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“EMENDA Nº 1, APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015. 

Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a 
alteração da redação do artigo 40, §2º, I, II, III, IV, §3º do Projeto de Lei nº 466/2015, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 40 (...) 

§2º. O atendimento ao disposto no "caput" deste artigo pode ser dispensado quando: 

I - acarretarem ônus desproporcional, indevido ou, ainda, quando sua execução for 
considerada tecnicamente inviável, devidamente avalizado por profissional habilitado; 

II - o imóvel com acesso para logradouro com perfil longitudinal superior a 8,33% (oito 
inteiros e trinta e três centésimos por cento); 

III - o imóvel não for objeto de reforma ou requalificação, mas somente de mudança de 
uso; 

IV - o acesso ao altar em locais de culto. 

§3º - Para efeitos desta lei considera-se ônus desproporcional aquele que exceder a 
30% (trinta por cento) do custo da reforma ou requalificação." 

SOUZA SANTOS 

Vereador PRB” 

“JUSTIFICATIVA 

A presente proposta tem o propósito de incluir os parágrafos e seus incisos com o fim 
de prever situações que dispensam o certificado e adaptações de acessibilidade nas situações 
adversas e plausíveis em que necessitem de uma norma flexível às condições 
supramencionadas. 

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

 

“EMENDA Nº 2, APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015. 

Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a 
alteração da redação do artigo 54, §1º do Projeto de Lei nº 466/ 2015, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 54. Também ficam isentos do pagamento da TEV-COE e dispensados do 
pagamento dos preços públicos os pedidos referentes a empreendimentos públicos do 
Município, Estado e União, das entidades da Administração Pública Indireta e templos de 
qualquer culto. 

§1º. O disposto no "caput" aplica-se aos pedidos referentes a edificação nova, reforma, 
requalificação e reconstrução de edificação existente, com ou sem mudança de uso, em imóvel 
público reversível de entidades da Administração direta e indireta e templos de qualquer culto.” 
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SOUZA SANTOS 

Vereador PRB” 

“JUSTIFICATIVA 

A presente emenda se faz imprescindível a isenção de TEV-COE vez que está em 
consonância com o dispositivo constitucional de isenção de tributos a templos de qualquer 
culto previsto no art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988 e por simetria ao centro a 
dignidade da pessoa humana e também por ter como objetivo fundamental a promoção do bem 
estar, da saúde e educação cívica dos cidadãos. 

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

 

“EMENDA Nº 3, APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015. 

Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a 
alteração da redação do artigo 76 e paragrafo único do Projeto de Lei nº 466/2015, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 76 - A edificação irregular, no todo ou em parte, que não atenda na parte irregular 
ao disposto na LOE, PDE ou LPUOS pode ser reformada desde que seja prevista a supressão 
da infração, sendo admitida pequena alteração que não descaracterize o projeto aprovado 
anteriormente, nem implique divergência superior a 5% (cinco por cento) entre as medidas 
lineares e quadradas da edificação e de sua implantação no terreno constantes do projeto 
aprovado e aquelas observadas na obra executada. 

Paragrafo Único. No caso previsto no "caput" deste artigo, o Certificado de Conclusão 
para a reforma, parcial ou total, só pode ser concedido após a supressão da infração ou 
regularização. 

SOUZA SANTOS 

Vereador PRB” 

“JUSTIFICATIVA 

A presente proposta tem o condão de proporcionar correções na obra irregular que não 
atenda o disposto na LOE, PDE ou LPUOS, desde que a irregularidade seja de pequena monta 
dentro de um percentual aceitável e que não venha prejudicar a estrutura fundamental do 
projeto edificante, condicionando o Certificado de conclusão para a reforma após atendidas as 
exigências admitidas em lei. 

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

 

“EMENDA Nº 4, APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015. 

Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a 
alteração da redação do artigo 94, §3º do Projeto de Lei nº 466/ 2015, neste que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 94 (...) 

§3º. O disposto no caput e parágrafos deste artigo não se aplicam às edificações 
concluídas anteriormente a promulgação desta lei.” 

