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PARECER CONJUNTO Nº 1618/2014 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 863/13. 

Trata-se do Projeto de Lei nº 863/13, de autoria do Executivo, que estabelece 
parâmetros específicos para a instalação, reforma e regularização de equipamentos públicos 
de educação, saúde e assistência social; acresce alínea �f" ao subitem 3.6.2.3 do Anex o I da 
Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992. 

De acordo com exposição de motivos que acompanha o projeto, na legislação em vigor 
existem aspectos que dificultam sobremaneira a instalação de equipamentos públicos básicos 
e de uso cotidiano dos cidadãos, especialmente daquela parcela mais vulnerável da população 
do ponto de vista social, que se encontra em situação de carência nas áreas de assistência 
social, educação e saúde. 

Informa que o art. 239 da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, previu a revisão das 
chamadas "leis de incentivo" para adequação à nova legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo, tendo sido editadas as Leis nº 14.242, de 28 de novembro de 2006, e nº 
15.526, de 12 de janeiro de 2012, as quais identificaram e corrigiram alguns dos entraves para 
instalação de hospitais e estabelecimentos de ensino, respectivamente. Acrescenta, ainda, que 
com base em análise técnica mapeou-se todos os parâmetros urbanísticos previstos na Lei nº 
13.885, de 2004, concluindo-se pela necessidade de serem estabelecidos parâmetros 
específicos para a instalação, reforma e regularização dos desses equipamentos públicos, 
especialmente no que diz respeito à adequação dos parâmetros de incomodidade e das 
condições de instalação conforme subcategorias de uso e grupos de atividades selecionados, 
eliminação das limitações impostas pela largura das vias e adoção da lógica de universalização 
de sua implantação no território da Cidade. 

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

Considerando que o regramento proposto pela iniciativa em apreço visa a eliminação 
de barreiras de ordem legal à implantação de equipamentos públicos indispensáveis à 
população, contribuindo assim para a melhor distribuição desses equipamentos no território do 
município, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente ao projeto de lei. 

A Comissão de Administração Pública, tendo em vista a relevância da iniciativa, no que 
se refere a melhoria da oferta dos serviço públicos, posiciona-se favoravelmente à proposição. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, posicionando-se com parecer favorável 
à propositura. 

Sala das Comissões Reunidas, em 03/12/2014. 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

Andrea Matarazzo - PSDB 

Dalton Silvano - PV 
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José Police Neto - PSD 

Nabil Bonduki - PT 

Paulo Frange - PTB 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Mario Covas Neto - PSDB 

Donato - PT 

Gilson Barreto - PSDB 

Marquito - PTB 

Pastor Edemilson Chaves - PP 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

DAVID SOARES - PSD 

JAIR TATTO - PT 

PAULO FIORILO - PT 

RICARDO NUNES - PMDB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/12/2014, p. 99 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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