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PARECER No 314/2010 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI No 527/2007. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Cláudio Prado, visa instituir a 
obrigatoriedade de realização de processo de sanitização em locais fechados de acesso 
coletivo, públicos e privados, climatizados ou não, a fim de evitar a transmissão de 
doenças infecto-contagiosas. 
Conforme o § 2º do art. 1º da propositura, o processo de sanitização compreende o 
tratamento de todos os ambientes, incluindo paredes, tetos, pisos e mobiliários, 
devendo ser realizado por empresas devidamente cadastradas no órgão público 
municipal competente. O § 4º do mesmo artigo estabelece que somente serão 
utilizados produtos devidamente registrados no órgão público municipal competente, 
com comprovação de que não são nocivos à saúde e ao meio ambiente. 
A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo, a fim de adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, eis 
que faltou ao projeto “especificar em que periodicidade deverá ser feita a referida 
sanitização”. O substitutivo estabeleceu prazo anual. 
Por seu turno, a colenda Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
exarou parecer favorável apresentando substitutivo “com o objetivo de adequar o texto 
de forma a não comprometer a viabilização da execução das ações previstas na 
propositura”. O substitutivo inclui, no § 2º do art. 1º, a obrigatoriedade de sanitização 
de sistemas de condicionamento de ar, além de alterar a redação do § 4º do mesmo 
artigo, trocando a expressão “somente serão utilizados produtos devidamente 
registrados no órgão público municipal competente, com comprovação de que não são 
nocivos à saúde e ao meio ambiente” para “somente serão utilizados produtos 
consentidos pela autoridade pública competente”. 
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, nos termos do substitutivo da Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 14/04/10. 
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