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SUBPREFEITURA DO JABAQUARA
Assessoria Jurídica

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001
Telefone:

Manifestação

SUB-JA/G

Prezado Sr. Subprefeito.

 

A lei 15.764/13 estabelece a criação dos conselhos par�cipa�vos no âmbito do município São Paulo que está regulamentado pelo
decreto municipal 59.023/19, devendo ser organizado em cada subprefeitura, tem como atribuições o estabelecido no art. 35 da referida lei, “in
verbis”

“I – colaborar com a Coordenação de Ar�culação Polí�ca e Social no nível com sua função de ar�culação com os diferentes segmentos da sociedade
civil organizada;

II – desenvolver ação integrada e complementar às áreas temá�cas de conselhos, fóruns e outras formas de organização e representação da
sociedade civil e de controle social do poder público, sem interferência ou sobreposição às funções destes mecanismos;

III – zelar para que os direitos da população e os interesses públicos sejam atendidos nos serviços, programas e projetos públicos da região e
comunicar oficialmente aos órgãos competentes em caso de deficiências neste atendimento;

IV – monitorar no âmbito de seu território a execução orçamentária, a evolução dos Indicadores de Desempenho dos Serviços Públicos, a execução
do Plano de Metas e outras ferramentas de controle social com base territorial;

V – colaborar no planejamento, mobilização, execução, sistema�zação e acompanhamento de Audiências Públicas e outras inicia�vas de
par�cipação popular do Execu�vo;

VI – manter comunicação com os conselhos gestores de equipamentos públicos municipais do território do distrito e subprefeitura visando a
ar�cular ações e contribuir com as coordenações.

§ 1º O Poder Execu�vo regulamentará o funcionamento destes Conselhos.

§ 2º Os Conselhos de que trata o “caput” subsis�rão até que os Conselhos de Representantes de que tratam os arts. 54 e 55 da Lei Orgânica possam
validamente exis�r e estarem em funcionamento.”

O § 1º art. 1º do decreto 59.023/19, estabelece que o conselho tutelar é um organismo autônomo da sociedade civil, reconhecida pelo poder
publico Municipal, que como caracterís�ca a garan�a do que os cidadãos tenha direito ao controle social, por de fiscalização de ações e gastos
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públicos, podendo apresentar as demandas, necessidades e prioridades da região de sua jurisdição, senão vejamos:

“§ 1º O Conselho Par�cipa�vo Municipal tem caráter eminentemente público e é organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo Poder
Público Municipal como instância de representação da população de cada região da Cidade para exercer o direito dos cidadãos ao controle social,
por meio da fiscalização de ações e gastos públicos, bem como da apresentação de demandas, necessidades e prioridades na área de sua
abrangência.”

Como podemos observar o § 1º do decreto 59.023/19, estabelece que o conselho par�cipa�vo poderá exerce o controle dos gastos
públicos, que difere da fiscalização em loco de obra publica.

É evidente que qualquer cidadão pode fiscalizar os atos do poder publico, mas tanto a lei quando o decreto estabelece que não é
atribuição do conselho par�cipa�vo.

Ademias o art. 4º decreto 59.023/19, estabelece as atribuições do conselho par�cipa�vo, por assim trazer:
“I - colaborar com a Coordenação de Diálogo e Par�cipação Social, da Casa Civil, no nível com sua função de ar�culação com os diferentes
segmentos da sociedade civil organizada;

II - desenvolver ação integrada e complementar às áreas temá�cas de conselhos, fóruns e outras formas de organização e representação da
sociedade civil e de controle social do Poder Público, sem interferência ou sobreposição às funções desses mecanismos;

III - zelar para que os direitos da população e os interesses públicos sejam atendidos nos serviços, programas e projetos públicos da região e
comunicar oficialmente aos órgãos competentes em caso de deficiência nesse atendimento;

IV - monitorar, no âmbito de seu território, a execução orçamentária, a evolução dos indicadores de desempenho dos serviços públicos, a execução
do Programa de Metas e outras ferramentas de controle social com base territorial;

V - colaborar no planejamento, mobilização, execução, sistema�zação e acompanhamento de audiências públicas e outras inicia�vas de par�cipação
popular no Execu�vo;

VI - manter comunicação com os conselhos gestores de equipamentos públicos municipais do território do distrito e da Subprefeitura, visando
ar�culações e contribuir com as coordenações.”

Destarte, a municipalidade garan�rá as condições básicas para o funcionamento do conselho par�cipa�vo, com o apoio
administra�vo e acesso à infraestrutura necessárias  para o seu funcionamento, conforme descrito no art. 34 do decreto 59.023/19:

“Caberá à Casa Civil oferecer e garan�r as condições básicas de instalação �sica e de efe�vo funcionamento do Conselho Par�cipa�vo Municipal da
cada Subprefeitura, com apoio administra�vo e acesso à infraestrutura necessária para o seu funcionamento.”

Por todo o exposto, não esta no escopo das atribuições do conselho par�cipa�vo a fiscalização de obras, e sim, da execução
orçamentária.

Não prevê a legislação que a municipalidade deverá garan�r apoio operacional para o funcionamento do conselho, por essa razão,
não que se falar da concessão de veículo para que o conselho municipal exerça suas a�vidades.

Assim, se manifesta essa AJ, e res�tuo o presente a Vossa Senhoria, para que ao seu critério, decida sobre a solicitação do conselho
municipal desta subprefeitura.
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O conselho participativo

 tem como competência estabelecida na lei pela, regulamentado pelo decreto 59.023/19,    

Documento assinado eletronicamente por Walter Silva Souza, Assessor(a) Jurídico, em 24/09/2020, às 18:31, conforme art. 49 da Lei Municipal
14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 033639166 e
o código CRC FC1A811D.

Referência: Processo nº 6042.2020/0001829-0 SEI nº 033639166


