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O presente projeto de lei tem como objetivo desburocratizar os serviços de zeladoria, 

permitir o pagamento destes serviços pelos próprios munícipes e fomentar o engajamento da 
sociedade civil para a criação de planos de zeladoria em parceria com o poder público. 

Serviços de zeladoria lideram as queixas na prefeitura municipal de São Paulo. São 
diferentes órgãos responsáveis pelo recebimento das queixas e, muitas vezes, isso é feito de 
forma descoordenada e ineficiente. 

Muitas vezes a própria sociedade civil em parceria com o setor privado está disposta a 
arcar com o custo desses serviços e, ainda, melhorar o espaço comum com a instalação de 
novos e melhores mobiliários urbanos. 

Desta forma, criamos este projeto de lei para a consecução desses objetivos. 

No Capítulo I temos a parte geral do projeto, com objetivos e princípios da lei. 

No Capítulo II e III enumeramos os principais serviços e equipamentos de zeladoria e 
também os principais itens de mobiliário urbano que novas instalações em espaços públicos 
sejam facilitadas. 

O Capítulo IV tem como objetivo fazer com que a Prefeitura realize o cadastro e 
autorize que empresas credenciadas realizem os serviços de zeladoria e que, com os 
dispositivos do Capítulo V. que esses serviços e instalações de mobiliário urbano possam ser 
contratados por pessoas físicas e jurídicas. 

O Capítulo VI autoriza o poder executivo a criar um canal em uma plataforma online de 
financiamento coletivo. A inspiração para este capítulo vem de diversas iniciativas 
governamentais ao redor do mundo que se utilizam dessas plataformas para financiar 
pequenos a grandes projetos em espaços públicos como, por exemplo, o canal da Prefeitura 
de Nova Iorque na página da empresa Kickstarter. 

O Capítulo VII busca facilitar que os próprios moradores e comerciantes de diferentes 
regiões da cidade paguem pelo serviço de substituição de fio aéreos por fios subterrâneos. É 
claro que o enterramento de fios embeleza o local e, assim como os serviços de zeladoria, a 
sociedade civil tem capacidade e está disposta a arcar com estes custos diretamente, não 
fazendo sentido esperar pela iniciativa do Poder Público e diminuindo os próprios gastos do 
município neste serviço. 

O Capítulo VIII especifica o serviço de zeladoria de poda de árvores, uma das 
principais queixas no serviço de zeladoria. Uma cidade do tamanho de São Paulo precisa 
urgente facilitar a execução deste serviço. Não pode o munícipe esperar semanas, meses e até 
anos para que um serviço de poda seja executado. Inúmeros problemas advêm da falta de 
poda como a própria integridade física do indivíduo, danos físicos a casas, carros e à fiação, 
entupimento de bueiros e problemas no esgoto, problemas ambientais e, além disso, ações 
são movidas face ao Poder Público quando há danos, prejudicando o erário. 

O Capítulo IX visa transformar a visão da cidade de São Paulo. Há centenas de 
empenas cegas que poderiam estar cobertas de obras artísticas, jardins verticais ou painéis de 
energia solar e este capítulo autoriza e facilita que isso seja executado. 

O Capítulo X propõe que o Executivo crie programas de valorização da agricultura 
urbana e periurbana fomentando o empreendedorismo e garantindo a segurança alimentar do 
município. 



O Capítulo XI busca complementar este projeto de lei criando um incentivo a mais para 
que a sociedade civil procure os meios para se engajar nessas propostas possibilitando o 
desconto no IPTU. 

Este projeto de lei como um todo busca, portanto, melhorar a vida de todos os cidadãos 
da cidade diminuindo as burocracias para que os serviços de zeladoria sejam realizados de 
forma célere que a sociedade civil participe ativamente da mudança de seu bairro, fomente o 
empreendedorismo e que, além de tudo isso, faça com que o Poder Público diminua os gastos 
com zeladoria e instalação de mobiliário urbano permitindo que o orçamento seja gasto em 
áreas prioritárias como saúde e educação. 

É assim que peço o apoiamento de todos os meus nobres pares. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/03/2018, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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