
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 1457/17 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0113/2017. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Nobre Vereador Antonio Donato, que acresce 
parágrafo ao artigo 3º da Lei 14.517, de 16 de outubro de 2007, que institui o Programa 
Municipal de Parcerias Público-Privadas, cria a Companhia São Paulo de Parcerias – SPP e dá 
outras providências. 

Apesar do meritório propósito de seu autor, o projeto não reúne condições para 
prosseguir em tramitação.   

No que diz respeito à alteração proposta na Lei que regula as Parcerias Público-
Privadas no âmbito do Município, a mudança não merece prosperar pelas razões expostas a 
seguir. 

De início, é de relevo mencionar que há intensa divergência na doutrina acerca da 
necessidade ou não de autorização legislativa para a outorga de concessão de serviços 
públicos.  

A Constituição Federal assim trata do tema:  

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Em duas ocasiões a Lei Orgânica disciplina a matéria:  

Art. 13. Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente: 

[...] 

VII - autorizar a concessão de serviços públicos; 

Art. 126. Os serviços públicos municipais serão prestados pelo Poder Público, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, nos termos desta lei. 

A Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e 
prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e das outras providências, 
prevê, como regra, a necessidade de autorização legislativa: 

Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, 
sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de 
saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas 
Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em 
qualquer caso, os termos da Lei no 8.987, de 1995. 

§ 1º A contratação dos serviços e obras públicas resultantes dos processos iniciados 
com base na Lei no 8.987, de 1995, entre a data de sua publicação e a da presente Lei, fica 
dispensada de lei autorizativa. 

O § 3º do art. 10 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu normas 
gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 
pública dispõe que há necessidade de autorização legislativa apenas no caso das concessões 
patrocinadas em que mais 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for 
paga pela Administração Pública. 



No mesmo sentido a lei que regula as Parcerias Público-Privadas no âmbito do 
Município de São Paulo, Lei nº 14.517, de 16 de outubro de 2007: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, destinado a 
promover, fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de parcerias público-privadas 
no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 

§ 1º As parcerias público-privadas de que trata esta lei são mecanismos de 
colaboração entre o Município e os agentes do setor privado, com o objetivo de implantar e 
desenvolver obra, serviço ou empreendimento público, bem como explorar a gestão das 
atividades deles decorrentes, cabendo remuneração aos parceiros privados segundo critérios 
de desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados. Ver 
tópico 

§ 2º As concessões patrocinadas em que houver previsão de remuneração do parceiro 
privado mediante a cobrança de pedágio serão objeto de lei específica. 

Por oportuno, observe-se que, embora seja nosso entendimento que a Lei Orgânica do 
Município já prevê a necessidade de lei autorizativa para a concessão de serviços públicos de 
forma geral (art. 13, VII), fato é que (i) existe tese divergente, que entende que a autorização 
afronta o princípio da separação dos poderes, (ii) que a Lei nº 14.571/2007 dispôs no sentido 
de que a autorização legislativa é necessária apenas nos casos que especifica (art. 1º, § 2º, 
art. 3º, §§ 2º e 3º), e tal lei não foi objeto de ADI, e (iii) que o Egrégio Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo, quando do julgamento do TC nº 72-000.577.15-07, entendeu pela 
desnecessidade de autorização legislativa no caso da Concessão Administrativa dos Serviços 
e Ativos relacionados com a Iluminação Pública, mediante Parceria Público-Privada, desde que 
respeitados os requisitos e restrições estabelecidos na Lei Federal 11.079/2004 e na Lei 
Municipal 14.517/2007. 

Dessa forma, a alteração pretendida estaria dispondo no sentido da Lei Orgânica e se 
amoldando ao entendimento de que não há inconstitucionalidade na previsão que exige 
autorização legislativa, pois o que está em pauta é uma decisão política que o ordenamento 
jurídico entende por bem partilhar entre ambos os poderes. 

No entanto, nos termos do art. 69, IX, da Lei Orgânica do Município, compete ao 
Prefeito apresentar à Câmara projeto de lei dispondo sobre regime de concessão ou permissão 
de serviços públicos.  

