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PARECER Nº 1.399/2017 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 129/2014 

 O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, visa autorizar o 
Poder Executivo a promover obras de melhorias em áreas particulares cedidas para o uso 
comum da população, sendo que a cessão da área particular deverá observar os princípios e 
diretrizes da política urbana e será formalizada na respectiva subprefeitura, na forma descrita 
em regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. 

A propositura prevê que a cessão da área particular poderá ser parcial ou total, 
devendo ter duração mínima de: 

I – 10 (dez) anos quando destinada a praças e pistas de caminhadas; 

II – 20 (vinte) anos quando destinada a campos de futebol e outras atividades 
esportivas. 

Em seu Art. 5°, o projeto determina que terreno cedido total ou parcialmente será 
isento do pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, observada a proporção da 
área cedida. 

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, para atualizar a nomenclatura, de 
"Subprefeitura" para "Prefeitura Regional", alterada pelo Decreto 57.576, de 1º de janeiro de 
2017, bem como suprimir o Art. 5º, visto que já existe Lei em vigor que concede tal isenção, 
sugerimos o seguinte substitutivo: 

 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 04/10/2017. 

Jair Tatto - PT - Presidente 

Aurélio Nomura - PSDB - Relator 

Atílio Francisco - PRB 

Ota - PSB 

Ricardo Nunes - PMDB 

Rodrigo Goulart - PSD 

Zé Turin – PHS 

 

SUBSTITUTIVO Nº         AO PROJETO DE LEI Nº 129/2014 
 

Autoriza o Poder Executivo a promover obras de melhorias em áreas particulares 
cedidas para o uso comum da população e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 



Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar obras de melhorias em áreas 
particulares cedidas para o uso comum da população. 

Art. 2°. A cessão da área particular deverá observar os princípios e diretrizes da política 
urbana e será formalizada na respectiva Prefeitura Regional, na forma descrita em regulamento 
a ser expedido pelo Poder Executivo. 

Art. 3°. A cessão da área particular poderá ser parcial ou total. 

Art. 4°. A cessão de área particular deverá ter duração mínima de: 

I – 10 (dez) anos quando destinada a praças e pistas de caminhadas; 

II – 20 (vinte) anos quando destinada a campos de futebol e outras atividades 
esportivas. 

Art. 5°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 90 dias de sua publicação. 

Art. 6°. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 04/10/2017. 

Jair Tatto – PT - Presidente 

Aurélio Nomura – PSDB - Relator 

Atílio Francisco – PRB 

Ota – PSB 

Ricardo Nunes – PMDB 

Rodrigo Goulart – PSD 

Zé Turin – PHS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/10/2017, p. 90 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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