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PARECER No 1132/03 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE 
LEI No 266/2002. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador AntonioGoulart, visa acrescentar 
seção ao Capítulo 16 do Anexo I do Código de Obras e Edificações do Município de São 
Paulo (Lei 11.228/92). A seção a ser acrescentada determina que as janelas das unidades 
de internação de edificações destinadas à prestação de serviço de saúde deverão ser 
dotadas de tela fixa protetora, com o objetivo de evitar tentativas de suicídio. A propositura 
prevê ainda multa de R$ 200,00 por unidade não instalada, dobrada em caso de 
permanência da irregularidade. 
A douta Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer a fls. do processo, apresentou 
substitutivo que adapta o projeto a 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. Contudo, a fim de manter o valor real da multa prevista no artigo 4º, 
apresentamos o seguinte substitutivo: 
SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE LEI Nº 266/2002 
Acrescenta Seção ao Capítulo 16 do Anexo I do Código de Obras e Edificações do Município 
de São Paulo, Lei nº 11.228/92, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º - O Capítulo 16 do Anexo I da Lei 11.228/92, que trata das exigências específicas 
complementares do Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo, passa a 
vigorar acrescido da seguinte Seção: 
"16.7 Prestação de Serviços de Saúde 
As janelas das unidades de internação de edificações destinadas à prestação de serviço de 
saúde deverão ser dotadas de tela fixa protetora, garantidas a aeração e insolação no 
compartimento." 
Art. 2º - As edificações destinadas à prestação de serviços de saúde tratadas no art. 1º 
desta lei contarão com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para adaptarem-se às suas 
disposições. 
Art. 3º - O licenciamento de novas edificações de prestadores dos serviços de que trata 
esta lei fica condicionado ao atendimento de suas disposições. 
Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará multa no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), por unidade não instalada, dobrada na permanência da irregularidade. 
Parágrafo único - O valor da multa de que trata este artigo será atualizado, anualmente, 
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no 
caso de extinção desse índice, será adotado outro índice criado por legislação federal e que 
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 
Art. 5º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
após sua publicação. 
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 03/09/03 
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