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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução nº 2, de 26 
de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de recurso por 5 
(cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo relacionados, na forma 
do texto original ou do último substitutivo apresentado: 

 

PARECER Nº 1665/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 01/11/2012, PÁGINA 
109, COLUNA 1.  

PARECER Nº 1901/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 
06/12/2012, PÁGINA 73, COLUNA 01  

 
PARECER No 1358/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI No 283/2012 
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Eliseu Gabriel e Laércio 

Benko, visa obrigar os bancos estabelecidos no âmbito do Município de São Paulo a 
disponibilizar, nos caixas eletrônicos, papel de impressão que garanta a durabilidade dos 
recibos de pagamento ali emitidos por prazo não inferior a 5 (cinco) anos. Na sua justificativa, o 
nobre Autor ressalta que "o correntista, para garantia de seus direitos, deve guardar seus 
recibos de pagamento por período não inferior a 05 (cinco) anos, tempo de que dispõem as 
concessionárias de serviço público e demais credores para ingresso de ações judiciais de 
cobrança, tal qual dispõe § 5º, do artigo 206 do Código Civil (...) Assim sendo, é de 
fundamental importância que tais recibos sejam emitidos em papéis que garantam sua 
durabilidade". 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo, visando a fixação de "multa para a hipótese de seu descumprimento, o que não 
poderá ser relegado ao decreto regulamentador sob pena de ofensa ao princípio da 
legalidade". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, porquanto as despesas para sua 
execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 22/10/2014. 

Abou Anni - PV 

Adilson Amadeu - PTB 

Aurélio Nomura - PSDB 

David Soares - PSD 

Jair Tatto - PT 
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Laércio Benko - PHS 

Paulo Fiorilo - PT 

Ricardo Nunes - PMDB - Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/10/2014, p. 132 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

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

