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PARECER Nº 985/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 404/11  
Trata-se do Projeto de Lei nº 404/11 do Vereador Ítalo Cardoso que acrescenta 
dispositivo a Lei 13.153 de 22 de junho de 2001 e dá outras providências.  
A inciativa, conforme a sua justificativa, visa através da dispensa do auto de licença 
de funcionamento para as atividades tratadas pela Lei nº 13.153, de 22 de junho 
de 2001, possibilitar a implantação de serviços de assistência social na região dos 
mananciais, que apresenta altos índices de vulnerabilidade social.  
Ademais, como requisito essencial para a dispensa do licenciamento, a proposição 
prevê a apresentação de laudo que ateste as condições de estabilidade, segurança 
e salubridade da edificação, subscrito por profissional legalmente habilitado para 
esse fim.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa – CCJLP manifestou-
se pela Legalidade através do Parecer nº 1664/11.  
O intenso crescimento demográfico registrado a partir da segunda metade do 
século XX, associado à ausência de politicas públicas que permitissem o acesso à 
moradia digna para a grande massa de trabalhadores urbanos, contribuiu para o 
processo de ocupação das áreas ambientalmente frágeis do município, à margem 
do ordenamento vigente.  
Assim, durante décadas, loteamentos localizados em mananciais permaneceram na 
ilegalidade, sem qualquer possibilidade de regularização urbanística e edilícia, o que 
impediu o licenciamento de atividades nesta porção do território do município.  
O Plano Diretor Estratégico - PDE, instituído pela Lei 13.430, de 13 de setembro de 
2002, criou mecanismos, com base no Estatuto da Cidade, para a regularização 
urbanística de assentamentos precários, através das zonas especiais de interesse 
social.  
Restou, porém, à legislação estadual, compatibilizar-se a estes instrumentos do 
PDE, até que, em 2006, estudos técnicos e debates públicos culminaram na 
promulgação da lei específica que dispõe sobre o manancial da Bacia Hidrográfica 
do Reservatório Guarapiranga, Lei Estadual nº 12.223/06 e, posteriormente, na Lei 
Estadual nº 13.579/09, que trata do Reservatório Billings, possibilitando, então, a 
regularização de assentamentos e a ocupação ordenada nas áreas compatíveis com 
a preservação ambiental.  
A partir desses novos marcos regulatórios, o poder público municipal iniciou os 
procedimentos técnicos e administrativos com vistas à adequação das ocupações 
passíveis de regularização às exigências urbanísticas e ambientais das leis 
específicas nas Áreas de Proteção aos Mananciais.  
Contudo, tal processo, que envolve uma série de etapas, resulta em prazos 
extensos, o que acaba postergando a possibilidade de licenciamento dos usos 
instalados, muitos dos quais, têm importante papel no abastecimento e na provisão 
de serviços locais à população.  
No caso específico das atividades que são objeto da Lei 13.153, de 22 de junho de 
2001, a situação é mais dramática, pois estes se destinam ao atendimento à 
população em situação de risco.  
Cumpre observar, porém, que a Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, determina 
em seu artigo 208, que nenhum imóvel poderá ser ocupado ou utilizado para 
instalação e funcionamento de usos não Residenciais - nR, sem prévia emissão, 
pela Prefeitura, da licença correspondente, sem o qual será considerado em 
situação irregular.  
Nesse sentido, os estabelecimentos relacionados à Lei 13.153/01, conforme o 
disposto no artigo 6º, constituem-se associações civis sem fins lucrativos, o que, 
segundo as disposições de uso e ocupação do solo, são consideradas atividades não 



