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PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 

TRABALHO E MULHER, E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 86/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora, Rute Costa, que "dispõe 
sobre o direito das pessoas com deficiência visual receberem o boleto de pagamento de IPTU 
confeccionado nos sistemas convencional e em Braille e dá outras providências". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade na forma do Substitutivo apresentado. 

O projeto em tela assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber os 
boletos de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) confeccionados no 
sistema convencional e em Braille. Os interessados em receber o boleto nesta forma deverão 
efetuar inscrição junto à Prefeitura. 

A nobre autora apresenta como justificativa para a aprovação da iniciativa, o direito das 
pessoas com deficiência visual em conferir suas contas. A fim de ressaltar a conveniência e 
oportunidade da proposta, a autora apresenta trecho do Decreto Federal n° 5.296/2004, que 
exige dos órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, das empresas 
prestadoras de serviços públicos e das instituições financeiras, o atendimento prioritário às 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer na forma do 
substitutivo aprovado na Comissão de Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o parecer nos termos do Substitutivo aprovado na Comissão de Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer na 
forma do Substitutivo aprovado na Comissão de Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Antonio Donato (PT) 

Toninho Paiva (PR) 

Fernando Holiday (DEM) 

André Santos (PRB) 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

Adriana Ramalho (PSDB) 
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Rute Costa (PSD) 

Gilberto Nascimento (PSC) 

Noemi Nonato (PR) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Atílio Francisco (PRB) 

Aurélio Nomura (PSDB) 

Ota (PSB) 

Reginaldo Tripoli (PV) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

Rodrigo Goulart (PSD) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/05/2017, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

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

