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PARECER
1286/94	 /94 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMEN

BRE O PROJETO DE LEI N9 248/94

O Projeto de Lei em análise de autoria da Nobre Vereadora

Aldaiza Sposati, tem por finalidade definir a política de assistência'

social do Município de São Paulo, baseada nas diretrizes fixadas na Lei

Federal n9 8742/93, a chamada "Lei Orgânica da Assistência Social".Pre

vê assim, a participação da população na formalização das políticas e

ações sociais e a primazia da responsabilidade da Municipalidade no a-

tendimento ao mínimo necessário à seguridade social, contemplando a ne

cessária integração da iniciativa pública e privada imposta pela União

como forma de garantir esse atendimento.

A Comissão de Constituição e Justiça vota, ás fls. 09, pe

la legalidade, julgando por bem que o projeto encontra amparo no art.

13, incisos I, XV e XVIII, e, art. 221 da Lei Orgánica deste Município

bem como na supra-citada lei federal.

A Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho às fls.18

deste processado, manifesta-se favoravelmente posto que de conformida-

de com as normas propostas, a população teria maiores condições e acom

panhar as ações do Executivo, uma vez que provocaria transparência dos

convênios celebrados entre a Municipalidade e as Associações civis sem

fins lucrativos, objetivando a provisão dos mínimos sociais para a po-

pulação excluída. As fls. 19 a 24 a mesma Comissão oferece substituti-

vo, a fim de melhor adequar os diferentes convênios estabelecidos en-

tre o Poder Municipal e as entidades civis sem fins lucrativos.-

Quanto ao aspecto financeiro, mesmo em se tratando de ma-

téria meritória, há de se observar que as despesas com a execução do

presente Projeto de Lei deve se restingir aos créditos orçamentários

nos limites das rubricas pertinentes.

Por final, há de se salientar que cabe ao Chefe do Exécu

tivo a definição da política de prioridades do Governo Municipal, bem

como estabelecer as metas e diretrizes para a celebração de convênios'

objetivando a-execuão'doS serviçáS-sodiais, Ademais ó Executivo pres

cinde de autorizaçao do Legislativo tanto para conveniar quanto para

organizar os seus serviços.

Em suma, o Projeto de Lei em causa, no tocante ao aspecto
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econômico financeiro, está ancorado nas rubricas orçamentárias.
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