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PARECER Nº 1550/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0235/18.
Trata-se de projeto de lei de autoria da nobre Vereadora Sandra Tadeu, que visa
alterar o art. 45 da Lei nº 16.693, de 31 de julho de 2017, de autoria do Executivo, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o executivo de 2018.
A redação pretendida no projeto de lei em análise dispõe que eventual saldo de
dotação orçamentária da Edilidade ou do Tribunal de Contas do Município de São Paulo não
utilizado deverá ser destinado exclusivamente para áreas sociais ou para obras e serviços a
cargo das Subprefeituras, dividido igualmente entre elas.
Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação,
consoante será demonstrado.
Com efeito, cabe considerar inicialmente que a competência da União para legislar
sobre Direito Financeiro e orçamento limita-se à edição de normas gerais, cabendo aos
Estados, Distrito Federal e Municípios a normatização específica sobre a matéria, consideradas
as peculiaridades locais.
A presente proposta cria uma norma específica, suplementando a legislação federal,
em matéria de competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e também dos
Municípios, no âmbito do seu interesse local, nos termos do art. 24, incisos I e II c/c art. 30,
incisos I e II, ambos da Carta Magna.
Nesse sentido, ensina o Ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles (In, Direito Municipal
Brasileiro, 16ª edição. Malheiros Editores: São Paulo, p. 345):
No âmbito da competência legislativa concorrente a mesma Constituição reservou-a
apenas à União, aos Estados e ao Distrito Federal (art. 24), determinando (em seu §1º) que à
União cabe apenas editar normas gerais; aos Estados permanece a competência suplementar
(§2º) e, mais, na ausência de norma geral editada pela União esses ficam com a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (§3º), mas a superveniência da lei federal
sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (§4º).
A competência legislativa suplementar foi deferida aos Estados (art. 24, §2º) mas
estendida também aos Municípios, aos quais compete suplementar a legislação federal e
estadual no que couber (art. 30, II)" (grifo nosso).
Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas, em
atenção ao disposto no art. 41, III, da Lei Orgânica do Município.
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso IX, da Lei Orgânica do Município.
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 10/10/2018.
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Caio Miranda Carneiro - PSB
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 136
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.
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