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PARECER Nº 299/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 294/2014 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, visa dispor sobre a 
inclusão de dados relativos aos imóveis decretados expropriados por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, na página eletrônica da Prefeitura do Município de São Paulo. 

O art. 1º determina que o Poder Executivo deverá divulgar, através da página 
eletrônica do Município de São Paulo na Internet, todos os dados e informações relativos aos 
imóveis decretados expropriados por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
bem como a destinação da área objeto do decreto. 

Pelo art. 2º, a consulta aos dados e informações relativos aos decretos expropriatórios 
de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, poderá ser realizada por meio do 
número do contribuinte do imóvel. 

Por seu turno, o art. 3º estabelece que as informações deverão estar disponíveis de 
forma agrupada, independentemente de requerimento, em local de fácil acesso na página 
eletrônica da Prefeitura do Município de São Paulo, na internet, sem prejuízo da divulgação de 
tais informações sobre os gravames de que trata o projeto nas Notificações do Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 11/03/2015. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
 


