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EMENDA Nº 16 AO PROJETO DE LEI Nº 466/15 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno, REQUEIRO a 
inclusão, onde couber a seguinte disposição: 

          Dá nova redação ao Art. 109, em seu inciso II: 

          ... o mobiliário definido como jirau, constituído de estrado ou passadiço, inclusive 
em estrutura metálica instalado a meia altura em compartimento, com pé-direito máximo de 
2,30m (dois metros e trinta centímetros), sem permanência humana prolongada, ocupando, no 
máximo 40% (quarenta por cento) da área do compartimento. NR 

          Sala das Sessões, 2016 

          Aurélio Nomura 

          Vereador - PSDB” 

          “JUSTIFICATIVA 

          Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, que "APROVA O 
CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO; INTRODUZ 
ALTERACOES NAS LEIS Nº 15.150, DE 6 DE MAIO DE 2010, E Nº 15.764, DE 27 DE MAIO 
DE 2013", tal medida se faz necessária por medida de segurança. 

          Nestes termos, contamos coma a aprovação da presente Emenda e o apoio dos 
Nobres Pares.” 

           

          “EMENDA Nº 17 AO PROJETO DE LEI Nº 466/15 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno, REQUEIRO a 
inclusão, onde couber a seguinte disposição: 

          Art... A construção de novas obras residenciais ou comerciais de qualquer 
metragem ou natureza, deverá observar os ditames da Lei nº 14.018/15, que versa sobre o 
reuso de água. 

          Sala das Sessões, 2016 

          Aurélio Nomura 

          Vereador - PSDB” 

          “JUSTIFICATIVA 

          Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, que "APROVA O 
CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO; INTRODUZ 
ALTERACOES NAS LEIS Nº 15.150, DE 6 DE MAIO DE 2010, E Nº 15.764, DE 27 DE MAIO 
DE 2013", que trata de um conjunto de normas para as novas construções residenciais, 
comerciais, entre outras, que deve observar as normas preconizadas pela Lei nº 14.018/15, 
que versa sobre o reuso de água. 

          Nestes termos, contamos com a a aprovação da presente Emenda e o apoio dos 
Nobres Pares.” 
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          "EMENDA Nº 18 AO PROJETO DE LEI Nº 466 /2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
que seja dada nova redação ao art. 27, nos seguintes termos: 

          Art. 27. Após a emissão do Alvará de Execução, somente serão aceitas 
alterações no projeto, consubstanciadas em PROJETO MODIFICATIVO DE DOCUMENTOS, 
não se admitindo mudança de uso, categoria de uso ou subcategoria de uso, alteração da área 
de terreno ou alteração de parâmetros urbanísticos regrados no PDU/PDE, LPUOS e 
Legislação pertinente. 

          Parágrafo único. Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, o projeto 
modificativo de documentos a ser aprovado não pode conter, em relação ao projeto 
anteriormente aprovado: 

          I - alteração superior a 5% (cinco por cento) nas áreas construídas computáveis; 

          II - alteração superior a 5% (cinco por cento) nas áreas construídas não 
computáveis; 

          III - alteração superior a 5% (cinco por cento) na taxa de ocupação; 

          IV - alteração superior a 5% (cinco por cento) no gabarito de altura da edificação. 

          Sala das Sessões, 

          AURÉLIO NOMURA 

          Líder da Bancada do PSDB” 

          “JUSTIFICATIVA 

          A presente emenda assegura a marco regulatório estabelecido no PDU/PDE - 
Política de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor Estratégico com os seus conceitos sejam 
consolidados no projeto de lei em tela. 

          Diante do exposto, considerando a importância dos temas aqui tratados, conto 
com o apoio dos nobres pares.” 

           

          “EMENDA Nº 19 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
que sejam acrescidos os Incisos IX, XXXIII a XXXIX ao art. 2º e, alterada a redação do XXVIII 
do art. 3º, nos seguintes termos: 

          Art. 2º ... 

