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JUSTIFICATIVA - PL 0123/2020 
O presente projeto de lei tem o objetivo de demonstrar a necessidade de ser 

implementada no Município de São Paulo a obrigatoriedade de inspeção e manutenção 
periódica nas edificações públicas e privadas, residenciais, comerciais, industriais, locais de 
reunião pública, de prestação de serviços, culturais, esportivas e institucionais em todo o 
território do Município, para garantir condições de estabilidade, manutenção preventiva e 
corretiva nas edificações em prol da segurança dos consumidores adquirentes e usuários de 
imóveis. 

É preciso evitar eventos ou acidentes, a exemplo do desabamento de um prédio 
ocorrido em 2012 na Rua Treze de Maio, próximo do Teatro Municipal, no centro do Rio de 
Janeiro, que deixou vítimas, entre mortos e feridos, como também o incêndio ocorrido em 2013 
na boate Kiss, em Santa Maria, quando, aproximadamente, 630 jovens ficaram feridos e 242 
faleceram por terem sido intoxicados pela fumaça produzida pela queima de uma espuma 
acústica após ter sido acendido um artefato pirotécnico pelo vocalista da banda no interior do 
estabelecimento e em razão da falta de uma fiscalização efetiva na casa noturna, que 
contribuiu para a ocorrência desta tragédia. 

Sendo certo que competem aos Municípios legislarem sobre assuntos de interesse 
local e promover, no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, a teor do art. 30, incisos I e 
VIII, da Constituição Federal, do art. 181 da Constituição do Estado de São Paulo e do artigo 
13 da Lei Orgânica do Município de São Paulo justifica-se a apresentação do presente projeto 
de lei. 

Diante de todo o exposto, acredito ser meritório o objeto desta proposta de Lei, peço o 
apoio aos Nobres Colegas Vereadores a fim de vê-la prosperar. 
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