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PARECER Nº 920/2019 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 740/2017 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, visa 
acrescentar inciso ao artigo 5º e alterar a redação do artigo 7º da Lei nº 14.406, de 21 de maio 
de 2007, que institui o Programa Permanente de Proteção e Conservação do Patrimônio 
Imaterial do Município de São Paulo. 

As alterações visam incluir a Câmara Municipal de São Paulo no rol das partes 
legítimas para provocar a instauração do processo de Registro dos Bens do Patrimônio de 
Natureza Imaterial, além de prever que as propostas de "registro, acompanhadas de sua 
documentação técnica, serão dirigidas ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP para, após análise e 
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo, 
deliberação". 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
Substitutivo, "com o fim de suprimir da proposta questões relativas à gestão administrativa do 
Município", excluindo a alteração do artigo 7º, que previa análise e parecer da Comissão de 
Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo quando de uma proposta de 
integração ao Registro dos Bens do Patrimônio de Natureza Imaterial. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável ao substitutivo proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, portanto, é o parecer. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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