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PARECER Nº 1762/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 404/11.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ítalo Cardoso “acrescenta 
dispositivo a Lei 13.153 de 22 de junho de 2001 e dá outras providências”. A Lei 
13.153/01 dispõe sobre a política pública de atenções de assistência social, sem 
fins lucrativos, operada através de convênios no âmbito do Município de São Paulo. 
Nesse sentido, estabelece a iniciativa que ficam acrescidos ao artigo 11 da Lei 
13.153 de 22 de junho de 2001, os artigos 11-A, 11-B, 11-C e 11-D, com a 
seguinte redação:  
“Art. 11-A    Para a celebração de convênios disciplinados por esta Lei, em Áreas de 
Proteção aos Mananciais delimitadas pelas Leis Estaduais 898/1985 e 1172/1976, o 
Poder Público Municipal excepcionará a regra de regularização de uso do imóvel, 
com a dispensa do Auto de Licença de Funcionamento para atividades não 
residenciais.”  
“Art. 11-B     Constitui requisito essencial para a dispensa do Auto de Licença de 
Funcionamento para atividade não residencial, a apresentação de laudo que ateste 
as condições de estabilidade, segurança e salubridade da edificação, subscrito por 
profissional legalmente habilitado para esse fim, Engenheiro Civil ou Arquiteto 
registrado no órgão federal responsável pela fiscalização profissional que se 
responsabilizará civil e criminalmente pelas informações prestadas.”  
“Parágrafo único - O laudo disciplinado no caput deste artigo deverá ser 
reapresentado em cada renovação de convênio.”  
“Art. 11-C      A dispensa do Auto de Licença de Funcionamento deverá perdurar 
até que Lei Municipal hábil à regularização urbanística, ambiental, administrativa e 
fundiária das edificações situadas nas Áreas de Proteção aos Mananciais seja 
aprovada.”  
“Art. 11-D  O Poder Público Municipal poderá disciplinar compensações ambientais a 
serem realizadas pelo conveniado na constância da dispensa do Auto de Licença de 
Funcionamento.”  
Em suma, pretende-se com a presente proposta, dispensar auto de licença de 
funcionamento para atividade não residencial, nas áreas de proteção aos 
mananciais, aos conveniados. Justifica o autor, dentre outras alegações, que a 
regularização das áreas de mananciais integrantes do território de São Paulo 
depende de aprovação de ordenamento jurídico que garanta a aplicação das 
normas estaduais e que, enquanto isso não acontece, a dispensa do auto de licença 
de funcionamento será um instrumento fundamental para a implantação de 
serviços públicos em regiões extremamente carentes destes serviços em nossa 
Cidade. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela legalidade da proposta. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente manifestou-se favoravelmente ao projeto, nos termos de 
substitutivo apresentado objetivando prever instrumento específico que autorize o 
funcionamento das referidas atividades com base na legislação ambiental e de uso 
e ocupação do solo. A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo 
pelo qual esta Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos 
do substitutivo apresentado pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 07.11.2012.  
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