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PARECER Nº 1682/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0475/17. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Caio Miranda, que cria o 
Fundo Municipal de Gestão Patrimonial, disciplinando sobre as receitas e despesas do Fundo e 
sua estrutura administrativa. 

De acordo com a justificativa apresentada, a proposta pretende a criação de Fundo 
com o fim de uniformizar as práticas contábeis na Administração Pública e assegurar gestão 
eficaz e eficiente dos ativos municipais. 

Sob o aspecto formal, a propositura pode prosseguir em tramitação, com respaldo no 
art. 30, I, da Constituição Federal e 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). 

Importante consignar que a instituição do fundo preconizada busca garantir maior 
responsabilidade na gestão fiscal, que constitui o escopo da Lei Complementar nº101, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), princípio este definido nos seguintes termos, 
segundo o §1° do art. 1° da mencionada lei: 

"Art. 1° Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

§ 1° A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, 
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar." 

Ademais, o projeto trata de tema de direito financeiro, o qual constitui matéria de 
competência legislativa concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos 
Municípios, aos quais compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber, 
dentro dos limites do predominante interesse local (artigos 24, I, e 30, II, Constituição Federal). 

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 22/11/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

José Police Neto - PSD 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB - Relator 

Soninha Francine - PPS - Abstenção 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/11/2017, p. 74 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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