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PARECER Nº 872/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0043/19. 

Trata-se de projeto de lei de autoria da Nobre Vereadora Janaína Lima, que altera a Lei 
nº 13.949, de 21 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a apresentação de relatórios de 
elaboração e de execução orçamentárias. 

O projeto acrescenta o art. 3ºA à referida lei para estabelecer que o Poder Executivo 
fará publicar e enviará à Câmara Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
encerramento de cada trimestre, um relatório resumido da execução de despesas 
orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares incorporadas à lei orçamentária anual, 
identificando, além dos elementos mínimos referidos no artigo 2º da citada lei, os respectivos 
autores das emendas, seus beneficiários e valores 

Em que pesem os meritórios propósitos de seu autor, sob o aspecto estritamente 
jurídico, o projeto não reúne condições para prosseguir em tramitação. 

Inicialmente, destaque-se, não obstante a competência concorrente da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para legislar sobre direito financeiro, a teor da 
previsão do artigo 24, inciso I, da Carta Magna, no sistema de repartição de competências, 
cabe ao Município suplementar a legislação federal, conforme suas peculiaridades locais. 

No caso, entretanto, a matéria versada na propositura transborda o interesse local que 
justifica a competência municipal (art. 30, inc. I), tendo em vista a regulamentação da questão 
de maneira uniforme em todo o território nacional. 

Com efeito, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) possui previsão 
constitucional: 

Art. 165. 

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

No mesmo sentido dispõe o art. 137, §3°, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Observe-se que o relatório de execução orçamentária, que, pela previsão constitucional 
era dirigido somente ao Poder Executivo, passou a ser obrigação de todos os Poderes, com a 
edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Deste modo, a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, regulamenta o mencionado relatório nos artigos 52 e 53, tratando-se 
de diploma de aplicação nacional. 

No Município de São Paulo, as Leis n° 13.949, de 21 de janeiro de 2005 e 14.016, de 
28 de junho de 2005 dispõem sobre a apresentação de relatórios de elaboração e de execução 
orçamentárias, cujo conteúdo já é estabelecido em diplomas federais, a ser observado por 
todos os entes federativos. 

Portanto, a propositura não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente, uma vez 
que ultrapassa o mero interesse local, adentrando na competência da União para, no âmbito da 
legislação concorrente, estabelecer normas gerais sobre o tema (art. 24, § 1º). 



Ante o exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 29/05/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Celso Jatene (PL) - Autor do Voto Vencedor 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Rute Costa (PSD) 

VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0043/19. 
Trata-se de projeto de lei de autoria da Nobre Vereadora Janaína Lima, que altera a Lei 

nº 13.949, de 21 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a apresentação de relatórios de 
elaboração e de execução orçamentárias. 

O projeto acrescenta o art. 3ºA à referida lei para estabelecer que o Poder Executivo 
fará publicar e enviará à Câmara Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
encerramento de cada trimestre, um relatório resumido da execução de despesas 
orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares incorporadas à lei orçamentária anual, 
identificando, além dos elementos mínimos referidos no artigo 2º da citada lei, os respectivos 
autores das emendas, seus beneficiários e valores 

Consoante se depreende da justificativa, a proposta vai ao encontro dos princípios da 
transparência e da publicidade, e estabelece no nível municipal regramento já existente no 
plano estadual e federal. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, 
eis que elaborada no regular exercício da competência legislativa desta Casa. 

Com efeito, o artigo 24, inciso I, da Carta Magna permite que tanto a União, quanto os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislem sobre direito financeiro. 

Assim, a matéria não encontra óbices legais, estando amparada no art. 13, incisos I e 
II, e art. 37, caput, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) possui previsão 
constitucional: 

Art. 165. 