          IX - havendo regramento que trate do mesmo tema, mas que haja condições 
aplicacionais distintas, adotar-se-á, a condição que cause menor agravamento; 

          XXXIII- acessibilidade universal: conforme o definido no artigo 234 do PDU/PDE; 

          XXXIV - desdobro: é o parcelamento de lote resultante de loteamento ou 
desmembramento aprovado anteriormente; 

          XXXV - projeto modificativo de documentos: aprovação de alterações do projeto, 
após a emissão do Alvará de Execução, não se admitindo mudança de uso, categoria de uso 
ou subcategoria de uso, alteração da área do terreno ou alteração de parâmetros urbanísticos 
regrados no PDU/PDE e na LPUOS; 

          XXXVI- projeto simplificado: é aquele que reúna no mínimo os itens I a VII do 
artigo específico desta lei; 

          XXXVII - profissional habilitado: é aquele que reúna as condições estabelecidas 
no artigo específico desta lei; 

          XXXVIII- desmembramento: é a subdivisão de glebas em lotes destinados à 
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, não implicando na abertura de 
novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já 
existentes; 
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          XXXIX- moradia digna: é aquela cujos moradores dispõem de segurança na 
posse do imóvel, com dimensões suficientes para comportar seus habitantes, executada com 
boa qualidade construtiva, com materiais adequados, ventilação e iluminação suficientes, 
assentada sobre terreno firme, salubre, seco e livre de contaminações, e dotada de 
abastecimento de água, coleta de esgoto, fornecimento de energia elétrica, iluminação pública, 
coleta de resíduos sólidos, trafegabilidade de vias, pavimentação viária, transporte coletivo, 
equipamentos sociais básicos, entre outros serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. 

          Art. 3º ... 

          XXVIII - requalificação: intervenção em edificação existente, visando a 
adequação e modernização das instalações, com ou sem mudança de uso, sem alteração de 
área, altura e volumetria; (NR) 

          Sala das Sessões, 

          AURÉLIO NOMURA 

          Líder da Bancada do PSDB” 

          “JUSTIFICATIVA 

          A presente emenda assegura que o marco regulatório estabelecido no PDU/PDE 
- Política de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor Estratégico com os seus conceitos sejam 
consolidados no projeto de lei em tela. 

          Diante do exposto, considerando a importância dos temas aqui tratados, conto 
com o apoio dos nobres pares.” 

           

          “EMENDA Nº 20 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
que sejam acrescidos os §§ 2º a 4º ao art. 4º , nos seguintes termos: 

          Art. 4º É direito e responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel 
requerer perante a Prefeitura a emissão dos documentos de controle da atividade edilícia de 
que trata este Código, respeitados o direito de vizinhança, a função social da propriedade e a 
legislação municipal correlata. 

          § 1º. O licenciamento de projetos e obras e instalação de equipamentos não 
implica o reconhecimento, pela Prefeitura, do direito de propriedade ou posse sobre o imóvel; 

          § 2º Fica vedado no Município de São Paulo o licenciamento da atividade edilícia 
quando não houver atendimento, no mínimo, dos requisitos atribuídos a moradia digna, 
conceituados no PDU/PDE - Política de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor Estratégico; 

          § 3º. Fica vedado no Município de São Paulo o licenciamento da atividade 
edilícia em áreas de riscos geológicos-geotécnicos mapeados na Carta Geotécnica do 
Município de São Paulo;  

          § 4º. Fica vedado no Município de São Paulo o licenciamento da atividade 
edilícia em Áreas de Proteção Ambiental, excetuando-se aquelas instalações imprescindíveis 
necessárias para abrigar as atividades de zeladoria. 

          Sala das Sessões, 

          AURÉLIO NOMURA 

          Líder da Bancada do PSDB” 

          “JUSTIFICATIVA 

          A presente emenda assegura que o marco regulatório estabelecido no PDU/PDE 
- Política de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor Estratégico com os seus conceitos sejam 
consolidados no projeto de lei em tela. 

          Diante do exposto, considerando a importância dos temas aqui tratados, conto 
com o apoio dos nobres pares.” 
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          “EMENDA Nº 21 AO PROJETO DE LEI Nº 466/15 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno, REQUEIRO a 
inclusão, onde couber a seguinte disposição: 

          Art... Na construção de novas instalações de hospitais e centros médicos será 
obrigatório a reserva de pelo um espaço específico para o aleitamento materno e para 
atendimento pedagógico hospitalar. 

          Sala das Sessões, 2016 

          Aurélio Nomura 

          Vereador - PSDB” 

          “JUSTIFICATIVA 

          Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, que "APROVA O 
CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO; INTRODUZ 
ALTERACOES NAS LEIS Nº 15.150, DE 6 DE MAIO DE 2010, E Nº 15.764, DE 27 DE MAIO 
DE 2013", que trata de um conjunto de normas para as novas construções residenciais, 
comerciais, hospitalares e centros médicos será obrigatório a reserva de pelo um espaço 
específico para o aleitamento materno e para atendimento pedagógico hospitalar. 

