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PARECER Nº 1435/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 445/13.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador José Américo, que visa 
alterar o art. 2º da Lei nº 15.720/2013, que versa sobre a Regularização Fundiária 
de Interesse Social no Município de São Paulo.  
Prevê o referido artigo que a regularização fundiária pode ser aplicada aos 
parcelamentos de solo para fins urbanos implantados irregularmente no Município 
de São Paulo até 30 de abril de 2000, desde que obedecidos os critérios fixados na 
legislação. A propositura pretende alterar o prazo para conferir maior abrangência, 
alcançando os parcelamentos implantados até 31 de dezembro de 2007.  
Nesse sentido, o prazo sugerido está em sintonia com o disposto pela Lei Federal nº 
11.977/2009, em especial o art. 54, § 1º, que assim dispõe:  
“Art. 54.  O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá considerar 
as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros 
urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de 
circulação e as áreas destinadas a uso público.  
§ 1o  O Município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária 
de interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31 de 
dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo 
técnico comprove que esta intervenção implica a melhoria das condições ambientais 
em relação à situação de ocupação irregular anterior.  
§ 2o  O estudo técnico referido no § 1o deverá ser elaborado por profissional 
legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização fundiária e 
conter, no mínimo, os seguintes elementos:  
I – caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;  
II – especificação dos sistemas de saneamento básico;  
III – proposição de intervenções para o controle de riscos geotécnicos e de 
inundações;  
IV – recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;  
V – comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, 
considerados o uso adequado dos recursos hídricos e a proteção das unidades de 
conservação, quando for o caso;  
VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela 
regularização proposta; e  
VII – garantia de acesso público às praias e aos corpos d´água, quando for o caso.  
§ 3º A regularização fundiária de interesse social em áreas de preservação 
permanente poderá ser admitida pelos Estados, na forma estabelecida nos §§ 1o e 
2o deste artigo, na hipótese de o Município não ser competente para o 
licenciamento ambiental correspondente, mantida a exigência de licenciamento 
urbanístico pelo Município. (Incluído único pela Lei nº 12.424, de 2011)”.  
Destarte, sob o aspecto jurídico, não há óbices à alteração do prazo, sendo 
imperiosa, contudo, a atenta oitiva das comissões de mérito competentes.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
21.08.2013  
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