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

No mesmo sentido dispõe o art. 137, §3°, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Observe-se que o relatório de execução orçamentária, que, pela previsão constitucional 
era dirigido somente ao Poder Executivo, passou a ser obrigação de todos os Poderes, com a 
edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Com efeito, a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, regulamenta o mencionado relatório nos artigos 52 e 53, lembrando-
se que se trata de diploma de aplicação nacional. 

No Município de São Paulo, as Leis n° 13.949, de 21 de janeiro de 2005 e 14.016, de 
28 de junho de 2005 dispõem sobre a apresentação de relatórios de elaboração e de execução 
orçamentárias. 

Resta, portanto, demonstrada a compatibilidade do projeto em análise com as 
previsões já constantes do ordenamento jurídico acerca da exigibilidade do relatório de 
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execução orçamentária, sendo que a medida proposta ao detalhar informações referentes às 
emendas ao orçamento apenas agregará maior transparência às informações acerca do gasto 
público disponibilizadas aos cidadãos, atendendo, assim, ao princípio constitucional da 
publicidade. 

Outrossim, o projeto se coaduna com a Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 
2011 - Lei de Acesso à Informação, a qual dispõe: 

Art. 3° Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os 
princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. 

Trata-se de mais uma medida que incrementa o controle social das contas públicas, 
especialmente no que se refere às emendas parlamentares. 

Contudo, é necessária a apresentação de Substitutivo para adequar o texto à previsão 
constitucional, bem como à Lei Orgânica do Município e à Lei Complementar n° 101/2001 - Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que determinam a necessidade de publicação do relatório 
resumido bimestralmente, como se observa: 

Art. 165. 

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

Tal norma fora reproduzida pelo art. 137, §3°, da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 

A Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, 
regulamenta o mencionado relatório nos artigos 52 e 53, sendo de todo oportuna a sua 
transcrição: 

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3° do art. 165 da Constituição abrangerá todos 
os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada 
bimestre e composto de: 

Outrossim, é necessária a adequação do texto proposto para que não implique a 
criação de uma nova espécie de relatório a ser preparado pelo Executivo, o que tem sido 
compreendido pela jurisprudência como medida inconstitucional, por representar ampliação do 
controle externo previsto pela Constituição Federal (neste sentido, vide, por exp. TJSP, ADI nº 
2.078.516-44.2016.8.26.0000, j. 27.07.16). 

Por fim, observe-se que a análise do mérito do projeto caberá às comissões 
especificamente designadas para tanto, as quais avaliarão a adequação da medida ao 
interesse público. 

Tendo em vista que o projeto veicula matéria afeta a orçamento, durante sua 
tramitação deverão ser realizadas duas audiências públicas, nos termos do art. art. 41, inciso 
IV, da Lei Orgânica Paulistana. 

Para ser aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3°, inciso XII, do mesmo diploma legal. 

Pelo exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado para adequar o texto 
às considerações supra e à técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, somos  
PELA LEGALIDADE. 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0043/19 
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Altera a Lei nº 13.949, de 21 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a apresentação de 
relatórios de elaboração e de execução orçamentárias. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica acrescido o artigo 3º-A à Lei nº 13.949, de 21 de janeiro de 2005, que 
dispõe sobre a apresentação de relatórios de elaboração e de execução orçamentárias com a 
seguinte redação: 

"Art. 3º-A Do relatório resumido de execução orçamentária deverão constar 
informações acerca das despesas orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares 
incorporadas à lei orçamentária anual, identificando, além dos elementos mínimos referidos no 
artigo 2º desta Lei, os respectivos autores das emendas, seus beneficiários e valores." (NR) 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 29/05/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente - Contrário 

Caio Miranda Carneiro (PSB) - Relator 

Celso Jatene (PL) - Contrário 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Contrário 

Reis (PT) - Contrário 

Ricardo Nunes (MDB) - Contrário 

Ricardo Teixeira (DEM) 

Rinaldi Digilio (PRB) - Contrário 

Rute Costa (PSD) - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/06/2019, p. 47 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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