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PARECER Nº 472/2016 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 499/15 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, obriga o 
Executivo municipal, quando executar a reforma de prédios próprios municipais, especialmente 
nos prédios escolares, a fazer a repintura com imagens de fotos ampliadas, ou pinturas 
executadas por artistas, de pontos turísticos do Município. 

A propositura estabelece que as referidas fotos dos pontos turísticos e de importância 
cultural a serem estampados nos prédios públicos e os temas a serem executados por artistas, 
serão definidos por lista da Secretaria Municipal de Cultura. 

Por fim, o presente projeto de lei estabelece que a repintura mencionada pode ser 
enquadrada no "Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF", instituído pela 
Lei nº 13.991/05, e altera o § 3º do art. 3º da Lei nº 13.991, de 10 de junho de 2005, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 3º Toda manutenção de prédio escolar deverá assegurar as características originais 
da edificação, no que se refere ao projeto arquitetônico, fachada e elementos estruturais, 
observadas as exigências da legislação vigente, excetuadas as alterações de cunho cultural e 
educativo, desde que previamente aprovadas pelos órgãos competentes.(NR)" 

De acordo com a justificativa, objetiva-se estimular a curiosidade dos alunos das 
escolas, e da população em geral, sobre os pontos turísticos situados no Município, com 
estímulo ao aumento da atividade turística na cidade. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 

O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual a 
Comissão de Administração Pública posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 

Favorável, pelo exposto, o parecer. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 30 de março de 2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/04/2016, p. 124 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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