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PARECER Nº 941/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA Nº 0003/08.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Antonio Donato, que visa 
acrescentar o art. 81-A à Lei Orgânica do Município de São Paulo para proibir a 
descontinuidade pelo Prefeito, sem a devida fundamentação legal e administrativa, 
dos programas, obras e serviços iniciados na gestão passada.  
De acordo com a proposta, o Prefeito que der causa a indenização a terceiros por 
conta da suspensão ou paralisação dos programas, obras e serviços iniciados na 
gestão anterior, causando assim prejuízos ao erário, será responsável pelo 
ressarcimento dos mesmos, cabendo ao Procurador Geral do Município iniciar a 
competente ação judicial, sem prejuízo da responsabilização do Prefeito por ato de 
improbidade administrativa e crime de responsabilidade.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
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 em questão.  
Por outro lado, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, “não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato”. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, 
Salvador: Juspodivm, p. 841)  
Nesse diapasão, a propositura ainda encontra amparo nos princípios da 
impessoalidade, da moralidade e da eficiência, que se consubstanciam de suma 
importância na regência da atuação da Administração Pública, consoante 
determinam a Constituição Federal (art. 37, caput), a Constituição Estadual (art. 
111) e a Lei Orgânica do Município (art. 81, caput), de tal modo que, viabilizam a 
comunicação entre o governo e a sociedade.  
Atento a tal panorama a nossa Lei Orgânica, mediante Emenda nº 24/01, alterou a 
redação do art. 81, caput, dispondo de forma expressa os princípios que devem 
nortear a Administração Pública Direta e Indireta, abaixo transcrito:  
“Art. 81- A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios e 
diretrizes da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
razoabilidade, unidade, indivisibilidade e indisponibilidade do interesse público, 
descentralização, democratização, participação popular, transparência e valorização 
dos servidores públicos”. (grifo nosso)  
Ademais, a proposta, ao vedar a descontinuidade dos programas, obras e serviços 
iniciados na gestão passada por parte do Prefeito, efetiva o princípio da eficiência 
administrativa, a respeito do qual ensina Odete Medauar que:  
Agora a eficiência é princípio que norteia toda a atuação da Administração Pública. 
O vocábulo liga-se à idéia de ação, para produzir resultado de modo rápido e 
preciso. Associado à Administração Pública, o princípio da eficiência determina que 
a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que 
satisfaçam as necessidades da população. Eficiência contrapõe-se a lentidão, a 
descaso, a negligência, a omissão – características habituais da Administração 
Pública brasileira, com raras exceções.  
O princípio da eficiência vem suscitando entendimento errôneo, no sentido de que, 
em nome da eficiência, a legalidade será sacrificada. Os dois princípios 
constitucionais da Administração devem conciliar-se, buscando esta atuar com 



eficiência, dentro da legalidade. (In “Direito Administrativo Moderno”, Editora 
Revista dos Tribunais, 5ª edição, p. 152)  
Desse modo, resguarda-se a impessoalidade da atuação da Administração Pública e 
garante-se a unidade e a continuidade administrativa, de modo que o Supremo 
Tribunal Federal já decidiu que:  
"A administração pública é norteada por princípios conducentes à segurança jurídica 
– da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A 
variação de enfoques, seja qual for a justificativa, não se coaduna com os citados 
princípios, sob pena de grassar a insegurança." (MS 24.872, voto do Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgamento em 30-6-2005, Plenário, DJ de 30-9-2005.)  
Por fim, a matéria está sujeita ao quorum de 2/3 (dois terços) dos membros da 
Casa para sua aprovação, segundo o inciso III, do § 5º, do art. 40, da Lei Orgânica 
Paulistana.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
18/08/2010.  
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