          Nestes termos, contamos com a a aprovação da presente Emenda e o apoio dos 
Nobres Pares.” 

           

          “EMENDA 22 AO PROJETO DE LEI 466/2015 

          Pelo presente e na forma do Art. 271 do Regimento Interno, requeiro a inclusão 
de nova redação ao parágrafo único do art. 9º, nos seguintes termos: 

          Art. 109... 

          II - o mobiliário definido como jirau constituído de estrado ou passadiço instalado 
a meia altura em compartimento, com pé-direito máximo de 2,30m (dois metros e trinta 
centímetros), sem permanência humana prolongada destinado exclusivamente para estoque 
de mercadorias no caso de uso NR, ocupando, no máximo, 30% (trinta por cento) da área do 
compartimento. 

          Sala das sessões, 

          Aurélio Nomura 

          Líder da Bancada do PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 23 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
que o artigo 99 passe a ter a seguinte redação: 

          Art. 99. A reincidência da infração, assim considerada a referente à mesma obra 
e ao mesmo documento, gera a aplicação das penalidades com acréscimo de 10% (vinte por 
cento) a cada reincidência, até o limite de 2 (duas) vezes o valor da multa inicial. (NR) 

          Sala das Sessões, 

          AURÉLIO NOMURA 

          Líder da Bancada do PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 24 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
a supressão dos artigos 36, 37 e 38, renumerando os demais artigos subsequentes. 
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          Sala das Sessões, 

          AURÉLIO NOMURA 

          Líder da Bancada do PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 25 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
a supressão do artigo 96, renumerando os demais artigos subsequentes. 

          Sala das Sessões, 

          AURÉLIO NOMURA 

          Líder da Bancada do PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 26 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
a supressão do artigo 98, renumerando os demais artigos subsequentes. 

          Sala das Sessões, 

          AURÉLIO NOMURA 

          Líder da bancada do PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 27 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pelo presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
a inclusão de artigo ao Capítulo VIII - Das Disposições Finais e Transitórias, art. 120 com dois 
parágrafos com a seguinte redação, renumerando os demais artigos: 

          Art. 120 A edificação instalada em área operacional do sistema de transporte 
público coletivo urbano terrestre e cuja titularidade seja do Município, Estado, União ou de 
entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, ainda que implantada em imóvel não 
constante do Cadastro de Edificações do Município, fica considerada regular na situação 
existente em 31 de julho de 2014, data da Lei 16.050, inclusive quanto às questões afetas ao 
parcelamento, uso e ocupação de solo. 

          § 1º Para fins de aplicação do disposto no "caput", são consideradas áreas 
operacionais do sistema de transporte público coletivo urbano terrestre as áreas construídas, 
as vias internas, os trilhos e respectivos espaços livres de estações, terminais, pátios de 
manobras e áreas de manutenção do sistema metroferroviário e de ônibus, incluindo as 
atividades auxiliares. Os acessos de veículos e de pedestres e as torres de ventilação. 

          § 2º Aplica-se o disposto no artigo 14 às atividades edilícias em área operacional 
do sistema de transporte coletivo urbano terrestre, desenvolvidas em imóveis de titularidade de 
entidade da Administração Direta e Indireta. 

          Sala das Sessões, 

          AURÉLIO NOMURA 

          Líder da Bancada do PSDB. 

          JUSTIFICATIVA 

          A fim de que não pairem dúvidas quanto à aplicabilidade dos referidos 
dispositivos aos imóveis de titularidade das entidades da Administração Indireta que operam o 
sistema de transporte público terrestre, sugere-se a inclusão da menção expressa à atividade 
edilícia instalada nas áreas operacionais desse Sistema de transporte. Trata-se do mesmo 
conceito utilizado na recente Lei de Zoneamento (Lei 16.402/16). 

          Diante do exposto, considerando a importância dos temas aqui tratados, conto 
com o apoio dos nobres pares.” 
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          “EMENDA Nº 28 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
que sejam acrescidos os Incisos IX e X ao art. 2º e, alterada a redação do inciso XXVIII do art. 
3º, nos seguintes termos: 

          Art. 2º... 

