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PARECER Nº 1539/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0657/18 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a regularização dos números de identificação em frente às residências e comércios na 
cidade de São Paulo. 

De acordo com a propositura, o Poder Executivo deverá regularizar a numeração de 
identificação dos imóveis comerciais e residenciais (art. 2º). 

Ainda nos termos do projeto, a Prefeitura deverá estabelecer um padrão de placa de 
identificação, além de fornecer o respectivo objeto aos moradores e empresários do Município. 

De acordo com a justificativa, existe uma recorrente dificuldade para que carteiros e 
entregadores encontrem a numeração correta de imóveis residenciais e comerciais, do que 
resultam falhas na entrega de encomendas, prejudicando os munícipes. 

Assim, far-se-ia necessária a promoção de medida corretiva por parte do Poder 
Público. 

Nada obstante os elevados propósitos que orientaram a atuação do parlamentar, sob o 
ponto de vista estritamente jurídico o projeto não possui condições de prosseguir em 
tramitação, conforme passa a ser doravante exposto. 

Com efeito, embora a propositura tenha a intenção de fomentar a atuação do Poder 
Executivo no sentido de regularizar a numeração de imóveis residenciais e comerciais, a 
análise da legislação municipal correlata deixa claro que, em verdade, a propositura não cria 
novas atribuições para a Administração Municipal, haja vista que a questão já se encontra 
amplamente regulamentada. 

Com efeito, a lei nº 14.454, de 27 de junho de 2007, que dispõe sobre a denominação 
e alteração da denominação nas vias, logradouros e próprios municipais, impõe também regras 
pertinentes à numeração dos imóveis localizados na cidade. Quanto ao particular, faz-se mister 
transcrever os artigos 14 e 15: 

Art. 14. Os imóveis edificados deverão ter seu emplacamento numérico efetuado em 
padrão e local visíveis. 

§ 1º A Prefeitura fornecerá ao interessado, mediante solicitação, a numeração oficial do 
imóvel a ser emplacado. 

§ 2º Os lotes não edificados poderão receber numeração, desde que solicitada pelo 
interessado ou a critério da Administração. 

§ 3º A placa numérica da edificação deverá ser afixada na parte frontal do imóvel, junto 
à sua entrada principal. 

§ 4º Os interessados poderão, mediante requerimento e pagamento de valor a ser 
fixado pelo Executivo, solicitar à Prefeitura o fornecimento de placa numérica "padrão". 

§ 5º No caso da adoção de solução arquitetônica ou estética diferenciada, as seguintes 
exigências deverão ser observadas: 

I - o elemento numérico não poderá, em qualquer hipótese, dificultar a circulação de 
pedestres na calçada; 



II - não poderá constituir-se em obstáculo ou proporcionar perigo a deficientes visuais; 

III - a grafia dos algarismos utilizados deverá proporcionar fácil compreensão. 

Art. 15. O descumprimento do art. 14 desta lei ensejará multa correspondente a R$ 
525,48 (quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), aplicada em dobro na 
reincidência, devendo este valor ser reajustado 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 deste índice, será 
adotado outro criado por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Para regulamentar a supramencionada lei, o Poder Executivo editou o decreto nº 
49.346, de 27 de junho de 2007, 

Art. 31. Todos os imóveis situados no Município deverão ter seu emplacamento 
numérico efetuado em padrão e local visíveis. 

Art. 32. Todos os imóveis situados no Município, em logradouros denominados 
oficialmente ou naqueles em que as quadras que o compõem sejam formadas por lotes com 
números de contribuinte cadastrados, poderão receber numeração oficial. 

Parágrafo único. Os lotes não-edificados poderão receber numeração, desde que 
solicitada pelo interessado ou a critério da Administração. 

Art. 33. Consideram-se, para fins deste decreto: 

I - ponto de início do logradouro: o ponto mais próximo da Praça da Sé; na 
impossibilidade dessa aplicação, o ponto de início será determinado em função da extremidade 
mais próxima do logradouro em relação aos eixos norte-sul ou leste-oeste da Cidade, conforme 
estabelecido nos incisos I e II do § 2º do artigo 5º deste decreto; 

II - eixo de logradouro: a linha imaginária eqüidistante dos alinhamentos das quadras 
direita e esquerda que compõem o logradouro; 

III - origem do logradouro: ponto de início formado pela intersecção do eixo do 
logradouro com o eixo do logradouro onde tem início; 

IV - placa numérica padrão: a placa metálica com um único dígito, sendo o número 
escrito em algarismo arábico. 

Parágrafo único. Quando a numeração atribuída ao imóvel for constituída por mais de 
um dígito, poderão ser agrupadas várias placas numéricas padrão para compor o referido 
número. 

Art. 34. A numeração dos imóveis será baseada em levantamento métrico efetuado no 
local ou por meios cartográficos adequados e corresponderá aproximadamente à distância, 
medida em metros, pelo eixo do logradouro, desde a sua origem até o meio da testada do lote, 
no caso de imóvel não-edificado, e até a entrada principal, no caso de imóvel edificado, sendo 
par o lado direito e ímpar o lado esquerdo, tendo como referência percurso realizado a partir do 
ponto de início do logradouro. 

§ 1º. Havendo, no mesmo lote, vários usos com acessos independentes, os números 
concedidos deverão corresponder aproximadamente à distância, medida em metros, pelo eixo 
do logradouro, desde a origem até os respectivos acessos. 

§ 2º. A publicação do levantamento métrico no Diário Oficial da Cidade  DOC deverá 
trazer a correspondência entre a numeração atribuída ao lote e o seu número de contribuinte. 

