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PARECER No 1347/03 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI No 442/02. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Claudio Fonseca, visa dispor 
sobre a aplicação de recursos em Educação no Município de São Paulo. 
Pelo projeto, o Executivo aplicaria, de forma integral, no bimestre imediatamente 
subseqüente, as diferenças de valores apurados que representem o não atendimento 
dos percentuais mínimos obrigatórios, estabelecidos no artigo 208 da Lei Orgânica do 
Município. 
Solicitadas informações ao Executivo, responderam os órgãos competentes que a 
Constituição Federal determina que os recursos vinculados e destinados à educação 
deverão ser aplicados no decorrer do exercício respectivo e até o final deste, não 
havendo, portanto, como dividir os gastos com a educação de maneira uniforme para 
cada bimestre do exercício financeiro e cobrar no bimestre seguinte as diferenças de 
valores apurados que representem o não atendimento dos percentuais mínimos 
obrigatórios, como almeja a propositura. O gasto deve se dar anualmente, e só após 
decorrido este período é que se pode apurar se ele ocorreu ou não, na forma e 
quantidade previstas na legislação pertinente. Mesmo porque há despesas tais como 
13º salário e pagamento de férias que são normalmente concentradas no fim do 
exercício, com grande peso sobre o total das despesas da Educação, impedindo que o 
gasto seja bimestralmente equiparável. 
Ademais, a Lei 13.245, de 26 de dezembro de 2001, prevê que os recursos destinados 
à educação, eventualmente não aplicados até o final do exercício financeiro do 
respectivo ano corrente, serão depositados em contas correntes vinculadas e 
específicas para serem utilizados em exercício subseqüente. 
Quanto aos aspectos atinentes a esta Comissão, portanto, tendo em vista a 
argumentação acima exposta, contrário é o parecer. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 24/09/03 
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