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PARECER Nº 1617/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 0005/11. 
Trata-se de projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, que 

institui o prêmio Lélia Abramo de Arte e Cultura, a organizações sem fins lucrativos, grupos ou 
pessoas, com residência fixa ou sede no Município de São Paulo, que desenvolvem ações 
culturais, promovendo a inclusão e desenvolvimento social e cultural das pessoas e 
comunidades. 

Sob o aspecto jurídico o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação. 

Inicialmente, registre-se que a propositura encontra amparo nos artigos 13, inciso I, e 
14, inciso XIX, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que atribuem à Câmara 
competência para legislar sobre assuntos de interesse local e concedem ao Legislativo 
Paulistano a competência para outorgar honraria ou homenagem à pessoa que 
reconhecidamente tenha prestado serviço ao Município, bem como no artigo 237, da 
Resolução nº 02/91 (Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo), que estabelece 
ser a Resolução a proposição destinada a regular matéria político-administrativa da Câmara. 

O autor do presente projeto de resolução prestou as informações solicitadas por esta 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (fls. 43/49). 

Ademais, a SGA.2 (Subsecretaria de Materiais, Contabilidade e Gestão de Contratos) 
prestou informações a respeito do impacto orçamentário da medida (fls. 63), cabendo à D. 
Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa a análise do teor de referidas informações. 

Deve ser ressalvado, contudo, que, nos termos dispostos pelo §5º do art. 23 da Lei 
Federal nº 9.504/97, com as alterações da Lei nº 11.300, de 10 de maio de 2006, ficam 
vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como troféus, prêmios, ajudas de qualquer 
espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. 

Por força disso, entendemos que a aprovação definitiva do projeto não é possível no 
lapso temporal compreendido entre o registro da candidatura e o pleito municipal, que neste 
ano ocorre entre os dias 15 de agosto e 2 de outubro, nos termos da Resolução nº 23.455, de 
15 de dezembro de 2015, do Tribunal Superior Eleitoral. 

Contudo, considerando que o projeto foi proposto no ano de 2011 - antes, portanto, da 
data final do registro das candidaturas -, é admissível sua tramitação, em consonância com o 
entendimento que esta Comissão vem adotando em relação à vedação constante na Lei de 
Responsabilidade Fiscal aos projetos que concedam isenção de impostos municipais (vide, a 
esse respeito, o parecer exarado em relação ao Projeto de Lei nº 617/15, na sessão realizada 
no dia 8 de junho de 2016, bem como o parecer do Projeto de Lei nº 33/15, aprovado na 
sessão realizada no dia 1º de junho de 2016). 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável de 2/3 dos membros desta 
Casa, nos termos do art. 40, § 5º, IV, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 30/11/2016. 

Alfredinho - PT - Presidente 

Conte Lopes - PP 
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Ari Friedenbach - PHS 

Arselino Tatto - PT 

Eduardo Tuma- PSDB 

Sandra Tadeu - DEM - Relatora 

Gilberto Natalini - PV 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/12/2016, p. 136 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

