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PARECER Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÂO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI N° 0086/17 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa que "dispõe 
sobre o direito das pessoas com deficiência visual de receberem o boleto de pagamento de 
IPTU confeccionado em sistemas convenciona! e em Braille". 

Justifica a proposta a garantia de acesso â informação das pessoas com deficiência 
visual, Para tanto, estabelece que o atendimento especializado desta parcela da população 
contribuirá com o aprimoramento do serviço público. 

Na forma do substitutivo ao final proposto que suprime atribuição conferida á Secretaria 
Municipal, por se tratar de matéria atinente à organização administrativa cuja iniciativa e 
privativa do Chefe do Poder Executivo (Lei Orgânica, art. 37, § 2°. IV), a propositura reúne 
condições de prosseguimento. 

No aspecto jurídico a propositura encontra fundamento na competência concorrente do 
Município para legislar sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência, 

Com efeito, especificamente com relação á proteção e integração social das pessoas 
com deficiência, a Constituição Federal determina que podem legislar concorrentemente sobre 
o assunto a União, os Estados, o Distrito Federal e também as Municípios, para suplementar a 
legislação federai e estadual, dentro dos limites do predominante interesse local (art. 24, XIV 
c/c art. 30, I e II). 

O art. 2º da Lei Federa! n° 7 853/89 por sua vez, dispõe competir ao Poder Público e 
seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos, inclusive 
dos direitos á educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à 
infância e á maternidade, e de outros que: decorrentes da Constituição e das íeis, propiciem 
seu bem-estar pessoal social e econômico. 

E mais, o projeto vai ao encontro da Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
Março de 2007 consistindo no único diploma internacional sobre direitos humanos aprovado 
pelo Congresso Nacional com força de Emenda à Constituição Federal (Dc 6949/09), conforme 
preceitua o §3º, do Art 5º, da CF/88. 

Nessa senda a proposta ainda está de acordo com o art. 226 da Lei Orgânica que 
determina ao Município garantir a inserção social e econômica das pessoas portadoras de 
deficiência Nesse sentir, ao se garantir o direto ao recebimento do boleto em "Braille*', a 
preposição vai além, inclusive,  assegurando o direito à informação (considerado direito 
fundamental e regulamentado pela Lei n° 12.527/11, conhecida como Lei de Acesso a 
Informação). 

Não se olvide de que o projeto versa sobre o serviço público, ao qual a Lei Orgânica do 
Município não mais prevê a iniciativa reservada ao Prefeito como, aliás, não poderia deixar de 
ser, já que tal previsão não encontrava respaldo na Constituição Federal. 

Para a sua aprovação, a propositura dependerá do voto da maioria absoluta dos 
membros dessa Casa, nos termos do art. 40 inciso XII, da Lei Orgânica. 

Sendo assim o projeto encontra fundamento nos arts. 23. II; 24. XIV; 203. IV. 227, II, 
todos da Constituição Federal e nos arts. 13, I, 37. caput, 226 e 228; todos da Lei Orgânica do 
Município. 

Ante o exposto, somos, pela LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo: 
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SUBSTITUTIVO N°  DA COMISSÃO  DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI N° 0086/2017 

Dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência visual de receberem o boleto para 
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU confeccionado nos sistemas 
convencionai e em Brailíe, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica assegurado ás pessoas com deficiência visual o direito de receber os 
boletos cara pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU confeccionados no 
sistema convencional e em Braille. 

Art. 2º Os interessados deverão solicitar ao órgão competente da Prefeitura a emissão 
do boleto para pagamento no sistema confeccionado em Braille. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. suplementadas se necessário. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 80 (sessenta) dias. contados da data de sua publicação. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 19/4/2017. 

Mario Covas Neto (PSDB) 

Reis (PT) 

Janaína Lima (NOVO) 

Edir Sales (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Zé Turin (PHS) 

Claudinho de Souza (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/05/2017, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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