SOUZA SANTOS 

Vereador PRB” 

“JUSTIFICATIVA 

A presente emenda tem grande relevância, pois visa assegurar que os processos e 
procedimentos anteriores não sejam afetados por lei nova de acordo com o princípio da 
retroatividade. 
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Nestes termos, contamos com a aprovação da presente Emenda e o apoio dos Nobres 
Pares.” 

 

“EMENDA Nº 5, APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015. 

Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a 
alteração da redação do artigo 95, §4º do Projeto de Lei nº 466/ 2015, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art. 95 (...) 

§4º. O disposto no caput e parágrafos deste artigo não se aplicam às edificações 
concluídas anteriormente a promulgação desta lei. 

SOUZA SANTOS 

Vereador PRB” 

“JUSTIFICATIVA 

A presente emenda tem grande relevância, pois visa assegurar que os processos e 
procedimentos anteriores não sejam afetados por lei nova em consonância ao princípio da 
retroatividade. 

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

 

“EMENDA Nº 6, APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015. 

Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a 
alteração da redação do item 3.8, I, II, III do Anexo I do Projeto de Lei nº 466/ 2015, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“3.8. A edificação nova com área construída superior a 1.500,00 m² (mil quinhentos 
metros quadrados), exceto local de culto, deve ser provida de instalação destinada a receber 
sistema de aquecimento de água por meio do aproveitamento da energia solar, quando 
destinada a: 

I - uso residencial, exceto as residências unifamiliares e as unidades habitacionais 
agrupadas horizontalmente sem formar condomínio com até 03 (três) banheiros; 

II - uso não residencial que disponha de instalação para vestiário e banho ou local onde 
se desenvolva atividade que utilize água aquecida.” 

III - qualquer uso, quando for construída piscina de água aquecida.” 

SOUZA SANTOS 

Vereador PRB” 

“JUSTIFICATIVA 

A presente proposta junto as Disposições Técnicas visa delimitar a área construída da 
edificação e o volume de água aquecida, especialmente quando se trata de local de local de 
culto, vez que esta categoria de edificação utiliza-se de água corrente sem necessidade de 
aquecimento seja nos banheiros, nas torneiras adjacentes internamente e externamente ao 
local, em eventuais vestiários com estrutura disposta para banho e no caso de local de 
batismo. 

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

 

“EMENDA Nº 7, APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI 466/2015. 
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Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a 
alteração da redação do item 4.2, III do Anexo I do Projeto de Lei nº 466/2015, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Disposições Técnicas 

4.2. (...) 

III - o espaço de uso privado e acesso controlado, ou seja, sem acesso ao público em 
edificação coletiva.” 

Souza Santos 

Vereador PRB” 

“JUSTIFICATIVA 

A presente proposta de inserção deste novo dispositivo junto as Disposições Técnicas 
visa a não necessidade de atendimento as condições das normas de acessibilidade em locai 
onde o acesso é restrito no uso coletivo. 

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

 

“EMENDA 8 AO PROJETO DE LEI 466/15 

Acresce os §§ 5º e 6º ao art. 12 do Projeto de Lei nº 466/15, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O art. 12 do Projeto de Lei 466/15 ficam acrescidos dos §§ 5º e 6º com a 
seguinte redação: 

"§ 5º A No caso dos postos de serviço e abastecimento de veículos, empresas privadas 
e órgãos da administração pública que tenham instalado em suas dependências Sistemas 
Subterrâneos de Armazenamento de Líquidos Combustíveis - SASCs, de uso automotivo, 
destinado ao comércio varejista ou ao consumo próprio, a licença de funcionamento dos 
equipamentos instalados será concedida por prazo indeterminado, devendo ser renovada nos 
seguintes casos: 

I - reforma dos equipamentos; 

II - instalação de novos equipamentos; 

III - substituição dos equipamentos. 

