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Na publicação havida no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2018, p.111, c.3, leia-se 
como segue e não como constou: 

PARECER N° 2037/2018 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 92/2014. 

O presente Projeto de Lei, de autoria dos nobres Vereadores Antonio Goulart, José 
Police Neto e Ricardo Nunes, altera o item 3.8 da Lei n° 11.228 de 25 de junho de 1992. 

O projeto de lei altera o item 3.8 do Código de Obras vigente no período em que ele foi 
formulado (lei 11.228/92), referente ao Alvará de Funcionamento, acrescentando o item 3.8.4, 
focado no sistema de fiscalização dos postos de serviço e abastecimento de veículos, 
empresas privadas e órgãos da administração pública que tenham instalado em suas 
dependências os Sistemas Subterrâneos de Armazenamento de Líquidos Combustíveis - 
SASCs - propõem que seja concedida a licença de funcionamento por prazo indeterminado, 
salvo casos que específica. 

A Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de legalidade com 
apresentação de substitutivo com o objetivo de adequar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável, na forma de outro Substitutivo, para sanar a questão formal e estabelecer prazo 
indeterminado para renovação da licença. 

Já a Comissão de Administração Pública emitiu parecer contrário, por entender que já 
está contemplado na legislação vigente. 

Segundo a justificativa do autor, o presente projeto tem como finalidade simplificar o 
procedimento necessário para revalidação do alvará de funcionamento de equipamentos em 
questão, considerando que as instalações modernas, desde que não alteradas, possuem 
equipamentos com vida útil superior a 15 anos, descartando a necessidade de processos de 
revalidação. 

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito 
de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, 
favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, é o 
parecer. 

Sala de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 12/12/2018. 

Amauri Silva (PSC) - Relator 

Gilberto Natalini (PV) 

Juliana Cardoso (PT) 

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente 

Noemi Nonato (PR) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/12/2018, p. 144 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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