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JUSTIFICATIVA - PL 0397/2018 
Senhor Presidente 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e 
deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que objetiva alterar dispositivos da 
Lei nº 15.893, de 7 de novembro de 2013, que estabelece novas diretrizes gerais, específicas e 
mecanismos para a implantação da Operação Urbana Consorciada Agua Branca e define 
programa de intervenções para a área da referida Operação, bem como visa promover a 
substituição do Quadro III - Fatores de Equivalência de CEPAC, anexo à citada lei, dispondo 
sobre as regras de transição referentes à aplicação da nova tabela de fatores constante do 
aludido quadro. 

Conforme manifestação da São Paulo Urbanismo que acompanha o presente, a 
proposta de revisão dos valores mínimos de comercialização dos Certificados de Potencial 
Adicional de Construção (CEPACs) baseou-se em estudos econômicos e tem por escopo 
viabilizar a efetiva implantação de empreendimentos privados na região, proporcionando, 
dessa forma, a concretização do programa de intervenções previsto na indigitada Lei da 
Operação Urbana Água Branca. 

Nesse contexto, a alteração da sistemática de avaliação dos CEPACs colima adaptar 
os respectivos valores à realidade do mercado financeiro, de sorte a permitir o pleno alcance 
dos objetivos estabelecidos para a área da Operação. 

O projeto de lei foi elaborado a partir de intenso processo participativo, valendo 
ressaltar que a proposta preserva o partido urbanístico já aprovado pela norma em vigor e 
objeto de prévio licenciamento ambiental, resguardando-se também a determinação de que os 
recursos já arrecadados no âmbito da Operação Urbana Água Branca sirvam para implantar o 
programa de intervenções previsto no artigo 8º da Lei nº 15.893, de 2013, especialmente no 
que toca à construção de habitações de interesse social. 

Pelo exposto, ante a relevância do interesse público de que se reveste a iniciativa, 
submeto o presente projeto de lei à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, contando com 
seu indispensável aval. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e 
consideração. 

BRUNO COVAS 

Prefeito 

Anexos: projeto de lei, exposição técnica e elementos extraídos do processo SEI nº 
7810.2018/0000393-8. 
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Excelentíssimo Senhor 

VEREADOR MILTON LEITE 

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/08/2018, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br . 
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