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PARECER  nº 670/2016 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 129/2014. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Alfredinho, que "autoriza o 
Poder Executivo a promover obras de melhorias em áreas particulares cedidas para o uso 
comum da população e dá outras providências." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, o projeto "[...] justifica-
se pela constatação de que existem na Cidade de São Paulo inúmeras áreas particulares, que 
já se consolidaram como espaço de uso comum do povo, no entanto, nem o particular dispõe 
de recurso para implementar benfeitoria, tampouco, o poder público em decorrência de 
impedimentos legais, pode destinar recursos para estas áreas particulares." 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

Nos termos do projeto, autoriza-se o Executivo a realizar obras de melhorias em áreas 
particulares cedidas para o uso comum da população. A cessão destas áreas deverá observar 
os princípios e diretrizes da política urbana e deverá ser formalizada na respectiva 
subprefeitura, na forma descrita em regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo, 
podendo ser parcial ou total. 

Ademais, existe previsão de duração mínima destas cessões conforme o tipo de 
destinação a ser dada à área. Quando se destinar a implementação de praças e pistas de 
caminhadas, o tempo mínimo sob o domínio do Poder Público deverá ser de 10 (dez) anos, já 
para os casos de implementação de campo de futebol e outras atividades esportivas, este 
prazo desloca-se para 20 (vinte) anos. 

A propositura ainda prevê a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) para esses casos, observada a proporcionalidade da área posta à disposição da 
comuna. 

Há parecer favorável ao projeto emanado pela Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 27 de abril de 2016. 

Quito Formiga - (PSDB)  - Presidente 

Aurélio Miguel - (PR) - Relator 

Ushitaro kamia - (PSD) 

Celso Jatene - (PR) 

Laercio Benko -  (PHS) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/04/2016, p. 126 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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