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PARECER Nº 667/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0485/07. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Mara Gabrilli, que visa assegurar 
às pessoas portadoras de deficiência visual o direito de receber os boletos de pagamento de 
IPTU confeccionados em Sistema  Braille. 
O projeto visa instituir medida que objetiva a integração do portador de deficiência visual, 
garantindo que eles tenham acesso aos dados que constam de seu boleto de IPTU sem a 
necessidade de solicitarem o auxílio de terceiros. 
Encontra fundamento, no art. 24, XIV, da Constituição Federal segundo o qual compete à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e 
integração social das pessoas portadoras de deficiência, e também aos Municípios já que a 
eles compete suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30, II). 
Ao instituir medida que interfere na forma da emissão do boleto do IPTU a proposta também 
versa, em sentido amplo, sobre matéria tributária tendo em vista que, segundo lição do 
eminente doutrinador Paulo de Barros Carvalho, em seu livro “Curso de Direito Tributário”,  
Ed. Saraiva, 6ª ed., pág. 153, as regras jurídicas tributárias, vistas sob o ângulo institucional 
a que pertencem, abrangem as normas que demarcam princípios, as normas que definem a 
incidência do tributo e aquelas que fixam providências para a operatividade do tributo, tais 
como o lançamento, recolhimento, configuração de deveres instrumentais e relativas à 
fiscalização. 
Quanto aos requisitos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal informa a Nobre 
Vereadora às fls. 8 que o impacto causado pela aprovação da propositura será de R$ 
10.000,00 para o ano em que entrar em vigor, bem como que o valor será suportado pela 
rubrica “Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação”, 
com código 17.10.04.126.0340.2170 e dotação total de R$ 49.660.492,00 para 2008, e que 
o projeto não afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
Pelo exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
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