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PARECER 404/2019  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 122/2018. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do vereador Antonio Donato, que altera a Lei 
Municipal n° 16572/16 que cria o Programa Municipal de Fomento ao serviço de Radiodifusão 
Comunitária, e dá outras providências. 

O texto do projeto propõe as seguintes alterações na lei supracitada: (i) prevê que a 
apresentação de projetos possa ser feita por conjunto de associações com sede no Município 
de São Paulo e constituídas há mais de 5(cinco) anos, permitindo nesse caso que o valor dos 
projetos (R$ 250.000,00) possa ser ultrapassado em até 4 (quatro) vezes, além de prever a 
possibilidade de inscrição de até 2 (dois) projetos em nome de cada associação;(ii) dispõe que 
o valor máximo dos projetos previstos na lei seja corrigido anualmente pelo IPCA-IBGE ou pelo 
índice que vier a substituí-lo;(iii) prevê que a indicação de até 3(três) nomes para a composição 
da Comissão julgadora seja feita pelas associações de caráter representativo; e (iv) exclui para 
as associações representativas inadimplentes as penalidades de efetuar qualquer contrato ou 
receber qualquer apoio dos órgãos municipais por um período de 5 (cinco) anos. 

O autor aponta, por meio da exposição de motivos apresentada, que as alterações 
visam uma organização sistêmica dos proponentes, além de sanar o problema referente à 
correção dos valores nominais dos projetos apresentados, visto que a Lei Municipal foi omissa 
quanto à aplicação dos índices de correção dos valores. 

Foram requeridas informações ao Executivo a respeito do impacto orçamentário-
financeiro do PL, sendo que este se manifestou contrário à aprovação da propositura, sem 
responder, no entanto, sobre o referido impacto financeiro ( págs 15, 16). 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, na forma de SUBSTITUTIVO, excluindo a previsão contida no art. 4° por entender 
que "afastar as penalidades somente em relação às associações representativas configura 
ofensa ao princípio da impessoalidade, ao discriminar injustificadamente situações iguais (de 
inadimplência em virtude do não cumprimento do projeto), colocando em risco e efetividade da 
norma e o caráter preventivo e repressivo das penas previstas". Considerou, por fim, que o fato 
do Executivo não se manifestar sobre o impacto orçamentário-financeiro da proposta não é 
impeditivo para a tramitação do projeto, salientando que é o Executivo que "dispõe dos meios 
para atender aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal". 

Diante do exposto, considerando as competências desta Comissão, bem como o que 
foi exarado pela CCJLP e a proposta do substitutivo apresentada, garantindo, assim, a 
impessoalidade da propositura, a Comissão de Administração Pública é FAVORÀVEL, nos 
termos do Substitutivo apresentado pela CCJLP, à sua aprovação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 10/04/19. 

Gilson Barreto - Presidente (PSDB) 

Alfredinho (PT) - Relator 

André Santos (PRB) 

Antonio Donato (PT) 

Jonas Camisa Nova (DEM) 

Janaína Lima (NOVO) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/04/2019, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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