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PARECER Nº 1538/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0121/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Sâmia Bomfim, que 
estabelece percentual mínimo do total de recursos destinados nas leis orçamentárias anuais a 
publicidade e propaganda, a ser aplicado em campanhas contra o machismo. 

O projeto não pode prosperar, como veremos a seguir. 

Isto porque, a proposta ao vincular uma porcentagem da verba do orçamento a esta 
finalidade específica, esbarra no art. 70, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, segundo o 
qual cabe ao Prefeito administrar os bens, a receita e as rendas do Município e também no art. 
37, § 2º, inciso IV, do mesmo diploma legal, que reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa de 
leis sobre matéria orçamentária. 

Resulta, do acima exposto, violado o princípio constitucional da independência e 
harmonia entre os Poderes, previsto no art. 2o da Carta Magna e repetido no art. 5º da 
Constituição do Estado de São Paulo e no art. 6o de nossa Lei Orgânica, já sendo 
entendimento pacífico em nossa jurisprudência que nem mesmo a sanção tem o condão de 
afastar a inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa  (Adin n? 13.882-0, 
TJESP; Adin n? 1.070, STF, j. 23.11.94). 

Veja-se sobre o assunto, a lição de Hely Lopes Meirelles, in "Direito Municipal", 6ª 
edição, Malheiros Editores, fls. 543 e 549: 

"A proposta orçamentária anual, de iniciativa do prefeito, deve ser remetida à Câmara, 
no prazo estabelecido pela lei orgânica do Município, onde se completa o processo legislativo 
de sua aprovação (...) a Constituição da República (art. 165, § 8º), indica que a despesa 
pública obedecerá à lei orçamentária anual, não conterá dispositivo estranho à fixação de 
despesa e à previsão de receita. Nessas duas partes se contém todo o exercício financeiro, 
quer quanto aos gastos com a execução dos programas e encargos comuns do exercício, quer 
quanto aos ingressos para o erário municipal (...) a aplicação da receita compete igualmente ao 
prefeito, em estrita observância do disposto no orçamento. Toda verba pública tem destinação 
orçamentária certa, e não poderá ser empregada em qualquer outro pagamento sem que o seu 
responsável incorra no crime de desvio de verba". 

Corroborando o entendimento esposado, a jurisprudência do E. STF: 

"Ação direta de inconstitucionalidade contra o inciso V do § 3º do art. 120 da 
Constituição do Estado de Santa Catarina, com a redação dada pela EC 14, promulgada em 10 
de novembro de 1997. Vinculação, por dotação orçamentária, de parte da receita corrente do 
Estado a programas de desenvolvimento da agricultura, pecuária e abastecimento. 
Inconstitucionalidade. Afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo em tema de 
diretrizes orçamentárias. Precedentes. Violação ao art. 167, IV, da Constituição". [ADI 1.759, 
rel. min. Gilmar Mendes, j. 14-04-2010, P, DJE de 20-8-2010.] Vide  ADI 1.750, rel. min. Eros 
Grau, j. 20-9-2006, P, DJ de 13-10-2006 

Ressalte-se que no decorrer do exercício são possíveis alterações orçamentárias, 
decorrentes da abertura de créditos suplementares, especiais e extraordinários, conforme art. 
41, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, mas sempre mediante autorização 
legislativa solicitada pelo Prefeito (art. 37, § 2º, inciso IV, LOM). 



Pelo exposto, somos PELA INCONSTITUCIONALIDADE E 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 25/10/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/10/2017, p. 86  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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