
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER CONJUNTO Nº 896/2021 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 042/2021. 
Apresentado pela Mesa Diretora da Casa, o projeto de Resolução nº 42/2021 propõe 

que se instituam no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo hipóteses de Consignação 
Facultativa em Folha de Pagamento dos Nobres Edis. 

Nos termos do projeto, esta consignação facultativa em folha de pagamento apenas 
deverá ser processada mediante prévio conhecimento e consentimento expresso e por escrito 
do Vereador e não poderá exceder 40% (quarenta por cento) do subsídio bruto percebido pelo 
Vereador. 

Para os fins do projeto, entende-se por consignação facultativa na modalidade 
empréstimo pessoal o desconto efetuado com a prévia e expressa autorização do Vereador, 
relativo a importâncias de empréstimo pessoal tomado diretamente com as instituições 
financeiras credenciadas como consignatárias, na forma prevista na Resolução nº 1, de 28 de 
fevereiro de 2012, ou outra que vier a substituí-la. 

Ademais, ainda consta regra explicitando que a Câmara Municipal de São Paulo em 
hipótese alguma se responsabilizará pelo pagamento das obrigações contratadas mediante 
consignação em folha de pagamento do Vereador. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade da matéria. 

Considerando os aspectos pertinentes à análise de sua competência, a Comissão de 
Administração Pública ressalta que o projeto é oportuno e meritório. Por todo exposto, o 
parecer é favorável ao projeto. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 25/08/2021. 
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Jair Tatto (PT) 
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Marcelo Messias (MDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/09/2021, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


