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PARECER No 650/2007 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE 
LEI No 169/2006. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, visa acrescer 
parágrafo único ao art. 180 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe, 
dentre outros assuntos, sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de 
São Paulo. 
Objetiva a propositura estabelecer a aplicação da multa em dobro no caso de reincidência 
pelo descumprimento da lei. Ademais, o projeto determina a inclusão, na folha de rosto do 
carnê do IPTU, advertência sobre a obrigação do proprietário ou possuidor do imóvel em 
mantê-lo limpo, sob pena da aplicação de multa constante no Anexo VI da mencionada lei 
pela infração ao disposto no art. 167, que estatui que os responsáveis por imóveis não 
edificados deverão mantê-los limpos, capinados, desinfetados e drenados. 
A douta Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer pela legalidade, apresentando 
substitutivo “para adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa e para 
retirar do projeto a referência expressa ao valor da multa, uma vez que os valores das 
multas se alteram no tempo”. 
Por seu turno, a colenda Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
prolatou parecer favorável com substitutivo, tendo em vista que essa Comissão considera 
“que deva ser mencionado na propositura um prazo, além do qual, se caracterizaria a 
reincidência da infração”. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, porquanto as despesas para sua execução 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 25/04/2007 
Wadih Mutran – Presidente 
Aurélio Miguel – Relator 
Francisco Chagas 
José Police Neto 
Natalini 
Paulo Fiorilo 
Paulo Frange 
Russomanno 
 