Art. 35. Para a numeração dos imóveis de que trata este decreto, a medida da distância 
pelo eixo dos logradouros será contínua, mesmo nos trechos em que tangenciarem ou 
delimitarem praças, áreas verdes ou espaços livres. 

Art. 36. A numeração do imóvel, edificado ou não, poderá ser atribuída quando: 

I - solicitada pelo interessado, por meio de processo administrativo, pagos os 
correspondentes valores de taxas de expediente e emolumentos; 

II - for expedido o Alvará de Aprovação para edificar ou o Auto de Regularização da 
edificação; 
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III - houver iniciativa da Prefeitura, a qualquer tempo e a seu critério. 

§ 1º. A numeração do imóvel poderá ser alterada quando a Prefeitura julgar necessário, 
a qualquer tempo. 

§ 2º. O processo administrativo de solicitação de numeração de imóvel, edificado ou 
não, será remetido à Unidade de Cadastro da Subprefeitura competente. 

Art. 37. No caso de adoção de solução arquitetônica ou estética diferenciada ou de 
adoção de placa numérica padrão, deverão ser observadas as seguintes exigências: 

I - o elemento numérico não poderá, em qualquer hipótese, dificultar a circulação de 
pedestres na calçada, constituir-se em obstáculo ou proporcionar perigo a deficientes visuais; 

II - a grafia dos algarismos utilizados deverá proporcionar fácil compreensão e será 
feita em algarismos arábicos com altura mínima de 10cm (dez centímetros); 

III  o número deverá ser instalado à altura mínima de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) em relação ao passeio, de frente para o logradouro, em local visível, junto à 
entrada principal do imóvel; 

IV - o número deverá estar contido dentro dos limites do imóvel, não podendo 
apresentar apoios ou elementos que se projetem sobre o passeio. 

Parágrafo único. No caso de imóveis edificados no alinhamento, o número poderá 
avançar sobre o passeio, no máximo, 2,5cm (dois centímetros e cinco milímetros), desde que 
atendidas as demais condições. 

Art. 38. Os proprietários dos imóveis ou seus prepostos que receberem numeração ou 
tiverem-na alterada, em prazo de até 30 (trinta) dias, serão notificados pela Subprefeitura 
competente para providenciar o emplacamento numérico de que trata o artigo 37 deste 
decreto, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento da 
notificação ou da retirada do Certificado de Conclusão, do Auto de Regularização ou do Alvará 
de Conservação, nos casos previstos no inciso II do "caput" do artigo 36. 

§ 1º. A notificação deverá conter informações sobre o tipo, nome ou designativo do 
logradouro, número cancelado, se for o caso, e número concedido. 

§ 2º. A placa com o número cancelado poderá ser mantida no imóvel pelo prazo 
máximo de 1 (um) ano após o recebimento da notificação, devendo, então, ser removida. 

Art. 39. Os proprietários poderão requerer à Subprefeitura competente o fornecimento 
de placa numérica, pagando o correspondente preço público, no prazo referido no artigo 38 
deste decreto, por ocasião do protocolamento do alvará de licença para edificar ou do pedido 
de regularização ou, ainda, do processo administrativo a que se referem o inciso I do "caput" e 
o § 2º de seu artigo 36. 

Parágrafo único. As placas de numeração, quando fornecidas pela Subprefeitura 
competente, serão as placas-padrão. 

Art. 40. A Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras  SMSP expedirá 
portaria, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação deste decreto, estabelecendo 
o modelo da placa a ser adotada, os documentos necessários para a instrução do processo 
administrativo a que se referem o inciso I do "caput" e o § 2º do artigo 36, bem como eventuais 
outras providências pertinentes. 

Com efeito, os instrumentos normativos supratranscritos dispõem precisamente sobre o 
mesmo assunto versado no projeto de lei sob análise, instituindo, inclusive, critérios para a 
definição da numeração dos imóveis e padrões voltados à facilitar a visualização dos 
respectivos números. 

Com efeito, a atividade legislativa volta-se à produção da norma jurídica, e não à 
simples repetição de normas já existentes, acarretando a multiplicação de textos normativos 
meramente tautológicos, que se limitam a repetir normas já positivadas em outros diplomas. 

O Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo possui uma série de 
dispositivos destinados a evitar aprovação de sucessivas leis com o mesmo conteúdo, ou com 
conteúdo jurídico muito próximo. Quanto ao particular, destaca-se os dispositivos infra: 
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Art. 17 - São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste 
Regimento ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas: 

(...) 

II - Quanto às proposições: 

(...) 

d) declarar prejudicada a proposição, em face da rejeição ou aprovação de outra com o 
mesmo objetivo; 

(...) 

Art. 212 - Serão restituídas ao autor as proposições: 

(...) 

IV - quando contiver o mesmo teor de outra já apresentada na mesma sessão 
legislativa e as que disponham no mesmo sentido de lei existente, sem alterá-la, verificado pela 
seção competente, salvo recurso ao Plenário. 

(...) 

Art. 212-A. A proposição idêntica, ou que verse sobre matéria correlata, será anexada à 
mais antiga, salvo as de autoria do Poder Executivo e do Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo. 

§ 1º A anexação far-se-á pelo Presidente, de ofício, ou a requerimento da Comissão ou 
do autor de qualquer das proposituras. 

§ 2º Apensados, os projetos não poderão tramitar em regimes diferentes. 

§ 3º Aprovada a propositura primeira, serão consideradas prejudicadas as anexadas. 

Assim, em que pese a relevância da matéria, constata-se que o presente projeto de lei 
não possui aptidão para inovar no mundo jurídico, tratando-se de simples texto normativo, mas 
não de norma jurídica. 

Pelo exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/09/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) - Relator 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/09/2019, p. 89-90 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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