§ 6º O titular da licença de que trata este artigo deverá manter atualizados e 
disponíveis para fiscalização os seguintes documentos: 

I - declaração do responsável pelo uso de assunção da responsabilidade e nomeação 
de responsável técnico; 

II - laudo técnico de estanqueidade atualizado, elaborado por profissional especializado 
na realização deste exame, fiscalizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; 

III - documento comprobatório da contratação pelo estabelecimento de Equipe de 
Pronto Atendimento a Emergências - EPAE, de empresa devidamente credenciada; 

IV - atestado das Instalações Elétricas, da totalidade das edificações e equipamentos, 
elaborado por Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial em Eletrotécnica, devidamente 
habilitados; 

V - atestado de abrangência e medição ôhmica do Sistema de Proteção contra 
Descarga Atmosférica - Pára-Raio, elaborado por Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial 
em Eletrotécnica, devidamente habilitados; 

VI - auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, englobando toda a área da 
edificação, com prazo de validade em vigência; 
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VII - atestado de Formação de Brigada de Combate a Incêndio, em validade, 
relacionando todos os funcionários do posto, instruída por oficial do Corpo de Bombeiro, com 
cópia de seu documento funcional, ou por Engenheiro de Segurança ou ainda por Técnico de 
Segurança do Trabalho, devidamente habilitados; 

VIII - cópia da Planta de Tanques, Bombas e Equipamentos, devidamente aprovada, 
conforme a licença de aprovação e execução dos equipamentos; 

IX - declaração do responsável pelo estabelecimento assegurando que não houve 
alteração nas instalações dos equipamentos." (NR) 

Sala das Sessões, 

RICARDO NUNES 

Vereador” 

“JUSTIFICATIVA 

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

As instalações modernas, desde que não alteradas possuem equipamentos com vida 
útil superior a 15 anos, descartando a necessidade de processos de revalidação. 

Com a exigência dos documentos elencados, estará garantida a segurança tanto do 
local perante funcionários e usuários como a proteção ao meio ambiente, que hoje já é 
fiscalizada de forma muito rigorosa em nosso estado pela CETESB. 

Enfatize-se que não se pretende afastar a fiscalização sobre os equipamentos, e muito 
menos isentar aqueles estabelecimentos das obrigações de adequada manutenção dos 
mesmos, só afastar a desnecessária burocracia, os custos adicionais para o revendedor e 
grande número de processos de revalidação para análise do Município, grande parte deles 
sem modificação, onde os empreendimento chega a levar 3 anos aguardando análise técnica 
para conclusão de seus processos de revalidação. 

Assim, faz-se necessária a alteração da legislação municipal que dispõe sobre as 
normas para edificação e licenciamento dos postos de revenda de combustíveis, até para que 
estes estabelecimentos ofereçam aos seus consumidores um serviço melhor e com o menor 
custo possível. 

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 9 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

"Aprova o Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo; introduz 
alterações nas Leis nº 15.150, de 6 de maio de 2010, e nº 15.764, de 27 de maio de 2013." 

Acrescenta artigo onde couber. 

Art. ( ) As características técnicas dos elementos construtivos nas edificações devem 
ser atender às diretrizes do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat 
(PBQP-H), no que diz respeito à promoção da qualidade, produtividade e sustentabilidade do 
Habitat, principalmente na utilização de materiais de construção produzidos em conformidade 
com as normas técnicas, especialmente aqueles produzidos por empresas qualificadas nos 
programas setoriais da qualidade (PSQ), do Sistema de Qualificação de Materiais, 
Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC). 

Parágrafo Único: quando forem empregados sistemas ou subsistemas construtivos que 
não sejam objeto de norma brasileira prescritiva e não tenham tradição de uso no território 
nacional eles deverão ser certificadas no Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas 
de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC); e a chancela do Sistema Nacional de 
Avaliação Técnica de Produtos Inovadores (SiNAT). 
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Vereador Ricardo Young” 

“JUSTIFICATIVA 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas "a normalização é, assim, o 
processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou prevenção de problemas, com 
a cooperação de todos os interessados, e, em particular, para a promoção da economia global. 
No estabelecimento dessas regras recorre-se à tecnologia como o instrumento para 
estabelecer, de forma objetiva e neutra, as condições que possibilitem que o produto, projeto, 
processo, sistema, pessoa, bem ou serviço atendam às finalidades a que se destinam, sem se 
esquecer dos aspectos de segurança." 

