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JUSTIFICATIVA - PL 0475/2017 
Este Projeto de Lei tem por objetivo criar o fundo de um fundo de gestão patrimonial no 

Município de São Paulo, implementando instrumento adequado à Nova Contabilidade Pública. 

O setor público desde o início desta década vem passando por um processo de 
convergência de normas e procedimentos no que tange aos aspectos contábeis, onde através 
da publicação das Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, busca-se a uniformização 
das práticas contábeis na Administração Pública. 

A contabilidade aplicada ao setor público deixa de ter o orçamento como foco restrito e 
passa a ter um enfoque patrimonial, onde se faz necessário verificar a eficiência na utilização 
dos recursos destinados a manter os entes públicos. 

É dever das administrações municipais planejar, organizar e implementar políticas 
públicas de gestão dos ativos municipais, visando a produção de recursos e resultados que 
ampliem a capacidade de investimentos do Município, com impacto na qualidade e 
abrangência dos serviços públicos municipais. 

Para além da demonstração contábil das receitas e despesas realizadas, a presente 
proposta objetiva resultados das ações relacionadas à gestão dos ativos municipais, tais como 
a Dívida Ativa, o Ativo Imobilizado e os Intangíveis. 

A gestão eficaz e eficiente dos ativos municipais pode se transformar numa 
importantíssima fonte de recursos, capaz de apoiar e alavancar os investimentos necessários 
tanto para o fomento na infraestrutura do Município quanto para o aperfeiçoamento dos 
serviços públicos municipais. 

Com a criação do Fundo Municipal de Gestão Patrimonial, a Administração Municipal 
ficará melhor aparelhada para lidar com as questões de gestão de ativos municipais, gerando e 
implementando políticas públicas, projetos e operações que contribuam para a maximização e 
otimização do emprego, conservação e destinação dos ativos municipais. 
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