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PARECER CONJUNTO N° 2817/2013 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 445/13  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador José Américo, que visa 
alterar o artigo 2° da Lei n° 15.720 de 24 de abril de 2013, que Regulamenta a 
Regularização Fundiária de Interesse Social do Município de São Paulo.  
Segundo a justificativa do projeto, a iniciativa objetiva compatibilizar a Lei n° 
15.720, de 24 de abril de 2013, com o que estabelece a Lei Federal n° 11.977, de 
07 de julho de 2009, estendendo a dada para aplicabilidade da Regularização 
Fundiária de Interesse Social no Município até 31 de dezembro de 2007, o que 
corresponde, segundo à citada Lei Federal e segundo a própria lei municipal objeto 
de modificação, à admissão da regularização fundiária de interesse social em Áreas 
de Preservação Permanente.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade do projeto de lei.  
O Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, prevê como 
uma das diretrizes gerais que visam ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana: a regularização fundiária e urbanização 
de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de 
normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais (art. 
2o, inciso XIV).  
A Lei Federal 11.977, de 07 de julho de 2009, com alterações posteriores, em seu 
Capítulo III, trata da regularização fundiária de assentamentos urbanos, instituindo 
a demarcação urbanística e a legitimação de posse, como novos instrumentos 
urbanísticos.  
Para a regularização fundiária de interesse social, prevê que esses instrumentos 
podem ser aplicados em área que esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, 
pelo menos, 5 (cinco) anos; em imóveis situados em ZEIS; ou em áreas da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas de interesse para 
implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social.  
No âmbito do município, a Lei n° 15.720, de 24 de abril de 2013, regulamentou a 
Regularização Fundiária de Interesse Social no Município de São Paulo, de acordo 
com a Lei Federal n° 11.977, de 7 de julho de 2009.  
Ocorre que, a Lei 15720/13, em seu art. 2o, limitou a aplicação da regularização 
fundiária de interesse social aos parcelamentos do solo para fins urbanos 
implantados irregularmente no Município de São Paulo até 30 de abril de 2000. 
Contudo, a mesma Lei n° 15.720/13, em seu art. 10, inciso § 1o, ratificou o 
disposto no art. 54, § 1o, da Lei Federal 11.977/2009, prevendo que o Poder 
Público Municipal poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária de 
interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31 de 
dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo 
técnico comprove que essa intervenção implica a melhoria das condições 
ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior.  
Vê-se, portanto, que a proposição visa estender o prazo para a aplicação da 
regularização fundiária de interesse social, em consonância com a própria legislação 
federal, ampliando a possibilidade de utilização da demarcação urbanística e a 
legitimação de posse.  
Desse modo, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
considerando o mérito da medida proposta com relação aos benefícios decorrentes 
da regularização fundiária à segurança da posse, ao acesso à terra urbanizada e à 
moradia digna, posiciona-se Favoravelmente à aprovação do projeto.  



Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
nada a opor, nada tem a opor, posicionando-se com parecer favorável ao presente 
projeto de lei.  
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