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PARECER Nº 1503/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 524/2011 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, visa incluir, 
na tabela de composição de custos, os preços de equipamentos para praças e parques, 
elaborados a partir de material reciclado e utilizados na área de lazer. 

Conforme a propositura, a Secretaria Municipal de Infreaestrutura Urbana passa a ser a 
responsável pela elaboração e inclusão desses materiais em suas planilhas de custo unitário. A 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente passa a ser a responsável por definir os tipos de 
equipamentos utilizados nos parques e praças, sendo que as especificações e normas técnicas 
deverão ser comprovadas por instituttos de notório reconhecimento técnico. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se 
pela legalidade da proposta, nos termos de substitutivo apresentado com o objetivo de 
"adequar a proposituta à melhor técnica de elaboração legislativa." 

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. Contudo, sugerimos substitutivo, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, para correção de 
remissão no art. 3º e aprimoramento redacional: 

 

SUBSTITUTIVO Nº ___ AO PROJETO DE LEI Nº 524/2011 
Dispõe sobre a inclusão na tabela de composição de custos, dos preços de 

equipamentos para praças e parques utilizados na área de lazer, elaborados a partir de 
material reciclado, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica instituída a inclusão, na tabela de composição de custos da Secretaria de 
Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB, dos preços de equipamentos utilizados em praças e 
parques para a área de lazer que sejam constituídos de material reciclado. 

Art. 2º Para efeito de constituição de preços fica a Secretaria Municipal de 
lnfraestrutura Urbana - SIURB, através de comissões próprias, responsável pela elaboração e 
inclusão, em suas planilhas de custo unitário, dos equipamentos de que trata o art. 1º. 

Art. 3º Fica a Secretaria do Verde e Meio Ambiente responsável por definir os tipos de 
equipamentos utilizados nos parque e praças a fim de subsidiar tecnicamente as comissões de 
que trata o artigo 2º desta lei. 

Art. 4º As especificações e normas técnicas deverão ser comprovadas por Institutos de 
notório reconhecimento técnico na sociedade. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 12/11/2014. 

Milton Leite - DEM - Presidente 

Aurélio Nomura - PSDB - Relator 

Jair Tatto - PT 

Abou Anni - PV 

Paulo Fiorilo - PT 

Ricardo Nunes – PMDB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/11/2014, p. 104 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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