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PARECER CONJUNTO Nº 811/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0293/2019. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 

disciplinando a aplicação do art. 1º da Lei nº 14.891, de 20 de janeiro de 2009, que dispõe 
sobre reajustes de vencimentos dos quadros daquela instituição. 

Conforme a proposta, os vencimentos, funções gratificadas, salários e outras verbas 
remuneratórias dos servidores públicos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
serão atualizados monetariamente em 3,89% (três inteiros e oitenta e nove centésimos por 
cento), a partir do dia 1º de março de 2019, com respaldo no art. 1º da Lei nº 14.891, de 20 de 
janeiro de 2009. 

Sob o estrito aspecto da legalidade, a propositura reúne condições de prosseguir em 
sua tramitação. 

Inicialmente, destaque-se que, em vista da autonomia administrativa e financeira dos 
Tribunais de Contas, inclui-se dentre suas competências a iniciativa para propor ao Poder 
Legislativo a criação e extinção de cargos do seu serviço auxiliar, bem como a fixação dos 
seus respectivos vencimentos. 

Por outro lado, foram atendidas as regras previstas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, informando-se o impacto orçamentário-financeiro da lei no exercício em que entrará em 
vigor e nos dois subsequentes. 

Diante do exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, a Comissão pertinente entende inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifesta 

FAVORAVELMENTE ao Projeto. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 29/05/19. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA. 

AURÉLIO NOMURA - PSDB 

REIS - PT 

RICARDO NUNES - MDB 

CAIO MIRANDA - PSB 

CLAUDIO FONSECA - CIDADANIA 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/05/2019, p. 138 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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