          IX - havendo regramento que trate do mesmo tema, mas que haja condições 
aplicacionais distintas, adotar-se-á, a condição que cause menor agravamento; 

          X - projeto modificativo de documentos: aprovação de alterações do projeto, 
após a emissão do Alvará de Execução, não se admitindo mudança de uso, categoria de uso 
ou subcategoria de uso, alteração da área do terreno ou alteração de parâmetros urbanísticos 
regrados no PDU/PDE e na LPUOS, 

          Art. 3º... 

          XXVIII - requalificação: intervenção em edificação existente, visando a 
adequação e modernização das instalações, com ou sem mudança de uso, sem alteração de 
área, altura e volumetria; (NR) 

          Sala das Sessões, 

          AURÉLIO NOMURA 

          Líder da Bancada do PSDB.” 

          “JUSTIFICATIVA 

          A presente emenda assegura que o marco regulatório estabelecido no PDU/PDE 
- Política de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor Estratégico com os seus conceitos sejam 
consolidados no projeto de lei em tela. 

          Diante do exposto, considerando a importância dos temas aqui tratados, conto 
com o apoio dos nobres pares.” 

           

          “EMENDA Nº 29 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
a inclusão do inciso III no § 2º do art. 83, nos seguintes termos: 

          Art. 83... 

          § 2º... 

          III - pagamento de todas a multas impostas devida a infração constatada. 

          Sala das Sessões, 

          AURÉLIO NOMURA  

          Líder da Bancada do PSDB” 

          “JUSTIFICATIVA 

          A presente emenda assegura a marco regulatório estabelecido no PDU/ PDE 
Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor Estratégico com os seus conceitos sejam 
consolidados no projeto de lei em tela. 

          Diante do exposto, considerando a importância dos temas aqui tratados, conto 
com o apoio dos nobres pares.” 

           

          “EMENDA Nº 30 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pelo presente e na forma do Artigo 271 do Regimento Interno requeiro que seja 
acrescido o inciso VI no art. 44 do PL 0466/2015. 
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          Art. 44 (...) 

          ............................ 

          VI - Licença expedida pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de 
São Paulo. 

          SALOMÃO PEREIRA 

          VEREADOR – PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 31 AO PROJETO DE LEI Nº 0466/2015 

          Pelo presente e na forma do Artigo 271 do Regimento Interno, requeiro que seja 
acrescido o Inciso VI no art. 38 do PL 0466/2015. 

          Art. 38 (...) 

          ................................. 

          VI - Licença expedida pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. 

          SALOMÃO PEREIRA 

          VEREADOR – PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 32 AO PROJETO DE LEI Nº 0466/2015 

          Pelo presente e na forma do Artigo 271 do Regimento interno, requeiro que seja 
acrescido parágrafo único no art. 72 do PL 0466/2015. 

          Art. 72 (...) 

          ............................ 

          Parágrafo único. Os empreendimentos com alto potencial de risco a incêndio e 
emergências deverão providenciar a instalação de hidrantes urbanos nas áreas públicas 
adjacentes. 

          SALOMÃO PEREIRA 

          VEREADOR – PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 33 AO PROJETO DE LEI Nº 0466/2015 

          Pelo presente e na forma do Artigo 271 do Regimento Interno, requeiro que o 
subitem 6.5 do item 6 do Anexo I do PL 466/2015, fique com a seguinte redação: 

          “As edificações devem ser dotadas de instalações e equipamentos de segurança 
contra incêndio conforme as exigências previstas no Código Estadual de Proteção Contra 
Incêndios e Emergências, instituído pela Lei Complementar nº 1.257, do Estado de Paulo, de 
06 de Janeiro de 2015, e legislação correlata.” 

          SALOMÃO PEREIRA 

          VEREADOR - PSDB 

           

          “EMENDA Nº 34 AO PROJETO DE LEI Nº 0466/2015 

          Pelo presente e na forma do Artigo 271 do Regimento Interno, requeiro que seja 
suprimido o subitem 6.5.1, do item 6 do Anexo I do PL 466/2015. 

          SALOMÃO PEREIRA 

          VEREADOR – PSDB” 
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          “EMENDA Nº 35 AO PROJETO DE LEI Nº 0466/2015 

          Pelo presente e na forma do Artigo 271 do Regimento Interno, requeiro que seja 
suprimido o subitem II do subitem 6.2, do item 6 do Anexo I do PL 466/2015, renumerando-se 
os demais itens. 