Ainda segundo a mesma instituição "norma é o documento estabelecido por consenso 
e aprovado por um organismo reconhecido, que fornece regras, diretrizes ou características 
mínimas para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de 
ordenação em um dado contexto." 

O PL 466/2015 traz um novo conceito que a aumenta responsabilidade do profissional 
sobre o projeto e execução das edificações, tornando a lei mais ágil e moderna. Porém é 
importante que seja listada a importância das normas técnicas existentes e que o profissional 
deverá segui-las, mesmo não estando de forma detalhada dentro do novo COE. 

No programa federal Minha Casa Minha Vida, depois de diversos problemas 
relacionados à qualidade dos empreendimentos entregues, foi estabelecida, em sua fase 3, 
que os imóveis da Faixa 1 terão novas especificações, adequadas à Norma de Desempenho 
da ABNT, gerando maior conforto térmico e acústico, com uso de esquadrias com 
sombreamento, maior espessura das paredes, lajes e acréscimo de 2m² na planta das 
unidades habitacionais. Novos itens de sustentabilidade serão incorporados, como aerador de 
torneira, válvula de descarga com duplo acionamento, sensor de presença nas áreas comuns, 
bomba de água com selo Procel e sistemas alternativos ao de aquecimento solar - não 
obrigatório para as regiões Norte e Nordeste -com o objetivo de redução do consumo de 
energia. 

Essas alterações foram embasadas pelo PBQP-H, Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat, um instrumento do Governo Federal para cumprimento dos 
compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul (Conferência do 
Habitat II/1996), cuja sua meta é organizar o setor da construção civil em torno de duas 
questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva. 

Diante da importância do tema, solicitamos a aprovação da emenda.” 

 

“EMENDA Nº 10 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

Aprova o Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo; introduz 
alterações nas Leis nº 15.150, de 6 de maio de 2010, e nº 15.764, de 27 de maio de 2013." 

Acrescente artigo onde couber. 

Art. ( ). Os documentos, relatórios, laudos e dados primários pertinentes ao 
licenciamento que forem produzidos, coletados ou armazenados deverão ser publicados e 
divulgados, de forma ampla, irrestrita e acessível, inclusive através da rede mundial de 
computadores (internet). 

§ 1º - Os dados a que se referem esse artigo deverão ser disponibilizados em formatos 
abertos e seguindo padrões mínimos de qualidade que serão regulamentadas por decreto. 

§2º - Na divulgação de dados protegidos por direitos autorais pertencentes a terceiros, 
fica o Poder Executivo obrigado a indicar o seu detentor e as condições de utilização por ele 
autorizadas. 

VEREADOR RICARDO YOUNG” 

“JUSTIFICATIVA 

Segundo a definição da Open Knowledge Foundation, dados são abertos quando 
qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los, estando sujeito a, no 
máximo, a exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. 
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Conforme a lei federal 12.527/2011 que regula o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal, cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, 
propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - proteção da informação, garantindo-se 
sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - proteção da informação sigilosa e da 
informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual 
restrição de acesso. 

Importante ressaltar a necessidade que a regulamentação que trata o §1º do artigo 
tenha como referência o decreto federal 8.777/2016 que instituiu a Política de Dados Abertos 
do Poder Executivo federal. 

Considerando que o PL 466/2015 busca a racionalização e simplificação dos processos 
de licenciamento de obras, é imprescindível que seja garantido o acompanhamento de forma 
transparente ativa, ágil, segura e moderna dos processos para que a sociedade se aproprie 
das informações e auxilie o poder público na fiscalização e controle do crescimento e 
desenvolvimento da cidade. Pelas razões acima colocadas, pedimos a aprovação da emenda 
apresentada.” 

 

“EMENDA Nº 11 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

"Aprova o Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo; introduz 
alterações nas Leis nº 15.150, de 6 de maio de 2010, e nº 15.764, de 27 de maio de 2013." 

