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PARECER CONJUNTO Nº 671/2013 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
268/13  
De autoria do Executivo, o presente projeto de lei altera dispositivos da Lei nº 
11.228, de 25 de junho de 1992 - Código de Obras e Edificações do Município de 
São Paulo, para o fim de nele incluir o conceito de PROJETO SIMPLIFICADO, e dá 
providências correlatas.  
De acordo com a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, a complexidade 
dos procedimentos para a obtenção das licenças de construção tem ocasionado 
demora nas aprovações, desestimulando parte da população, que por sua conta e 
risco acaba assumindo o início da obra, sem a respectiva licença.  
Nesse sentido, o projeto de lei, segundo o conteúdo de seu embasamento, visa 
promover a agilização dos processos de aprovação dos projetos de edificação nova 
ou reforma junto às Subprefeituras, através da adoção do Projeto Simplificado, que 
consiste em peças gráficas demonstrativas das dimensões externas da edificação. A 
iniciativa ainda atribui aos profissionais envolvidos, e ao proprietário ou ao 
possuidor do imóvel, a responsabilidade pela definição dos compartimentos, suas 
dimensões e funções, observada a legislação aplicável, especialmente no que se 
refere à acessibilidade.  
A Comissão de Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa se 
manifestou pela legalidade deste Projeto de Lei.  
O regramento edilício de que trata o Código de Obras e Edificações – COE, consiste 
num conjunto de normas aplicáveis a serem obedecidas no projeto, licenciamento, 
execução, manutenção e utilização das obras e edificações dentro dos limites dos 
imóveis. O código apresenta em capítulos e seções, inúmeras especificações 
técnicas sobre as caraterísticas dos ambientes construídos com a finalidade de 
assegurar as condições se estabilidade, segurança e salubridade nas edificações.  
Quanto às peças gráficas e descritivas, indica que estas deverão permitir a perfeita 
compreensão e análise do projeto. No entanto, desde sua concepção, o COE já 
admite a apresentação simplificada para as edificações residenciais unifamiliares, 
no momento da solicitação do alvará de licença correspondente, dispensando que 
sejam demonstradas as disposições internas.  
Trata-se, portanto, de estender a representação simplificada nos expedientes de 
aprovação de projetos para as edificações não residenciais que, segundo a 
proposição, não exigem a aprovação de sistema de segurança, excluindo dessa 
medida, ainda, os locais de reunião ou eventos e outras atividades consideradas 
similares, bem como as edificações com equipamentos mecânicos de transporte 
vertical ou horizontal e assemelhados.  
Desse modo, não se incluem no projeto simplificado as situações cuja análise das 
condições de segurança requer a representação detalhada dos ambientes internos, 
com a necessária demonstração da capacidade de lotação interna, dos espaços de 
circulação, das rotas de fuga e demais elementos considerados imprescindíveis à 
compreensão do projeto.  
Não obstante, a medida almejada abrange o vasto universo de aprovações de 
pequenos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, os quais são 
objeto de licenciamento junto às Subprefeituras.  
O projeto simplificado, então, beneficiará todas essas situações na medida em que, 
além de facilitar a confecção das peças gráficas na instrução do processo por parte 
do interessado, possibilitará maior rapidez na análise do projeto que fundamenta o 
despacho decisório.  
Considerando, portanto, a relevância da iniciativa que visa simplificar os processos 
de aprovação dos projetos de edificação nova ou reforma, tornando-os mais ágeis, 



a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, manifesta-se 
favoravelmente à aprovação deste Projeto de Lei.  
A Comissão de Administração Pública também se posiciona favoravelmente a sua 
aprovação, entendendo que os propósitos contidos neste Projeto de Lei são 
meritórios, notadamente, por contribuir ao aprimoramento da gestão pública.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
nada a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, e se posiciona também 
favoravelmente a esta propositura.  
Sala das Comissões Reunidas, em 08/5/2013  
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