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PARECER Nº 327/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 46/2013.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Reis, que visa criar o 
Fundo Municipal de Cultura de São Paulo.  
De acordo com a proposta, o Fundo seria destinado a apoiar e dar suporte 
financeiro a projetos de natureza cultural e artística, e a comunicação pública e 
comunitária de no Município de São Paulo (art. 1).Além disso, o Fundo, cuja 
gerência caberia à Secretaria Municipal de Cultura.  
A propositura pode prosseguir em tramitação, com respaldo no art. 30, I, da 
Constituição Federal de no artigo 13, I, de nossa Lei Orgânica, os quais atribuem ao 
Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local.  
Por interesse local deve se entender não aquele interesse exclusivo do Município, 
mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e imediato, 
consoante lição de Dirley da Cunha Junior (in "Curso de Direito Constitucional", 2ª 
edição, Salvador, Juspodivm, p .841).  
Cumpre observar que a propositura está relacionada com atividades culturais e que 
a promoção do lazer, da arte e da cultura são imperativos constitucionais a serem 
observados pelo Poder Público na consecução de políticas públicas, consoante se 
depreende do art. 5º, IX, art. 215, caput, § 3º do art. 216 e § 3º do art. 217, todos 
da CF, conforme abaixo transcrito:  
“Art. 5º........................................................................................................  
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença.  
Art. 215 O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.(g.n)  
Art. 216........................................................................................................  
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 
valores culturais.  
Art. 217.......................................................................................................  
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.”  
Por seu turno, a Lei Orgânica Paulistana preconiza:  
Art. 191 O Município de São Paulo garantirá a todos o exercício dos direitos 
culturais e o acesso às fontes de cultura, observando o princípio da 
descentralização, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. (g.n.)  
Para ser aprovada a propositura dependerá de voto favorável da maioria absoluta 
dos membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do 
Município.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
10/04/2013.  
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