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PARECER Nº  202/06 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0269/2003. 
O projeto em epígrafe, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, dispõe sobre a 
indenização as vítimas de acidentes decorrentes da má conservação das vias e 
logradouros públicos no Município de São Paulo, e dá outras providências. 
De acordo com a propositura apresentada, o cidadão vítima de acidente provocado 
pela má conservação das vias e logradouros públicos municipais poderá, mediante 
requerimento, pleitear junto ao Poder Público Municipal, indenização no valor 
correspondente à reparação dos danos pessoais e materiais, que por ventura 
tenham sofrido. 
Este é o projeto. 
Inicialmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, 
que apresentou parecer pela legalidade e constitucionalidade do projeto, nos 
termos do artigo 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 
outubro de 1988 e dos artigos 7° e 13, inciso I, ambos, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo. 
Examinada pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e de Meio Ambiente, o 
relator designado, Excelentíssimo Senhor Vereador Ricardo Montoro, a fim de 
apresentar sua manifestação, solicitou a expedição de ofício ao Poder Executivo 
visando obter esclarecimentos técnicos em relação ao objeto do presente Projeto de 
Lei (fls. 08 a 12). 
Em atenção à consulta formulada pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
de Meio Ambiente, a Administração Municipal, por meio do ofício A.T.L. nº 013/05-
C, apresentou manifestação contrária à aprovação do Projeto de Lei em questão 
(fls., 13 a 38). Entretanto, a mencionada Comissão manifestou-se favoravelmente 
à aprovação da presente propositura, alegando que o referido Projeto de Lei 
encontra respaldo na Lei Municipal 13.430, de 2002 e na Lei Federal n° 10.257, de 
2001. 
A seguir foi encaminhado à Comissão de Administração Pública, que, em razão do 
relevante interesse público, manifestou-se favoravelmente à aprovação do Projeto 
de Lei em análise. 
Dando seqüência ao processo legislativo, a proposição foi então remetida ao exame 
desta Comissão de Finanças e Orçamento, para ser apreciada quanto aos aspectos 
financeiro-orçamentários. 
Na qualidade de relator designado, relativamente ao objeto do Projeto de Lei em 
análise, solicitamos ao Poder Executivo Municipal informações a respeito do impacto 
financeiro-orçamentário a ser produzido pela conversão em lei da presente 
propositura, visto que o Parlamento Municipal não detém condições técnicas de 
produzir (fls. 44 a 46). 
Em atenção à consulta formulada pela Comissão de Finanças e Orçamento, a 
Municipalidade, por meio da Assessoria Geral do Orçamento - Ofício A.T.L. nº 
371/05-C (fls. 47 a 51) – informou que “para a identificação do referido impacto 
são necessárias minimamente informações sobre o custo de atendimento e a 
quantidade estimada de “vítimas” mas, considerando as informações constantes no 
presente processo, não é possível proceder tal análise”. Acrescentou ainda “que 
para as despesas decorrentes de indenizações gerais, eventuais ou de exceção, é 
aberta anualmente dotação de encargos gerais, 28.21-0036 – Acordos Judiciais ou 
Administrativos, transparecendo-nos que o referido PL é desnecessário” (Grifos 
Nossos). 
A Secretaria Municipal de Planejamento informou também que “já existe dentro da 
previsão orçamentária anual, dotação para pagamento de indenizações, a qual, 
entretanto, observa e baseia-se no regimento de precatórios, fica flagrante não só 
a inviabilidade de previsão orçamentária para adoção da medida preconizada, como 
a sua inconstitucionalidade em face de obrigatoriedade de pagamento do valor no 
prazo máximo de 60 dias, independentemente de outros créditos”. 
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Observe-se, que o Poder Executivo Municipal informou que a proposta em apreço 
cria impacto financeiro-orçamentário, mas, que não há como avaliar o montante de 
recursos a serem dispendidos, dadas as características de imprevisibilidade dos 
fatos e a ausência de elementos objetivos que respaldem sua apuração. 
 Sendo assim, diante da manifestação da Municipalidade, especialmente em relação 
a ausência de fornecimento de subsídios quanto ao impacto financeiro-orçamentário 
a ser produzido pela conversão em Lei da propositura em apreço, apresentamos 
parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 0269, de 2003, tendo em vista 
que a proposta prevê que as despesas de sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias. 
É o parecer. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento 04/05/06 
Antonio Carlos Rodrigues – Presidente 
Juscelino Gadelha - relator 
Marta Costa 
Milton Leite  
Paulo Fiorilo  
Paulo Frange 
Senival Pereira 
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