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PARECER Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 97/08. 
        Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre Vereador Antonio 
Donato, que visa sustar os efeitos da Portaria Intersecretarial nº 5, da Secretaria das 
Subprefeituras, da Secretaria de Habitação e Secretaria de Planejamento, publicada no 
Diário Oficial da Cidade em 20/11/08. 
        De acordo com a justificativa, a ilegalidade da portaria deve-se ao fato de tratar 
esta de matéria reservada à lei ordinária. 
        O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 
        Segundo o ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, embora a função precípua da 
Câmara de Vereadores seja a de legislar, suas atribuições institucionais não se 
exaurem nessa incumbência. Também é função da Câmara controlar e fiscalizar o 
Poder Executivo. 
        Dentro da chamada competência de controle e fiscalização do Legislativo é que 
se insere o dever da Câmara Municipal de zelar pela preservação de sua competência 
legislativa, sustando os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar. Este princípio, reproduzido no art. 14, XIII, da Lei Orgânica do 
Município, encontra amparo na própria Constituição Federal (art. 49, XI). 
        A Portaria que ora se pretende sustar disciplina a emissão de Auto de Licença de 
Funcionamento para flat ou apart hotel em edificações aprovadas nos termos da 
Resolução SEMPLA/CNLU nº 67/95, comprovadamente em atividade anteriormente à 
Lei nº 13.885/04. 
        A lei nº 13.885/04, que estabelece normas complementares ao Plano Diretor 
Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras e dispõe sobre 
o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo no Município de São 
Paulo, estabelece em seu art. 155, IX, que classificam-se como usos não residenciais 
compatíveis - nR1, as atividades de comércio varejista, de prestação de serviços, 
institucionais e industriais compostos pelos grupos de atividades que elenca, dentre 
eles os serviços de hospedagem ou moradia, assim considerados os estabelecimentos 
destinados à prestação de serviços de moradia temporária ou provisória, ou de cunho 
social ou religioso. 
        Verifica-se, desta forma, que os flats ou apart hotéis, enquadrados na legislação 
anterior nas subcategorias de uso residenciais R2-02 - edificações agrupadas 
verticalmente ou em R3-01 - Conjunto Residencial, conforme se vê da Resolução nº 
67/95SEMPLA/CNLU, passaram a ser classificados a partir da edição da Lei nº 
13.885/04 como usos não residenciais e portanto sujeitos à emissão de Auto de 
Licença de Funcionamento pela Prefeitura, nos termos do art. 208 do mesmo diploma 
legal. 
        A Portaria nº 5/08 objeto desta proposta, tendo por objetivo regulamentar a Lei 
nº 13.885/04, exige determinados documentos para a expedição de Auto de Licença 
de Funcionamento para alcançar situações já constituídas anteriormente à sua entrada 
em vigor. 
        Contudo, via de regra, a lei vige a partir de sua publicação, conforme art. 6º da 
Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e 
geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
        Para que a lei atinja situações pretéritas deverá expressamente referir-se a elas, 
prevendo dispositivos de aplicação transitória, mas em qualquer caso, respeitando as 
situações já constituídas sob a égide da legislação anterior. 



        E é o que ocorre no caso em análise. A Lei nº 13.885/04 não disciplinou a 
adaptação obrigatória dos flats e apart hotéis à nova lei, justamente porque não 
poderia fazê-lo, eis que estes têm seu auto de conclusão de edificação aprovado para o 
uso residencial, sob a égide da lei anterior, tendo direito adquirido a tal situação. 
        A lei poderia ter criado disposições transitórias especiais para possibilitar àqueles 
que assim desejassem, adequar-se à nova legislação, mas nem isso o fez, de modo 
que aqueles que quiserem adequar-se à categoria de uso não residencial e solicitar 
Alvará de Funcionamento deverão seguir a mesma tramitação dos novos 
empreendimentos, mas sempre de uma forma facultativa. 
        Dessa forma, a Portaria em tela, a título de regulamentar o disposto na Lei nº 
13.885/04, desbordou dos limites impostos pela norma, razão pela qual merece ser 
sustada, com fundamento no art. 14, XIII, da Lei Orgânica do Município. 
        Pelo exposto, somos 
        PELA LEGALIDADE. 
        Todavia, visando adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, 
sugerimos o substitutivo a seguir: 
        SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 97/08. 
        Susta os efeitos, em todos os seus termos, da Portaria Intersecretarial nº 5, de 
20 de novembro de 2008, da Secretaria das Subprefeituras, da Secretaria de 
Habitação e da Secretaria de Planejamento, e dá outras providências. 
        A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
        Art. 1º Fica sustada, em todos os seus termos, a Portaria Intersecretarial nº 5, 
de 20 de novembro de 2008, da Secretaria das Subprefeituras, da Secretaria de 
Habitação e da Secretaria de Planejamento. 
        Art. 2º As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
        Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
        Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
27/11/08. 
        Agnaldo Timóteo (PR) 
        Aurélio Miguel (PR) - (substituindo Ver. Ademir da Guia) 
        Celso Jatene (PTB) - (substituindo Ver. Claudete Alves) 
        Donato (PT) 
        João Antônio (PT) 
        José Police Neto - Netinho (PSDB) - (substituindo Ver. Carlos Alberto Bezerra Jr.) 
        Russomanno (PP) - relator 
        Ushitaro Kamia (DEM)” 
 


