
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 941/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 421/2012 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, com posterior 
coautoria de outros 40 Vereadores, visa introduzir alteração no parágrafo único e no caput do 
artigo 11, nos §§ 1º e 2º e caput do artigo 12 e nos artigos 14 e 15 da Lei nº 15.442, de 9 de 
setembro de 2011, que dispõe sobre a limpeza de imóveis, o fechamento de terrenos não 
edificados e a construção e manutenção de passeios, bem como cria o Disque-Calçadas. 

De acordo com a justificativa, a Lei 15.442/2011 ainda não é aplicada pela maioria dos 
munícipes, pela falta de clareza, bem como pela falta de orientação pela Municipalidade; "Por 
esta razão e, para efeitos da ampla defesa e o contraditório previstos no artigo 5º da 
Constituição Federal, se faz necessário dar ciência da irregularidade constatada para, somente 
depois de decorrido o prazo para regularização, promover aplicação de multas de postura". 

A douta Comissão de Constituição, Justiça Legislação Participativa apresentou parecer 
em 28 de novembro de 2012 pela constitucionalidade e legalidade, com substitutivo a fim de 
adequar o presente projeto de lei à melhor técnica de elaboração legislativa. 

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. Contudo, tendo em vista que a Lei 15.442/2011 foi 
alterada pela Lei 15.733/2013, e que o art. 4º do projeto, ao dar nova redação ao art. 15 da Lei 
15.442/11, não menciona o parágrafo único que trata da atualização da multa, sugerimos 
substitutivo ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 
conforme segue:  

 

 

 

Art. 1º O art. 11 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, alterado pela Lei nº 
15.733, de 3 de maio de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11. O descumprimento das disposições desta lei acarretará a lavratura, por 
irregularidade constatada, de intimação para regularizar a limpeza, o fechamento ou o passeio, 
conforme o caso, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias." (NR) 

 

Art. 2º O caput e os §§ 1º e 2º do art. 12 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12. O auto de intimação será dirigido ao responsável ou seu representante legal, 
assim considerados o mandatário, o administrador ou o gerente, pessoalmente ou por via 
postal com aviso de recebimento, no endereço constante do Cadastro Imobiliário Fiscal, nos 
termos da lei nº 10.208, de 05 de dezembro de 1986. 

§ 1º Presumir-se-á o recebimento da intimação, encaminhada ao endereço constante 
do Cadastro Imobiliário Fiscal. 
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§ 2º A intimação para regularização será objeto de publicação por edital no Diário 
Oficial da Cidade. 

(...)" (NR) 

 

Art. 3º O art. 14 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, alterado pela Lei nº 
15.733, de 3 de maio de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 14. Na hipótese do não atendimento da intimação nos prazos estabelecidos no art. 
11 e parágrafo único desta lei, será lavrada multa." (NR) 

 

Art. 4º O caput do art. 15 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 15. Os valores das multas previstas nos arts. 8º, 14 e § 1º do art. 20 desta lei 
serão os constantes do Anexo Único integrante desta lei." (NR) 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 02/06/2015. 

José Police Neto - PSD - Presidente 

Ota - PROS - Relator 

Abou Anni - PV 

Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Paulo Fiorilo - PT 

Ricardo Nunes - PMDB 

SUBSTITUTIVO Nº ___ AO PROJETO DE LEI Nº 421/2012 
 

Altera a redação do artigo 11, do  caput e dos §§ 1º e 2º do art. 12 e dos arts. 14 e 15 
da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, que dispõe sobre a limpeza de imóveis, o 
fechamento de terrenos não edificados e a construção e manutenção de passeios, e dá outras 
providências. 

 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O art. 11 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, alterado pela Lei nº 
15.733, de 3 de maio de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 11. O descumprimento das disposições desta lei acarretará a lavratura, por 
irregularidade constatada, de intimação para regularizar a limpeza, o fechamento ou o passeio, 
conforme o caso, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias.”   

Art. 2º O caput e os §§ 1º e 2º do art. 12 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, 
passam a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 12. O auto de intimação será dirigido ao responsável ou seu representante legal, 
assim considerados o mandatário, o administrador ou o gerente, pessoalmente ou por via 
postal com aviso de recebimento, no endereço constante do Cadastro Imobiliário Fiscal, nos 
termos da lei nº 10.208, de 05 de dezembro de 1986. § 1º Presumir-se-á o recebimento da 
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intimação, encaminhada ao endereço constante do Cadastro Imobiliário Fiscal. § 2º A 
intimação para regularização será objeto de publica- ção por edital no Diário Oficial da Cidade. 
(...)”   

Art. 3º O art. 14 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, alterado pela Lei nº 
15.733, de 3 de maio de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 14. Na hipótese do não atendimento da intimação nos prazos estabelecidos no art. 
11 e parágrafo único desta lei, será lavrada multa.”  

Art. 4º O caput do art. 15 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 15. Os valores das multas previstas nos arts. 8º, 14 e § 1º do art. 
20 desta lei serão os constantes do Anexo Único integrante desta lei.”  

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 02/06/2015.  

José Police Neto – PSD – Presidente  

Ota – PROS – Relator  

Abou Anni – PV  

Aurélio Nomura – PSDB  

Jair Tatto – PT  

Paulo Fiorilo – PT  

Ricardo Nunes – PMDB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/06/2015, p. 111, 113 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