Altera o item 3.8 do ANEXO I 

3.8. A edificação nova deve ser provida de central de geração de energia solar para 
aquecimento de água e/ou geração local de energia, quando destinada a: 

I - uso residencial; 

II - uso não residencial; 

III - qualquer uso, quando for construída piscina de água aquecida ou vestiários. 

3.8.1. A edificação deve ser provida de instalação destinada a receber sistema de 
aquecimento de água por meio do aproveitamento da energia gerada no item 3.8. 

3.8.2. O sistema de instalações hidráulicas e os equipamentos de aquecimento de 
água por energia solar devem ser dimensionados para atender, no mínimo, 40% (quarenta por 
cento) de toda a demanda anual de energia necessária para o aquecimento da água. 

3.8.2.1. Admite-se desempenho inferior ao estabelecido neste subitem 3.8.2, no caso 
de comprovada inviabilidade técnica justificável para alcançar o percentual mínimo 
estabelecido. 

3.8.2.2. Admite-se a adoção de outro sistema ou tecnologia que assegure o mesmo 
desempenho da redução do consumo de energia estabelecido neste subitem 3.8.2 

3.8.3. Deverá ser previsto sistema de compensação de energia elétrica com o objetivo 
de e regulamentação. 

VEREADOR RICARDO YOUNG” 

“JUSTIFICATIVA 

O aproveitamento da energia solar é uma tecnologia importante para a diminuição dos 
impactos ambientais dentro dos centros urbanos. Além de ser uma fonte renovável e não 
poluente, a geração não necessita de grandes estruturas e pode ser distribuída de forma 
descentralizada. O PL 466/2015 revoga a lei 14.459 de 3 de julho de 2007 e através do item 
3.8 retoma o tema trazendo para dentro do COE. 

Apesar do avanço, o texto original limita a exigência para edificações a partir de 
1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados) e trazia o conceito de aproveitamento da energia 
solar apenas para o aquecimento de água. 
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Não há estudos técnicos que impeçam a adoção de geração de energia solar em 
edificações menores, pois esta energia, por mais que não seja suficiente para atender toda a 
demanda, pode significar um diminuição e dependência da energia da concessionária. 

A geração local de energia pode, além do aquecimento de água, ser aproveitada para a 
minigeração ou microgeração da energia, onde o consumidor pode vender o excesso de 
energia produzida em sua habitação e abater do valor pago às concessionárias. Não podemos 
perder a oportunidade de aproveitar a geração local de energia limpa para criar um novo 
modelo de rede de energia que descentralizado. 

Diante da importância do tema, solicitamos a aprovação da emenda.” 

 

“EMENDA Nº 12 AO PROJETO DE LEI Nº 466/2015 

Pela presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a 
inclusão dos dispositivos com a seguinte redação nos parágrafos do art. 5º e no art. 110: 

Art. 5º ... 

§ 1º No caso de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, a 
titularidade pode ser comprovada pela apresentação de mandado de imissão na posse, 
expedido em ação expropriatória do imóvel, capaz de comprovar a transferência da posse, 
sendo admitido o licenciamento sobre parte da área constante do título de propriedade. 

§ 2º No caso das edificações construídas para operação do sistema de transporte 
público coletivo terrestre, em especial as estações metroferroviárias e terminais de ônibus, em 
razão da natureza e uso do bem, fica dispensada a comprovação da titularidade, para fins de 
aplicação das disposições deste Código. 

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

"Art.110. A edificação cuja titularidade seja do Município, Estado e União, 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 6.050, de 31 de 
julho de 2014. 

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

§ 1º O atendimento às normas de estabilidade, segurança, salubridade e acessibilidade 
na edificação de que trata o "caput" deste artigo é de responsabilidade do ente público que a 
ocupa." 