          SALOMÃO PEREIRA 

          VEREADOR – PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 36 AO PROJETO DE LEI Nº 0466/2015 

          Pelo presente e na forma do Artigo 271 do Regimento Interno, requeiro que seja 
acrescido o inciso III no art. 35 do PL 0466/2015. 

          Art. 35 (...) 

          ............................. 

          III - Licença expedida pero Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de 
São Paulo. 

          SALOMÃO PEREIRA 

          VEREADOR – PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 37 AO PROJETO DE LEI Nº 0466/2015 

          Pelo presente e na fama do Artigo 271 do Regimento Interno, requeiro que o 
subitem 6.4 do item 6 do Anexo I do PL 466/2015, fique com a seguinte redação: 

          "O cálculo da população, o dimensionamento, a quantidade e o tipo de escada, 
as distâncias máximas a percorrer e a necessidade de previsto de elevadores de emergência 
são estabelecidas em função do uso, área e altura da edificação de acordo com as exigências 
previstas no Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências, instituído pela Lei 
Complementar nº 1.257, do Estado de São Paulo, de 06 de Janeiro de 2015, e legislação 
correlata.” 

          SALOMÃO PEREIRA 

          VEREADOR – PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 38 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pelo presente e na forma do artigo 271 do Regimento Interno, requeiro seja 
incluído o item VII ao artigo 71 ao PL 466/2015 com a seguinte redação: 

          VII - empreendimento com alto potencial de risco a incêndios e emergências. 

          SALOMÃO PEREIRA 

          VEREADOR – PSDB” 

           

          “EMENDA Nº 39 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pelo presente e na forma do artigo 271 do Regimento Interno, requeiro seja 
incluído o item IX ao artigo 2º ao PL 466/2015 com a seguinte redação: 

          IX - às exigências para mitigar impactos gerados por edificações com alto 
potencial de risco a incêndios e emergências. 

          SALOMÃO PEREIRA 

          VEREADOR – PSDB” 
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          “EMENDA Nº 40 APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI 
466/2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, 
REQUEIRO a alteração do item 3.9, do anexo I, do Projeto de Lei nº 466/2015, com as 
seguintes redações: 

          Art. 1º - O item 3.9 do anexo I passa a vigorar com a seguinte redação: 

          "3.9. Toda edificação deve dispor de instalação permanente para utilização de 
gás da rede pública, do alinhamento do imóvel até os possíveis pontos de consumo e, quando 
utilizado, o recipiente de gás deve ser armazenado fora da edificação, em ambiente exclusivo e 
dotado de abertura para ventilação permanente." 

          ANDREA MATARAZZO 

          VEREADOR PSD” 

          “JUSTIFICATIVA 

          A conscientização do Poder Público e da população quanto a forma que 
consumimos energia é fundamental. Também há que se levar em conta procedimentos 
técnicos capazes de garantir a segurança da edificação, principalmente no que se refere a 
energia e combustíveis. 

          A especificação quanto a instalação interna permanente para gás combustível 
(canalizado) proveniente da rede pública de distribuição contribui para a segurança da 
edificação ao possibilitar o não armazenamento de combustíveis. 

          O gás combustível proveniente de rede de pública permite que o usuário receba 
dentro de suas instalações apenas o combustível que utilizará, sem a presença de grandes 
quantidades de energia acumulada nas formas convencionais de armazenamento de 
combustíveis (tanques, cilindros, botijões, recipientes, etc.). Ainda há a vantagem adicional de 
não haver riscos de acúmulos de misturas explosivas em caso de vazamento, uma vez que o 
gás distribuído pela rede pública é o gás natural, que se dispersa na atmosfera.” 

           

          “EMENDA Nº 41, APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI Nº 
466/2015 

          Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, 
REQUEIRO as seguintes inclusões ao Projeto de Lei nº 466/2015, com as seguintes redações: 

          Art. 1º - Fica acrescentado o inciso VI ao art. 16, com a seguinte redação: 

          "VI - Plano de Monitoramento e Mitigação do Ruído, elaborado por profissional 
habilitado a partir das diretrizes expedidas pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente - SVMA para a tipologia definida em decreto regulamentador." 

          Alt. 2º - Fica acrescentado o item 10 ao Anexo l, com a seguinte redação. 