Segue esta linha, o Supremo Tribunal Federal, que por ocasião do julgamento da ADI 
462/BA, também entendeu que:  

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Incisos XIII, XXIX e XXX do artigo 71 e 
§ 1º do artigo 15, todos da Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 05 de outubro de 
1989. - Os incisos XIII e XIX do artigo 71 da Constituição do Estado da Bahia são ofensivos ao 
princípio da independência e harmonia dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal) ao 
darem à Assembléia Legislativa competência privativa para a autorização de convênios, 
convenções ou acordos a ser celebrados pelo Governo do Estado ou a aprovação dos 
efetivados sem autorização por motivo de urgência ou de interesse público, bem como para 
deliberar sobre censura a Secretaria de Estado. - Violam o mesmo dispositivo constitucional 
federal o inciso XXX do artigo 71 (competência privativa à Assembléia Legislativa para aprovar 
previamente contratos a ser firmados pelo Poder Executivo e destinados a concessão e 
permissão para exploração de serviços públicos) e a expressão ‘dependerá de prévia 
autorização legislativa e’ do § 1º do artigo 25 (relativa à concessão de serviços públicos), 
ambos da Constituição do Estado da Bahia. Ação julgada procedente em parte, para declarar a 
inconstitucionalidade dos incisos XIII, XXIX e XXX do artigo 71 e a expressão ‘dependerá de 
prévia autorização legislativa e’ do § 1º do artigo 25, todos da Constituição do Estado da Bahia, 
promulgada em 05 de outubro de 1989. (STF, Pleno, ADI nº 462/Ba, Rel. Min. Moreira Alves, j. 
20.08.1997, DJ 18.02.2000, p. 54). 

Desta forma, forçoso concluir que seria inconstitucional passar a exigir autorização 
legislativa em todas as modalidades de Parcerias Público-Privadas, uma vez que as hipóteses 
de autorização legislativa já estão estabelecidas, taxativamente, na legislação de regência, cuja 
alteração dependeria de iniciativa do Executivo. 
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Ante o exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 20/9/2017. 

Mário Covas Neto – PSDB – Presidente  

Soninha Francine – PPS – Autora do Voto Vencedor 

Claudinho de Souza – PSDB 

Janaína Lima – NOVO 

José Police Neto – PSD 

Rinaldi Digilio – PRB 

Sandra Tadeu – DEM 

 

VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0113/17. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Nobre Vereador Antonio Donato, que acresce 
parágrafo ao artigo 3º da Lei 14.517, de 16 de outubro de 2007, que institui o Programa 
Municipal de Parcerias Público-Privadas, cria a Companhia São Paulo de Parcerias – SPP e dá 
outras providências. 

O objetivo da propositura é instituir a obrigatoriedade de que os projetos de parceria 
público-privada relativos à implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou 
gestão de infraestrutura púbica; prestação de serviço público; exploração de bem público e de 
execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à Administração Pública Municipal; 
sejam objeto de prévia autorização legislativa. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, 
consoante será demonstrado. 

Versa o projeto sobre matéria de típico interesse local, inserida na competência 
legislativa do Município, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal. O projeto possui 
reflexos, ainda, sobre os serviços públicos municipais, tema igualmente inserido na 
competência legislativa municipal, nos termos do art. 30, V, da Carta Magna. 

No que tange à iniciativa para a matéria, incide a regra geral do art. 37, caput, da Lei 
Orgânica, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão desta 
Casa, ao Prefeito e aos cidadãos. 

Especificamente acerca da prestação dos serviços públicos, a Constituição Federal 
assim dispõe:  

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Nossa Lei Orgânica, por sua vez, disciplina a matéria relativa à concessão dos serviços 
públicos, nos seguintes termos:  

Art. 13. Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente: 

[...] 

VII - autorizar a concessão de serviços públicos; 

Art. 126. Os serviços públicos municipais serão prestados pelo Poder Público, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, nos termos desta lei. 

A Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e 
prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e das outras providências, 
prevê, como regra, a necessidade de autorização legislativa: 
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Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, 
sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de 
saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas 
Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em 
qualquer caso, os termos da Lei no 8.987, de 1995. 

§ 1º A contratação dos serviços e obras públicas resultantes dos processos iniciados 
com base na Lei no 8.987, de 1995, entre a data de sua publicação e a da presente Lei, fica 
dispensada de lei autorizativa. 

Dessa forma, a alteração pretendida dispõe no sentido da Lei Orgânica, prestigiando a 
partilha da decisão política de delegar ou não a prestação dos serviços públicos, entre os 
Poderes Executivo e Legislativo. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, V e XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 20/09/2017. 

Reis – PT – Relator  

Mário Covas Neto – PSDB – Presidente – Contrário  

Claudinho de Souza – PSDB – Contrário  

Janaína Lima – NOVO – Contrário  

José Police Neto – PSD – Contrário  

Rinaldi Digilio – PRB – Contrário  

Sandra Tadeu – DEM – Contrário  

Soninha Francine – PPS – Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/10/2017, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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