§ 2º Aplica-se o disposto no caput às edificações construídas para operação do 
sistema de transporte público coletivo terrestre, em especial as estações metroferroviárias e 
terminais de ônibus, em razão da natureza e uso do bem.(NR) 

Sala das Sessões, 

AURÉLIO NOMURA 

Líder da Bancada do PSDB” 

“JUSTIFICATIVA 

Atualmente, em razão da existência de lacunas legais para a obtenção dos 
documentos necessários à regularização dos imóveis em que estão instaladas as estações do 
Metrô, resta prejudicada a devida regularização de suas edificações, destacadas as seguintes 
dificuldades: 

a) obtenção da licença de funcionamento de comercialização; 

b) desdobro/remembramento dos imóveis conforme ocupação, para a regularização 
fundiária; 

c) averbação das construções nos Cartórios de Imóveis; 

d) implantação de novos empreendimentos ou reforma de equipamentos. 
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As sugestões propostas visam adequar os dispositivos legais à realidade fática das 
estações de metrô e terminais de ônibus, que, em razão da peculiaridade da situação fundiária 
das áreas em que foram construídas (muitas vezes sobre o sistema viário existente), 
atualmente existem óbices formais instransponíveis à devida regularização das edificações. 

Esse processo de adaptação da legislação municipal à realidade enfrentada pela 
Companhia do Metrô já foi parcialmente contemplado pelo Plano Diretor e pela nova Lei de 
Zoneamento. O novo Código de Obras, com as alterações propostas, seria o instrumento legal 
capaz de fornecer os instrumentos hábeis à regularização das edificações da Companhia do 
Metrô. 

Vale lembrar que a Companhia do Metrô, originariamente, era empresa vinculada ao 
Poder Público Municipal. Muitas das áreas nas quais as estações foram construídas, desde 
1974, eram de propriedade da Prefeitura, logradouros públicos. Outras, mais recentemente, 
foram cedidas pelo Poder Público Municipal ao Metrô, para a construção das estações - muitas 
delas estão sobre ruas e praças. Nesses casos, não há que se falar em documento hábil à 
comprovação da titularidade. 

Ocorre que a legislação proposta não considera essa situação específica, razão pela 
qual, com o intuito de propiciar a existência do caminho formal para a regularização das 
edificações, há que se prever a possibilidade de regularização, desde que cumpridas as 
normas de estabilidade, segurança, salubridade e acessibilidade pela Companhia do Metrô.” 

 

“EMENDA 13 AO PROJETO DE LEI 466/2015 

Altera o inciso II do item 6.2 do anexo 6 (Das Condições de Segurança de Uso e 
Circulação) do Projeto de Lei 466/2015, com a seguinte redação: 

II - seja destinada a uso residencial unifamiliar; 

Sala das Sessões 

Paulo Frange 

Vereador 

JUSTIFICATIVA 

A alteração tem por objetivo melhor se adequar a proposta do projeto proposto. 

Diante do exposto, verificado o relevante interesse público e social demonstrado na 
presente proposta, solicito e espero o apoio de todos os Nobres Vereadores desta Câmara 
Municipal para a sua aprovação.” 

 

“EMENDA 14 AO PROJETO DE LEI 466/2015 

Altera o inciso VI do art.72 do Projeto de Lei 466/2015, com a seguinte redação: 

§ 2º Os empreendimentos com alto potencial de risco a incêndio e emergências 
deverão providenciar a instalação de hidrantes urbanos nas áreas públicas adjacentes. 

Sala das Sessões 

Paulo Frange 

Vereador 

JUSTIFICATIVA 

A alteração tem por objetivo melhor se adequar a proposta do projeto proposto. 

Diante do exposto, verificado o relevante interesse público e social demonstrado na 
presente proposta, solicito e espero o apoio de todos os Nobres Vereadores desta Câmara 
Municipal para a sua aprovação.” 

 

“EMENDA 15 AO PROJETO DE LEI Nº 0466/2015 
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Essa emenda visa acrescenta nos artigos a redação do inciso III do art. 35, do inciso VI 
do art. 38, do inciso VI do art. 44, do Parágrafo único do art. 72, suprime o inciso II do subitem 
6.2 do item 6 do Anexo I, do Projeto de Lei nº 466/15 passando a ser redigido da seguinte 
forma: 

"Art. 35. (...) 