          "10. PLANO DE MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DO RUÍDO 

          10.1. As diretrizes expedidas pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente - SVMA para elaboração do Plano de Monitoramento e Mitigação do Ruído deverão 
levar em consideração: 

          I - tipo, localização e duração da obra; 

          II - equipamentos, ferramentas, máquinas e veículos serão utilizados, bem como 
sua disposição no interior do lote; 

          III - atividades geradoras de ruído e estimativa da sua potência sonora emitida 
durante as diferentes fases da obra (demolição, terraplanagem, fundação, estrutura e 
acabamento); 

          IV - existência de receptores potencialmente críticos localizados no entorno, tais 
residências, hospitais, casas de saúde, casas de repouso, escolas; 
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          10.2. O plano de Monitoramento e Mitigação do Ruído deverá contemplar, dentre 
outros: 

          I - adoção de tecnologias menos ruidosas; 

          II - medidas de mitigação do ruído; 

          III - treinamentos e ações preventivas; 

          IV - gerenciamento do horário para o uso de fontes específicas de ruído: 

          V - designação de profissional responsável pelo atendimento de reclamações da 
população; 

          VI - medições periódicas; 

          VII - monitoramento acústico. 

          10.3. No caso da constatação da ineficácia do Plano de Monitoramento e 
Mitigação do Ruído, devem ser implantadas de imediato medidas mitigadoras e elaborado um 
plano de mitigação alternativo." 

          ANDREA MATARAZZO 

          VEREADOR - PSD 

           

          “EMENDA Nº 42/2016, APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO Nº 
466/2016. 

          Pela presente e na forma do Regimento desta Casa, REQUEIRO seja 
ALTERADA redação dos incisos IV e V do art. 16 do Projeto de Lei nº 466/15 como segue: 

          “Art. 16 (...) 

          IV - declaração assinada peio proprietário ou possuidor quando se tratar de 
locais de culto e pelo profissional habilitado, atestando a conformidade do projeto no que diz 
respeito aos aspectos interiores da edificação em relação às disposições deste Código e 
legislação correlata; 

          V- declaração assinada pelo proprietário ou possuidor quando se tratar de locais 
de culto e pelo profissional habilitado, atestando a conformidade das condições de instalação 
de equipamento mecânico de transporte permanente, tanque de armazenagem, filtro, bomba 
de combustível e equipamentos afins e de sistema especial de segurança da edificação em 
relação às normas e legislação pertinente, quando for o caso." 

          Sala das Sessões, 30 de junho de 2016. 

          RICARDO NUNES 

          VEREADOR – PMDB” 

          “JUSTIFICATIVA 

          A presente Emenda tem por finalidade inserir projeto de Lei do novo Código de 
Obras, em tramitação nesta Casa, dispositivos destinados simplificar de modo seguro e 
inteligente o procedimento necessário para a revalidação do alvará de funcionamento de 
equipamentos. 

          Trata-se, portanto, de implemento na redação inicial, sem impacto econômico, e 
com claro benefício tanto para a Administração Pública como para os cidadãos.” 

           

          “EMENDA Nº 43 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pela presente e na forma do artigo 271 e seguintes da Resolução nº 02, de 26 de 
abril de 1991, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, propõe-se a presente 
emenda ao Substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente ao 
Projeto de Lei no 465/2015, fica alterado o artigo 35, para estabelecer corretamente os 
parâmetros a serem seguidos pelo profissional técnico, nos seguintes termos: 
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          Art. 35.................................................................................. 

          I - declaração do profissional responsável pela obra, atestando a sua conclusão e 
execução de acordo com as disposições da legislação municipal, em especial deste Código; 

          JUSTIFICATIVA: 

          Nos termos propostos pelo projeto em comenta, o artigo 35 não especifica as 
normas aplicáveis, podendo gerar interpretações dúbias na medida em que, em não sendo 
estabelecidos os parâmetros legais a serem cumpridos, pode levar à insegurança Jurídica e 
questionamentos legais diversos. 

          Deste modo, o artigo 35 deve ser corrigido nos termos supra, para o que, conto 
com o apoio dos meus nobres pares. 

          Sala das Sessões, 

          ELISEU GABRIEL 

          VEREADOR - LÍDER DO PSB 

           

          “EMENDA Nº 44 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

          Pela presente e na forma do artigo 271 e seguintes da Resolução nº 02, de 26 de 
abril de 1991, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, propõe-se a presente 
emenda ao Substitutivo da Comissão de Política Urbana ao projeto de Lei nº 466/2015, visando 
a alteração dos artigos 84, inciso II, 85, inciso I, 98 e 119, a fim de corrigir equivoco relativo às 
penalidades Imputadas aos Responsáveis Técnicos, nos seguintes termos: 

          Art.84 ................................................................... 

