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PARECER Nº 1112/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 273/2012 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Edir Sales e do nobre 
Vereador David Soares, visa dispor sobre a instalação de sanitários em praças, parques e 
áreas públicas abertas dotadas de mobiliário ou equipamento de esporte, lazer ou recreação, 
no âmbito do Município de São Paulo. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo a fim de que a instalação de sanitários nos parques existentes seja gradual 
"cabendo ao Poder Executivo verificar o momento propício, observando os termos da Lei 
Complementar Federal nº 101/00" e excluindo o art. 2º, que versa sobre a possibilidade de 
concessão ou permissão para a construção e manutenção dos sanitários, por invadir o campo 
de atribuições próprias do Poder Executivo. 

A colenda Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou 
parecer favorável, com apresentação de substitutivo que acolhe o texto do substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, inserindo "(...) § 4º no art. 1º, de 
modo a garantir que eventuais danos às instalações sanitárias sejam imediatamente 
reparados, assim como para referir-se ao termo adequado �pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida� no caput do mesmo artigo". 

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 apresentado pela 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 24/6/2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/06/2015, p. 117 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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