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PARECER N.º 1523/06 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 630/02. 
Visa o Projeto de Lei nº 630/02, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart dispor sobre 
a regularização de assentamentos em áreas de mananciais. Em síntese, o citado projeto de 
lei determina que a Prefeitura efetue o levantamento de áreas de sua propriedade que 
poderão ser vinculadas às Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS 1 e ZEIS 4, para fins 
de regularização. Determina que a vinculação para a regularização poderá ser efetuada nos 
casos em que seja comprovado o relevante interesse público, as condições sócio-econômicas 
dos envolvidos (renda familiar inferior a 3 salários mínimos) e os benefícios decorrentes 
dessa regularização (condições físico ambientais e possibilidades efetivas de introdução de 
medidas sanitárias). Condiciona essa vinculação ao pedido feito por moradores que estejam 
a mais de 5 anos nas áreas a serem beneficiadas.  
A vinculação de que trata o projeto de lei é medida disciplinada pela Lei Estadual n° 
1.172/76 (art.37 A), alterada pela Lei n° 11.216/02. Estes institutos legais determinam que, 
para fins de regularização de um empreendimento localizado em área de manancial, um 
outro imóvel desocupado e não contíguo, poderá ser a ele vinculado, desde que atendidas as 
condições exigidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Com essa medida é possível 
atingir os índices de quota ideal de terreno por unidade residencial e demais índices 
urbanísticos definidos na legislação estadual, o que, em tese, poderia permitir que um 
empreendimento em situação de irregularidade venha a ser regularizado. 
A Comissão de Constituição e Justiça  manifestou-se pela legalidade do projeto de lei. 
Esta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente avalia que existem 
inúmeras situações de irregularidade em empreendimentos privados destinados a usos 
comerciais, de serviços e mesmo industriais, e não só nos assentamentos para fins de 
moradia. No entanto, é a população de baixa renda aquela que necessitará da ação 
complementar do Executivo para poder cumprir o determinado na legislação estadual e ter 
assim, a possibilidade e os benefícios da obtenção da regularização de suas moradias. 
Esta Comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 630/02 e 
apresenta substitutivo relacionando as ZEIS mencionadas no projeto de lei, à Lei nº 
13.885/04 aprovada posteriormente ao projeto de lei em apreço. 
SUBSTITUTIVO Nº       AO PROJETO DE LEI Nº 630/02 DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 
Dispõe sobre a vinculação de áreas de propriedade municipal para regularização de 
assentamentos em área de mananciais e dá outras providências 
A Câmara Municipal de São Paulo, DECRETA: 
Art. 1º Mediante requerimento dos moradores interessados e visando à regularização de 
assentamentos habitacionais em áreas delimitadas como Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS), instituídas pela Lei nº 13.885 de 25 de agosto de 2004 e que estejam localizados em 
Área de Proteção dos Mananciais, o Executivo procederá a avaliação das condições sócio-
econômicas dos beneficiários e do relevante interesse público, para proposição da vinculação 
de imóveis pertencentes à administração pública direta e indireta em atendimento às 
exigências contidas na legislação estadual pertinente, em especial nas Leis nº  1.172 de 17 
de novembro de 1976,  Lei  nº 11.216, de 22 de julho de 2002 e nº 12.233 de 16 de janeiro 
de 2006. 
§ 1º Para os fins do disposto na presente lei, a avaliação das condições sócio-econômicas 
dos moradores basear-se-á na constatação do percebimento de renda não superior a 3 
(três) salários mínimos, por núcleo familiar instalado nos lotes em questão. 
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§ 2º Os requerentes deverão comprovar serem moradores no local pelo tempo de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos. 
 § 3º A comprovação do relevante interesse público dar-se-á, com o levantamento 
circunstanciado da área abrangida, de forma a garantir a adequada avaliação técnica de 
suas condições sócio-ambientais, da viabilidade e conveniência de sua consolidação e as 
possibilidades objetivas de introdução de medidas sanitárias, corretivas e de segurança que 
resultem na melhoria da qualidade ambiental do assentamento, verificado o custo/benefício 
das exigências a serem cumpridas para sua regularização. 
 Art. 2º O Executivo procederá, por antecipação, a levantamento técnico e mapeamento das 
áreas disponíveis à imposição do gravame de que trata a presente lei, buscando viabilizar, 
através de negociações junto à comunidade envolvida e o Poder Público Estadual, a 
regularização do assentamento localizado em ZEIS, em conformidade com as exigências 
impostas pelos órgãos competentes. 
 Art. 3º O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias,a partir da 
data de sua publicação. 
 Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 Art. 5º 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 25/10/06 
Agnaldo Timóteo – Presidente 
Paulo Teixeira – Relator 
Chico Macena 
Ricardo Montoro 
Toninho Paiva 
 