          (...) 

          II - pelo desvirtuamento da licença, ao proprietário ou possuidor devem ser 
lavrados: 

          .............................................. 

          Art. 85 .................................................. 

          I - aplicar multas diárias ao proprietário ou ao possuidor, até sua paralisação ou 
até que a regularização da situação seja comunicada ao setor competente e confirmada pela 
Prefeitura no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do protocolo da comunicação; 

          ............................ 

          Art. 98. Ao proprietário ou possuidor devem ser aplicadas multas nos valores 
indicados na tabela de Multas. 

          Art. 119. A não observância das disposições deste Código, de seu decreto 
regulamentar e das normas aplicáveis sujeita o proprietário ou o possuidor aos procedimentos 
fiscalizatórios e à aplicação das penalidades estabelecidas na Tabela de Multas constante do 
Anexo desta lei, sem prejuízo das sanções administrativas e medidas judiciais cabíveis.” 

          “JUSTIFICATIVA: 

          Nos termos da Lei 11.228 de 1992, item 6.3, no tocante às Penalidades, 
aplicadas por irregularidades apontadas na execução de obras, temos que: "6.3.10.1 - As 
multas serão aplicadas ao proprietário ou ao possuidor pelo valor indicado na tabela, cabendo 
ao Dirigente Técnico da obra, se houver, multa no valor de 80% (oitenta por cento) dos valores 
anteriormente referidos. 

          Em caso de projeto elaborado erroneamente pelo responsável técnico, este 
deverá ser fiscalizado e penalizado pelo órgão de classe que o registrou e não pela 
municipalidade. 

          Assim, não obstante a citada lei estar e elencada no rol das que devam ser 
revogadas por ocasião da sanção do presente projeto, o dispositivo citado há que ser mantido 
em sua integralidade, por sua total coerência com as normas correlatas em vigor. 



Câmara Municipal de São Paulo Razões de Veto - PL 0134/2015 
Secretaria de Documentação Página 12 de 14 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

          Deste modo, os artigos 84, 85, 98 e 119, devem ser corrigidos nos termos da 
proposta supra, sob pena de incorrermos em injustiça. 

          Sala das Sessões, 

          Eliseu Gabriel 

          Vereador Líder do PSB” 

           

          “EMENDA Nº 45 AO PROJETO DE LEI Nº 0466/2015 

          Essa emenda visa incluir no artigo 30 inciso III, passando a ser redigido da 
seguinte forma: 

          III - no caso da superestrutura da edificação ter sido concluída poderá ser 
revalidado o alvará de execução, mesmo que não atenda a legislação em vigor, desde que as 
obras tenham sido executadas no período de vigência do alvará de execução prescrito. 

          São Paulo, 29 de junho de 2016. 

          CALVO 

          VEREADOR – PDT” 

          “JUSTIFICATIVA 

          Tem em vista a necessidade de atender os índices urbanísticos em vigor, muitos 
esqueletos que estão na cidade abandonados não poderão ser concluídos, pois muitas vezes a 
altura e os recuos atendiam a legislação da época da aprovação, mas divergem da atual. 
Inviabilizando economicamente a adequação dos prédios gerando obras abandonadas. 

          Faz-se necessário incentivar a finalização dessas obras para garantir a função 
social.” 

           

          “EMENDA Nº 46 apresentada ao PROJETO DE LEI 466/2015 

          Pelo presente e na forma do Art. 271 do Regimento Interno, requeiro a inclusão 
do art. 80 na Seção III do Capítulo V, renumerando os demais, do PL 466/2015 , com a 
seguinte redação: 

          .................................. 

          Artigo 80 A Administração Municipal regulamentará, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias da publicação desta lei, normas específicas quanto à readequação de Edificações 
Verticais para atendimento de demanda habitacional de interesse social assegurando processo 
especial de licenciamento para a dos alvarás de reformas necessárias, quando o objetivo da 
readequação for a produção de HIS. 