residenciais integrantes do grupo “serviços sociais” para as quais se requer licença 
de funcionamento.  
No que tange à possibilidade de licenciamento condicionado para atividades não 
residenciais em edificações em situação irregular instituída pela Lei nº 15.499/11, 
entende-se que este instrumento, conjugado com as Leis específicas da 
Guarapiranga e Billings, poderá contemplar a possibilidade de instalação dos usos 
relacionados à Lei nº 13.153/01, desde que os referidos usos sejam considerados 
conformes e as edificações possam ser devidamente regularizadas, consoante às 
normas vigentes.  
Todavia, observa-se que nas áreas de proteção aos mananciais a regularização das 
edificações depende, em boa parte dos casos, da prévia regularização urbanística e 
ambiental, que pode se estender por anos.  
Diante do exposto, na proposição em apreço constatam-se aspectos meritórios que 
visam solucionar de forma excepcional e temporária as restrições à instalação de 
atividades que integram politicas públicas no campo da assistência social. 
Entretanto, a dispensa ao licenciamento ora pretendida, esbarra nas disposições da 
Lei 13.885/04.  
Não obstante, a apresentação de laudo técnico elaborado por profissional habilitado 
com requisito à dispensa, em última análise, não deixa de representar uma espécie 
de “licenciamento simplificado”.  
Nesse entendimento, considerando a inegável relevância social contida na presente 
iniciativa, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, posiciona-
se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 404/11, apresentando, porém, 
um Substitutivo com o intuído prever instrumento especifico que autorize o 
funcionamento das referidas atividades com base na legislação ambiental e de uso 
e ocupação do solo.  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI Nº 404/11.  
Acrescenta dispositivo a Lei 13.153 de 22 de junho de 2001 e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º. Ficam acrescidos ao artigo 11 da Lei 13.153 de 22 de junho de 2001, os 
artigos 11-A, 11-B, e 11-C, com a seguinte redação:  
“Art. 11-A Para a celebração de convênios disciplinados por esta Lei, em Áreas de 
Proteção aos Mananciais delimitadas pelas Leis Estaduais 898/1985 e 1172/1976, o 
Poder Público Municipal excepcionará a regra de licenciamento de uso do imóvel, 
com a exigência de Licença de Funcionamento de caráter especial e temporário 
para estabelecimentos destinados à prestação de serviços de utilidade pública ou de 
cunho social, enquadrados como nR1, de acordo com o inciso VII, do art. 155, da 
Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004.  
Art. 11-B Constituem requisitos essenciais para o licenciamento especial a que se 
refere o artigo anterior:  
I – o atendimento ao disposto na Lei 13.885/04 quanto às condições de instalação 
da atividade por zona de uso e parâmetros de incomodidade, e à categoria e 
largura de via;  
II – que a atividade seja admitida nas Áreas de Intervenção segundo as leis 
estaduais nº 12.223/06 e nº 13.579/09, relativas às Bacias Hidrográficas dos 
Reservatórios Guarapiranga e Billings, respectivamente.  
III - a apresentação de laudo que ateste as condições de estabilidade, segurança, 
salubridade e acessibilidade da edificação, subscrito por profissional responsável.  
IV – que a edificação não esteja situada em área “non aedificandi”, de preservação 
permanente ou sujeita a:  
a)  Risco geológico-geotécnico;  
b) Inundações;  
c) Contaminação;  
d) Remoção por necessidade de obras.  



V – que o imóvel esteja, com anuência do órgão municipal competente, 
comprovadamente apto à regularização urbanística e fundiária nos termos da 
legislação estadual e municipal, nos casos em que a edificação integrar 
assentamento com pendências de regularização fundiária.  
VI – que seja observada a legislação pertinente, em especial, com relação ao meio 
ambiente e às normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.  
Parágrafo único - O laudo disciplinado no caput deste artigo deverá ser 
reapresentado em cada renovação de convênio ou na hipótese da edificação sofrer 
modificações físicas que alterem as condições anteriormente licenciadas.  
Art. 11-C O Auto de Licença de Funcionamento Especial para os fins previstos nesta 
Lei somente produzirá efeitos após sua efetiva expedição e deverá perdurar até 
que, em consonância com as disposições vigentes, sejam sanadas as pendências 
com relação à regularização urbanística, ambiental, e fundiária das edificações 
situadas nas Áreas de Proteção aos Mananciais.” (NR)  
Art. 2º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º O Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
27/06/2012  
Carlos Neder – PT  
Chico Macena - Relator - PT  
Dalton Silvano - PV  
Juscelino Gadelha – PSB  
Paulo Frange –PTB  
Tião Farias - Presidente - PSDB  
Toninho Paiva – PR  
 
 


