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PARECER 375/07 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 169/06. 
Visa o Projeto de Lei nº 169/06, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, acrescer 
parágrafo único ao art. 180 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, e dar outras 
providências. 
A propositura é referente à aplicação de multa em dobro, em caso de reincidência, no 
Sistema Municipal de Limpeza Urbana. Além disso, ela obriga incluir na folha de rosto do 
carnê do IPTU a advertência sobre a obrigação do proprietário ou possuidor do imóvel em 
mantê-lo limpo, sob pena da multa prevista, que atualmente é de R$ 50,00 / dia, dobrada 
na reincidência. 
O Vereador proponente, ao justificar a propositura, diz que é dever da Administração 
promover campanhas educativas junto aos munícipes. O presente projeto de lei ao advertir 
o proprietário ou possuidor de imóveis urbanos sobre o dever de mantê-los limpos, sob as 
penas da lei, busca incentivá-los e alertá-los sobre esta prática, da qual resulta benefício 
para a coletividade. Os munícipes sentem-se incomodados com os vizinhos que jogam em 
seus terrenos detritos de lixo domiciliar, bem como resíduos de materiais de construção, 
ferro velho, garrafas de pláticos, pneus, etc., trazendo risco à saúde. O conhecimento da 
punição fará prevalecer o respeito à liberdade de um para com o outro. 
A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, deu parecer pela legalidade com apresentação 
de Substitutivo para adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa e retirar 
a referência ao valor da multa, uma vez que esse valor se altera no tempo. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, analisando a questão, crê 
que a proposta é meritória, pois tem a finalidade, com a qual concorda, de garantir que as 
normas aplicáveis ao Sistema Municipal de Limpeza Urbana sejam efetivamente cumpridas. 
E que o proprietário ou possuidor de imóvel tem a obrigação de mantê-lo limpo. 
Por esses motivos esta Comissão é favorável ao presente projeto de lei em causa. Porém é 
de parecer que deva ser mencionado na propositura um prazo, além do qual, se 
caracterizaria a reincidência da infração. 
Dessa forma, apresenta abaixo o seguinte Substitutivo, baseado naquele apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Tem-se, então: 
SUBSTITUTIVO Nº                                  DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE, AO PROJETO DE LEI Nº 169/06 
Acresce parágrafo único ao art. 180 da Lei nº 13.478 de 30 de dezembro de 2002, 
determina a inclusão de advertência na folha de rosto do IPTU, e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 
Art. 1º - Fica acrescido parágrafo único ao art. 180 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 
2002, com a seguinte redação : 
“Art. 180. 
... 
Parágrafo Único – A multa será aplicada em dobro, em caso de reincidência, se transcorridos 
30 (trinta) dias após a primeira infração, sendo que as eventuais multas subseqüentes terão 
este mesmo valor.” 
Art. 2º - Fica incluída na folha de rosto do carnê do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Urbana – IPTU advertência sobre a obrigação do proprietário ou possuidor do imóvel em 
mantê-lo limpo sob pena da aplicação de multa prevista por infração ao disposto no art. 167 
da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002. 
Art. 3º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
da data de sua publicação. 
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Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, em 28/03/07 
Dalton Silvano – Presidente  
Chico Macena  - Relator 
Arselino Tatto 
Aurélio Nomura 
Juscelino Gadelha  
 


