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PARECER Nº 299/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0500/08. 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa 
determinar a divulgação mensal no sítio da Prefeitura Municipal de São Paulo e na 
imprensa oficial da relação dos pagamentos não liquidados e devidos pela Fazenda 
Municipal em virtude de sentença judiciária. 
Apesar do meritório propósito de seu autor, o projeto não reúne condições de 
prosseguir.   
Com efeito, em resposta a pedido de informações formulado por esta Comissão o 
Executivo informou, às fls. 20 e 22,  que a medida proposta, tanto no que se refere à 
publicação de dados no DOC, bem como a sua inserção em site da internet, implicará 
na criação de uma despesa obrigatória de caráter continuado. 
Dessa forma a proposta deveria vir instruída com estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e com a 
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e 
com a lei de diretrizes orçamentárias, o que não ocorreu. 
Note-se, por oportuno, que consoante art. 15 desta mesma Lei, “serão consideradas 
não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou 
assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17”. 
Ante todo o exposto somos, 
PELA ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 20/5/09 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente  
Agnaldo Timóteo – PR  
Celso Jatene – PTB  
Gabriel Chalita – PSDB  
Gilberto Natalini – PSDB  
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR KAMIA E DO VEREADOR ABOU ANNI DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0500/08. 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa 
determinar a divulgação mensal no sítio da Prefeitura Municipal de São Paulo e na 
imprensa oficial da relação dos pagamentos não liquidados e devidos pela Fazenda 
Municipal em virtude de sentença judiciária. 
Em resposta a pedido de informações formulado por esta Comissão o Executivo enviou 
ofício acompanhado de manifestação das unidades técnicas, que se encontram às fls. 
11 à 27, informando, em suma, que os dados a serem publicados encontram-se 
disponíveis, que há contrato para a publicação do Diário Oficial da Cidade firmado com 
a Imprensa Oficial e que o sítio, ou portal de Internet da Prefeitura existe e é 
operacional, bastando modificação pontual para a inserção das informações. 
No entanto, há informação de custo adicional continuado para a publicação das 
informações a que se refere o art. 1º no Diário Oficial da Cidade. 
Igualmente, há indicação à fls. 23 do presente projeto, por parte da Secretaria 
Municipal de Gestão, na pessoa de sua Chefe de Gabinete, Sra. Maria Cristina Lopes 
Victorino, de que a revelação do nome do titular do direito implicaria violação de sigilo 
e facilitaria o assédio, o que, de fato, fere o direito à intimidade, vida privada, honra e 
imagem, ínsito ao inc. X, do art. 5º, da Constituição Federal. 



A competência para iniciativa encontra amparo no art. 13, inc. I, c/c art. 37, da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
Ante o exposto somos,  
PELA LEGALIDADE. 
No entanto, a fim de se evitar afronta ao disposto no art. 17, § 2º, da Lei 
Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), assim como ao inc. X, art. 5º, 
da Constituição Federal, sugerimos Substitutivo ao Projeto de Lei, nos seguintes 
termos: 
 
SUBSTITUTIVO Nº         AO PROJETO DE LEI 500/2008. 
 
Dispõe sobre a divulgação mensal de relação dos pagamentos não-liquidados devidos 
pela Fazenda Municipal em virtude de sentença judiciária, e dá outras providências.  
 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º  O Executivo divulgará, mensalmente, através do sítio da Prefeitura Municipal 
de São Paulo na rede mundial de computadores, relação atualizada dos pagamentos 
não-liquidados devidos pela Fazenda Municipal, em virtude de sentença judiciária. 
Art. 2º A relação deverá indicar separadamente lista dos precatórios de natureza 
alimentícia, a data de emissão do precatório e o número de ordem cronológica de 
apresentação na Prefeitura e a previsão de efetivo pagamento. 
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.  
Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 20/5/09 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente (contrário) 
Kamia – DEM – Relator 
Abou Anni – PV  
Agnaldo Timóteo – PR (contrário) 
Celso Jatene – PTB (contrário) 
Gabriel Chalita – PSDB (contrário) 
Gilberto Natalini – PSDB (contrário) 
João Antonio – PT (abstenção) 
 


