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PARECER Nº 629/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 273/12  
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Edir Sales, estabelece que 
o Poder Público Municipal instalará sanitários de uso distinto para homens, 
mulheres e pessoas com deficiência, nas praças, parques e áreas públicas abertas 
dotadas de mobiliário ou equipamento de esporte, lazer ou recreação e dispõe que 
poderá ser feita a opção por sanitários químicos.  
Estabelece também, dentre outras disposições, que mediante licitação poderá ser 
outorgada permissão ou concessão, a título oneroso, a empresas ou consórcio de 
empresas, visando à construção e manutenção dos referidos sanitários.  
De acordo com a justificativa, objetiva-se propiciar à população e aos turistas que 
visitam o Município, sanitários em quantidade e qualidade adequada.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo, para incluir previsão de que novos parques também sejam dotados de 
sanitários e para estabelecer que a construção de novos sanitários nos parques 
existentes será gradual, desobrigando a instalação de sanitários em praças, 
parques e áreas públicas com dimensões insignificantes.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou 
substitutivo ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, para inserir um § 4º no artigo 1º, de modo a garantir que eventuais 
danos às instalações sanitárias sejam imediatamente reparados, bem como, para 
utilizar o termo “pessoas com deficiência e mobilidade reduzida” no caput do artigo 
mencionado.  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 08 de maio de 2013.  
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