeiro impedimento para a concretização de
convênios.

De outro lado, o parágrafo 1 2 do
artigo 2 2 não contém a clareza necessária sobre o que
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são as "decisões dos foruns de representação da
sociedade", podendo gerar sérias dúvidas, que
dificultariam sua aplicação, caso pudesse o projeto
prosperar.

Não se pode admitir, ademais, que sem
prévias regras legais, a população passe a decidir o
que é melhor para uma determinada região: uma creche,
um centro de juventude, um espaço para idosos, um
centro de formação profissional, um abrigo para
homens de rua, enfim, uma série imensa de programas
existentes e que deveriam ser criados, mas nem sempre
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são possíveis, dentro de uma mesma região, pelas
próprias precariedades dos recursos públicos.

A participação popular, sem sombra de
dúvida, é de todo recomendável; todavia, é
imprescindível que tal participação atenda regras
previamente fixadas, até mesmo para possibilitar a
execução dos programas escolhidos.

Atualmente, a Administração Municipal
realiza, através de pesquisa na área na qual vai ser
implantado o programa social, qual a demanda que
denotará a carência, e este é o indicador do
programa.

Além disso, muitas das entidades
sociais que procuram a Secretaria da Família e Bem-
Estar Social - FABES para conveniar já têm
experiência em certa atividade e nesta pretendem
continuar.

No tocante ao caráter público das
atividades e dos convênios realizados, previsto no
parágrafo 2 Q do artigo 2Q, ele já é totalmente
observado. Todos os convênios são tornados públicos
antes da sua lavratura e todos são levados ao
conhecimento do Poder Legislativo, além, é claro, do
controle realizado pelo Tribunal de Contas do
Município e pelo Departamento de Auditoria. Nesse
aspecto, o texto da propositura não constitui, na
realidade, uma inovação.

O artigo 3 Q da propositura, por sua
vez, também merece reparo. É evidente que um dos
princípios da Administração Pública é o acesso não
discriminatório à população. No entanto, tal
população deve restringir-se, pela própria condição
social da cidade e a lei concernente ã matéria, à
população de baixa renda.	 Porém, a expressão
constante do inciso I do referido artigo 3Q assim
escrita: "vedando-se ... ou de relações de
privatização do interesse público" não é clara como
se exige num texto legal, representando grave falha
de ordem técnica.

De fato, porque se dirigem ao homem
comum, as leis devem conter disposições
suficientemente esclarecedoras, evitando-se o uso de
expressões ambiguas que inevitavelmente levam a
disputa judicial, o que certamente não é o desejável.

O inciso V do referido artigo 3 Q é
igualmente desnecessário, na medida em que já criados
e em plena atuação neste Município os Conselhos
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente,
os Conselhos Tutelares, o do Idoso e todos os demais
Conselhos regulamentados que atingem a mesma
população aqui tratada. Tais Conselhos contam com a
participação da sociedade civil, seus integrantes
são eleitos democraticamente, e estão cumprindo o seu
dever legal, de efetuar política de atendimento, de
fiscalizar e fazer o controle e aprovação das
políticas sociais. A existência de novos parceiros,
em verdade, poderia converter-se em fonte inevitável
e indesejável de conflitos.
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Além disso, a Secretaria Municipal

da Família e Bem-Estar Social - FABES, ao formular a
Política de Convênios com entidades assistenciais, o
fez com plena participação dos membros da sociedade
civil. Convocou-os oficialmente, abriu prazo para
sugestões e debateu, chegando-se a um consenso sobre
o funcionamento da parceria. Aliás, essa participação
é indispensável, ante o aspecto de comum acordo que
rege os convênios e o objetivo único dos convenentes.
Sem estes, não há parceria possível.

Também redundante a formulação
constante do inciso VII do referido artigo 3 Q , ao
determinar a defesa da igualdade de oportunidade. A
parceria para o convênio nem sempre é fácil, e nem
sempre há muitas entidades dispostas a trabalhar e
desenvolver as difíceis tarefas da área social. A
igualdade de oportunidade é questão que vem sendo
plenamente atendida, aplicando-se, em todas as
hipóteses, as mesmas regras, os mesmos modelos de
convênios, o mesmo "per capita", 	 e, sobretudo, a
mesma Política de Convênios.

De se esclarecer, nesse passo, que a
Secretaria Municipal da Família e Bem-Estar Social -
FABES não utiliza o procedimento licitatório para a
lavratura de convênios. Não o faz por julgar o
procedimento inaplicável, ante a diversidade de
natureza jurídica do convênio e do contrato. Aplica
as disposições da Lei de Licitações e Contratos de
forma subsidiária, naquilo que é pertinente, tal
como a lei lhe faculta.

Ressalto, na oportunidade, que a
exigência constante do artigo 8Q da medida aprovada
causará, na hipótese de transformação em lei,
indiscutível retrocesso, posto que a realização de
audiência pública provocará retardamentos
indesejados.

De outra parte, o artigo 13 e seu
parágrafo único do texto aprovado impõem a elaboração
e alteração da tabela de custeio de serviços em
U.F.M., quando o artigo 7Q da Medida Provisória nQ
1053, de 30 de junho de 1995, determina a extinção
das unidades monetárias de contas fiscais municipais,
a partir de 1 Q de janeiro de 1996.

Dessa disposição federal, de
observância obrigatória pelos Municípios, decorre
nova impropriedade da medida, que se utiliza de
unidade fiscal cuja duração expirará em 1 Q de
janeiro.

Por último, é oportuno ressaltar que
estão em fase final os estudos do Grupo de Trabalho
constituído pela Portaria n Q 107, de 01.03.94, do
Secretário de Governo Municipal, com a incumbência de
adequar o Município de São Paulo à Lei Orgânica da
Assistência Social, na qual, cumpre lembrar, muitas
das questões aqui tratadas são coincidentes.

Em suma, pelos inúmeros problemas de
ordem prática e formal que apresenta, a propositura



em pauta não seria oportuna e conveniente, não se
recomendando sua sanção.

Por todo o exposto, vejo-me compelido
a não dar acolhida ao texto aprovado, opondo-lhe o
presente veto total, por inconstitucionalidade e
contrariedade ao interesse público.

E assim, restituindo a cópia
autêntica de início referida, devolvo o assunto ao
conhecimento dessa Colenda Câmara Municipal, que se
dignará de deliberar em seu elevado critério.

Aproveito a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência os protestos de minha
alta consideração.

AULO MALUF
Prefeito

A Sua excelência o Senhor Doutor Miguel Colasuonno
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de S.Paulo
NMAG/csn.




