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PARECER Nº 39/2012 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 7/2011  
O presente projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de São Paulo, de autoria 
do nobre Vereador Ítalo Cardoso, visa instituir a obrigatoriedade para os titulares 
de cargos de Secretários Municipais de demonstrar e avaliar o cumprimento das 
metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, no Plano Plurianual e no Programa 
de Metas em audiência pública na Câmara Municipal até o final dos meses de 
fevereiro e agosto de cada ano. Ficam excluídos da obrigatoriedade os Secretários 
que comparecerem às audiências públicas previstas no artigo 9°, §4° da Lei 
Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no artigo 12 da Lei Federal 
8.689/93 (que trata do Sistema Único de Saúde) e na Lei Municipal 15.198/10 (que 
define a forma de apresentação do Relatório de Prestação de Contas e de Gestão 
Municipal da Saúde).  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas 
para sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer. No entanto, a fim de retificar a indicação do 
dispositivo da Lei Complementar 101/2000 no §2° do art.76-A, apresentamos o 
seguinte substitutivo:  
  
SUBSTITUTIVO Nº                   AO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 
7/2011  
  
Acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do Município de São Paulo, instituindo a 
obrigatoriedade para os titulares de cargos de Secretários Municipais de demonstrar 
e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, no 
Plano Plurianual e no Programa de Metas, em audiência pública na Câmara 
Municipal de São Paulo.  
A Câmara Municipal de São Paulo PROMULGA:  
Art. 1° Fica acrescentado ao artigo 76 da Lei Orgânica do Município de São Paulo o 
artigo 76-A, com a seguinte redação:  
“Art. 76-A Os titulares de cargos de Secretários Municipais deverão, até o final dos 
meses de fevereiro, relativamente ao segundo semestre do ano anterior, e agosto, 
com referência ao primeiro semestre do ano em curso, demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, no Plano 
Plurianual e no Programa de Metas previsto no artigo 69-A desta Lei, em audiência 
pública na Comissão Permanente da Câmara Municipal a que estejam afetas as 
atribuições de sua Pasta.  
§1° Aplicam-se ao previsto neste artigo, no que couber, os procedimentos já 
disciplinados em Regimento Interno do Poder Legislativo.  
§2° Ficam excluídos da obrigatoriedade estipulada no caput deste artigo, os 
Secretários que comparecerem às audiências públicas previstas no artigo 9°, §4° 
da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, no artigo 12 da Lei Federal 
n° 8.689, de 27 de julho de 1993, e na Lei Municipal n° 15.198, de 18 de junho 
2010.”  
Art. 2° Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 15/02/2012.  
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