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

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

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

"Art. 38. (...) 

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

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

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

"Art. 44. (...) 

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

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

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

"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." 

E, para fica suprimido o subitem II do subitem 6.2 do item 6 do Anexo I do Projeto de 
Lei nº 466/15, e alterar o subitem 6.4 do item 6 do Anexo I do Projeto de Lei nº 466/15, 
passado a ter 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 previsão de elevadores de emergência são 
estabelecidos 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." 

Alterar também o subitem 6.5 do item 6 do Anexo I do Projeto de Lei nº 466/15, 
passando a ter à 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 São Paulo, 
de 06 de janeiro de 2015, e legislação correlata." 

E, suprimido o subitem 6.5.1 do item 6 do Anexo I do Projeto de Lei nº 466/15. 

São Paulo, 29 de junho de 2016. 

Rubens Wagner Calvo 

Vereador” 

“JUSTIFICATIVA 

A presente emenda tem o intuito de propor a adequação do projeto original do Código 
de Obras e Edificações do município de São Paulo com a legislação Estadual que trata de 
Segurança Contra Incêndio. 
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Considerando que o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
(CBPMESP) atua em parceria com a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) no tocante 
à regularização das edificações, vislumbra-se a necessidade de se adequar e harmonizar as 
respectivas legislações. 

As alterações propostas buscam padronizar e simplificar a regularização das 
edificações sem abrir mão da segurança necessária para garantir a vida dos munícipes. 

Ao longo dos anos as diferenças entre as legislações, estadual e municipal, vêm 
causando transtornos para os munícipes e responsáveis técnicos pela dificuldade de se 
estabelecer um padrão, em determinados pontos normativos. Dessa forma, aproveitando o 
momento em que as legislações estão sendo revisadas, temos uma oportunidade de unificar os 
entendimentos e simplificar o processo, em benefício da municipalidade. 

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como instituição 
diretamente ligada à questão, há muito tempo vem disseminando o entendimento de que não 
basta apenas se preocupar em combater os sinistros ou criar estruturas de resposta a eles, 
mas investir decisivamente na prevenção de incêndio e no aprimoramento de mecanismos que 
evitem sua ocorrência, dentre os quais a legislação de segurança contra incêndio. 

Especialmente nos últimos 40 anos, esta vocação prevencionista foi responsável por 
uma completa inversão dos números de atendimentos do Corpo de Bombeiros no Estado de 
São Paulo, fazendo com que os incêndios representem, atualmente, menos de dez por cento 
das ocorrências de emergência atendidas pela Corporação. 

Não há dúvida de que o aprimoramento da legislação de segurança contra incêndios, 
com a adoção definitiva do viés prevencionista, contribuiu para tal inversão e para a melhoria 
da prestação de serviços de proteção à vida e ao patrimônio da sociedade paulista. As normas 
de prevenção também demonstraram que não foram criadas apenas para interferir na 
construção civil ou na produção de equipamentos de segurança, mas fundamentalmente para 
disseminar uma cultura que foi - e ainda está sendo - assimilada pelas pessoas; fatores 
imprescindíveis para o sucesso da segurança contra incêndios. 

As estatísticas mostram que há uma constante evolução no número de incêndio no 
interior de edificações no município de São Paulo, como pode ser observado no gráfico abaixo. 

Observa-se que houve um número de 3.488 incêndios em edificações no município de 
São Paulo durante o ano de 2014, ocasionando um total de 328 vítimas, das quais 26 foram 
fatais. 

Os itens 1º, 2º e 3º desta emenda tratam da documentação necessária para a 
regularização das edificações. Considerando-se o compartilhamento de responsabilidades 
entre as esferas municipal e estadual de governo, inclui-se, dentre a relação de documentos a 
serem exigidos para a regularização das edificações, as Licenças expedidas pelo Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
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O artigo 4º refere-se a um aprimoramento do sistema de abastecimento de água para 
utilização em incêndios. O Corpo de Bombeiros tem sido atingido diretamente na resposta 
operacional pela escassez de chuvas, com impactos sensíveis na prestação do serviço de 
combate a incêndios, uma vez que o reabastecimentos das viaturas, as quais transportam 
água dos hidrantes públicos e dos mananciais existentes até a área de sinistro tem sido cada 
vez mais prolongado, devido ao número reduzido de hidrantes públicos existentes. 

