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PARECER Nº 2777/2013 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 479/2013.  
O projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Noemi Nonato, institui a 
Identificação de Deficiente e o Cadastro Municipal das Pessoas com Deficiência de 
qualquer natureza, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade.  
A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável.  
A propositura em questão dispõe que para fins de concessão de benefícios e 
participação em programas municipais, as pessoas com deficiência terão direito à 
Identificação Municipal de Deficiente, por meio de inscrição em um Cadastro 
Municipal de Pessoas com Deficiência. Nota-se, portanto, que o projeto de lei em 
pauta prevê a instituição de duas figuras distintas: o Cadastro Municipal das 
Pessoas com Deficiência e a Identificação Oficial de Deficiente.  
O Cadastro, cuja inscrição se dará de forma voluntária, será efetuado por meio de 
apresentação pelo interessado de comprovação da sua condição de deficiente, 
atendidos os requisitos legais. A justificativa do projeto pondera que tal 
instrumento permitirá identificar quem são, onde estão e quais as necessidades 
específicas dos munícipes com deficiência, informações essas que poderão orientar 
as políticas públicas de assistência à pessoa com deficiência.  
Além disso, tal Cadastro servirá como base de informações para a emissão da 
Identificação Municipal de Deficiente, que deverá conter os dados do interessado, 
sua foto e o tipo de deficiência. Essa identificação vai garantir à pessoa com 
deficiência o recebimento de benefícios e participação em programas municipais, 
independentemente de comprovação de sua condição, comprovação essa que teria 
sido efetuada quando da sua inclusão no Cadastro Municipal de Pessoas com 
Deficiência.  
Segundo a justificativa da propositura, a concentração de dados de pessoas com 
deficiência evitaria a criação de cadastros descentralizados, agilizando 
procedimentos administrativos e orientando melhor a elaboração de políticas 
públicas, e, paralelamente, a instituição da Identificação Oficial de Deficiente 
permitiria o acesso aos programas específicos voltados para esse segmento da 
população, evitando a realização reiterada da comprovação da sua condição 
especial, muitas vezes custosa para o interessado, perante diversos órgãos da 
administração pública.  
Em face do exposto, favorável o nosso parecer.  
Noemi Nonato – (PROS)  
Natalini – (PV)  
Juliana Cardoso – (PT)  
Patrícia Bezerra – (PSDB) – Relatora  
 