          § 1º - A análise dos processos de licenciamento de que trata o caput deste artigo 
deverão ser realizados caso a caso por comissão técnica composta pelo menos pelos 
seguintes órgãos e colegiados: 

          I - Secretaria Municipal de Licenciamento, à qual caberá indicar o presidente da 
comissão; 

          II - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

          III - Secretaria Municipal da Habitação; 

          IV - Secretaria dos Negócios Jurídicos; 

          V - Representante eleito pelo Conselho Municipal de Habitação; 

          VI - Representante eleito pelo Conselho Municipal de Política Urbana; 

          VII - Representante eleito pelo Conselho de Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura da Paz. 
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          § 2º - A regulamentação de que trata o caput deste artigo deverá estabelecer 
incentivos urbanísticos e fiscais a projetos de readequação que produzam, pelo menos, um dos 
seguintes resultados: 

          I - Melhoria da eficiência energética da edificação, medida objetivamente em 
termos da redução do consumo de energia elétrica pela edificação; 

          II - Melhoria das condições de segurança; 

          III - Melhoria das condições de habitabilidade; 

          IV - Redução do déficit habitacional apontado para a demanda da região pelo 
Plano Municipal de Habitação. 

          ................................................. 

          São Paulo, 30 de junho de 2016 

          JOSÉ POLICE NETO 

          VEREADOR – PSD” 

          “JUSTIFICATIVA 

          A emenda visa criar condições para facilitar o reaproveitamento de edificações 
verticais para atendimento de demanda habitacional de interesse social.” 

           

          “EMENDA Nº 47 apresentada ao PROJETO DE LEI 466/2015 

          Pelo presente e na forma do Art. 271 do Regimento Interno, requeiro a inclusão 
do art. 81 na, renumerando os demais, e alteração do item 4.7 do Anexo I ao PL 466/2015, 
com a seguinte redação: 

          ................................................... 

          Art. 81 - Nos pedidos de Alvará de Aprovação e Execução de edificação nova, de 
reforma ou de aprovação de projeto modificativo protocolados a partir da aprovação desta lei, 
as vagas destinadas a bicicletas nos espaços de estacionamento, deverão atender às 
seguintes condições: 

          I - localização em bolsões isolados das vagas de veículos automotores, como 
automóveis e motocicletas; 

          II - facilidade de acesso, com localização no piso mais próximo do logradouro 
público e acesso garantido aos usuários do estacionamento; 

          III - instalação de suportes para prender as bicicletas, com distância mínima de 
0,75m (setenta e cinco centímetros) entre eles; 

          IV - comprimento mínimo de 1,80m (um metro e oitenta centímetros), em espaço 
com pé direito mínimo de 2,00m (dois metros). 

          § 1º - Poderão ser aceitas configurações e dimensões diversas das 
estabelecidas no “caput” deste artigo de acordo com a solução adotada no projeto. 

          § 2º - Ficam isentas do atendimento das disposições deste decreto as 
edificações: 

          I - localizadas no alinhamento de vias públicas e que não possuam área com 
acesso para estacionamento: 

          II - localizadas em vias nas quais o tráfego de bicicletas é proibido pelo órgão 
municipal de trânsito; 

          III - que não possuam área de estacionamento. 

          ................................................................................ 

          4.7 Devem ser fixadas vagas especiais para estacionamento de veículo para uso 
por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida e para idosos e bicicletas em número 
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proporcional ao número de vagas para automóveis previsto no projeto, na proporcionalidade da 
tabela abaixo, observado o mínimo de uma: 

Estacionamento Privativo ate 100 vagas 

Deficiente(%) - 10                            

Bicicleta  - 5 

Privativo mais de 100vagas 

Deficientes(%) – 1 

Bicicletas – 5 

Coletivo até 10 vagas  

Deficientes(%) – 20 

Bicicletas – 10 

Coletivo mais de 10 vagas 

 

São Paulo, 30 de junho de 2016. 

JOSÉ POLICE NETO 

VEREADOR – PSD” 

          “JUSTIFICATIVA 

          A presente emenda tem como objetivo restabelecer as conquistas já garantidas 
pela legislação em vigor referente a reserva de vagas para deficientes e bicicletas, revogadas 
pelo projeto em sua redação atual. 

          Tal medida coaduna-se com as diretrizes e os objetivos já definidos no Plano 
Diretor Estratégico, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e outros diplomas legais 
referente à garantia de direitos dos deficientes bem como o incentivo ao modal bicicleta. Neste 
sentido a aprovação da emenda evita que se cometa uma injustiça e se produza um retrocesso 
em conquistas que já deveriam estar consolidadas.” 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/07/2016, p. 94-95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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