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 O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ítalo Cardoso, visa acrescentar 
os artigos 11-A, 11-B, 11-C e 11-D à Lei 13.153 de 22 de junho de 2001, que dispõe sobre a 
política pública de atenções de assistência social, sem fins lucrativos, operada através de 
convênios no âmbito do Município de São Paulo. 

O art. 11-A estabelece que para a celebração de convênios disciplinados pela Lei 
13.153/01, 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. 

O art. 11-B determina que 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. 

De acordo com o art. 11-C, a dispensa do Auto de Licença de Funcionamento deverá 
perdurar até que seja aprovada a lei municipal de regularização urbanística, ambiental, 
administrativa e fundiária das edificações situadas nas Áreas de Proteção aos Mananciais. 

O art. 11-D permite que o Poder Público Municipal discipline compensações ambientais 
a serem realizadas pelo conveniado na constância da dispensa do Auto de Licença de 
Funcionamento. 

A justificativa do projeto diz que a dispensa do Auto de Licença de Funcionamento é 
"necessária para garantir serviços na área de assistência social, uma vez que as áreas 
beneficiadas apresentam alto índice de vulnerabilidade social". 

A douta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou 
parecer favorável, com substitutivo para "prever instrumento específico que autorize o 
funcionamento das referidas atividades com base na legislação ambiental e de uso e ocupação 
do solo". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Contudo, a fim de aprimorar a redação da propositura, 
propomos o seguinte substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE LEI Nº 404/2011 
 

Acrescenta artigos à Lei nº 13.153, de 22 de junho de 2001, e dá outras providências. 

 



A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam acrescidos à Lei nº 13.153, de 22 de junho de 2001, os artigos 11-A, 11-
B, e 11-C, com a seguinte redação: 

"Art. 11-A Para a celebração de convênios disciplinados por esta Lei, em Áreas de 
Proteção aos Mananciais, o Poder Público Municipal excepcionará a regra de licenciamento de 
uso do imóvel, com a exigência de Licença de Funcionamento de caráter especial e temporário 
para estabelecimentos destinados à prestação de serviços de utilidade pública ou de cunho 
social, enquadrados como nR1, de acordo com o inciso VII, do art. 155, da Lei nº 13.885, de 25 
de agosto de 2004. 

Art. 11-B Constitui requisito essencial para o licenciamento especial a que se refere o 
artigo anterior que a atividade seja admitida nas Áreas de Intervenção segundo as leis 
estaduais nº 12.233/06 e nº 13.579/09, relativas às Bacias Hidrográficas dos Reservatórios 
Guarapiranga e Billings, respectivamente. 

§ 1º - O Auto de Licença de Funcionamento referido no "caput" deste artigo será 
expedido para as atividades permitidas pela legislação de uso e ocupação do solo, desde que: 

I - o responsável técnico legalmente habilitado e o responsável pela atividade atestem 
conjuntamente que cumprirão a legislação municipal, estadual e federal vigente sobre as 
condições de higiene, acessibilidade, segurança de uso, estabilidade e habitabilidade da 
edificação; 

II - seja apresentado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, quando for o 
caso; 

III - o responsável pelo convênio, com anuência do órgão municipal competente, utilize 
o imóvel para a finalidade proposta. 

§ 2º - Não será expedido o Auto de Licença de Funcionamento de que trata o "caput" 
deste artigo para imóveis: 

I - situados em área "non aedificandi" ou de preservação ambiental permanente; 

II - que tenham invadido logradouro ou terreno público, ressalvadas as áreas públicas 
objeto de concessão, permissão, autorização de uso e locação social; 

III - que sejam objeto de ação judicial promovida pela Municipalidade de São Paulo, 
objetivando a sua demolição. 

Art. 11-C O Auto de Licença de Funcionamento Especial para os fins previstos nesta 
Lei somente produzirá efeitos após sua efetiva expedição e deverá perdurar até que, em 
consonância com as disposições vigentes, sejam sanadas as pendências com relação à 
regularização urbanística, ambiental, e fundiária das edificações situadas nas Áreas de 
Proteção aos Mananciais." (NR) 

Art. 2º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º O Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 25/03/2015. 

José Police Neto - PSD - Presidente 

Abou Anni - PV 

Milton Leite - DEM 

Ota - PROS 

Paulo Fiorilo - PT 
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Ricardo Nunes - PMDB - Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/03/2015, p. 104 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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