Soma-se a essa dificuldade o fato de que, constantemente, nos deparamos com 
hidrantes públicos que estão secos ou apresentam manutenção deficiente, o que impossibilita 
a captação de água. 

Essas situações fáticas aumentam o tempo resposta das equipes de emergência, 
colocando em risco a vida e o patrimônio das pessoas, sem contar que o trânsito de vários 
caminhões de transporte de água causam impacto no tráfego viário. Em razão do exposto, 
propõe-se a instalação de hidrantes urbanos sob a responsabilidade dos novos 
empreendimentos considerados como geradores de alto potencial de risco de incêndio e 
emergências, conforme planejamento conjunto entre a PMSP e o CBPMESP. 

Os artigos 5º a 8º desta emenda se referem à questão das saídas de emergência e 
equipamentos de combate a incêndio das edificações. Pode-se afirmar que a Instrução Técnica 
nº 11 - Saídas de emergência, do CBPMESP, alinha-se à atual Norma Brasileira 
Regulamentadora (NBR) 9077 em requisitos e critérios. A NBR 9077, todavia teve a sua última 
revisão realizada no ano de 1993. Pode-se afirmar, portanto, que a Instrução Técnica nº 11 tem 
parâmetros mais atuais e seguros. 

Uma condição insegura que se visualiza na Lei nº 11.228/92 (atual COE/PMSP) é a 
regra prevista no item 12.9.2, que exclui a necessidade de existência de vestíbulos ou 
antecâmaras para acesso às escadas de segurança das edificações residenciais 
multifamiliares com altura menor ou igual a 27,00m (vinte e sete metros). Não se exige, tão 
pouco, a existência de qualquer tipo de ventilação no interior destas escadas, o que possibilita 
o acúmulo de fumaça em seu interior em um caso de incêndio, inviabilizando o uso como saída 
de emergência. 

A atual proposta apresentada no Projeto de Lei 466/2015 não detalha as características 
construtivas das saídas de emergência. Corre-se o risco, desta forma, que a sua 
regulamentação mantenha os mesmos problemas atualmente verificados. 

Uma condição insegura que se visualiza na Lei nº 11.228/92 (atual COE/PMSP) é a 
regra prevista no item 12.9.2, que exclui a necessidade de existência de vestíbulos ou 
antecâmaras para acesso às escadas de segurança das edificações residenciais 
multifamiliares com altura menor ou igual a 27,00m (vinte e sete metros). Não se exige, tão 
pouco, a existência de qualquer tipo de ventilação no interior destas escadas, o que possibilita 
o acúmulo de fumaça em seu interior em um caso de incêndio, inviabilizando o uso como saída 
de emergência. 

A atual proposta apresentada no Projeto de Lei 466/2015 não detalha as características 
construtivas das saídas de emergência. Corre-se o risco, desta forma, que a sua 
regulamentação mantenha os mesmos problemas atualmente verificados. 

Outra dissonância importante se verifica nas regras de saídas de emergência aplicadas 
a local de reunião pública. As regras municipais são menos rigorosas que as previstas na 
legislação estadual, uma vez que resultam em saídas com larguras inferiores ao preconizado 
pelo texto da norma oficial brasileira e consequente menor fluxo para as pessoas em caso de 
incêndio. Vale lembrar que este tipo de local gera um alto risco aos seus ocupantes, em função 
do acúmulo de pessoas e das atividades que são desenvolvidas. 

A história é repleta de exemplos trágicos, sendo, o mais recente, o episódio ocorrido na 
Casa Noturna Kiss no município de Santa Maria - RS, que provocou a morte de 242 (duzentos 
e quarenta e dois) jovens, chocando todo o país. A nossa responsabilidade, como 
representantes do povo, é evitar que tragédias como esta se repitam. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/07/2016, p. 93 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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