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PARECER Nº1634/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 273/12  
Trata-se do Projeto de Lei nº 273/12, de autoria da nobre Vereadora Edir Sales, que 
dispõe sobre a instalação de sanitários em praças, parques e áreas públicas abertas 
dotadas de mobiliário ou equipamento de esporte, lazer ou recreação, no âmbito do 
Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto, por meio do Parecer 1156/2012.  
As áreas públicas da cidade raramente dispõem de sanitários para o uso da população 
e, quando eles existem, encontram-se em condições muito precárias de limpeza e 
manutenção. No que se refere às áreas verdes, com exceção dos parques municipais, 
a absoluta maioria delas não possui sanitários públicos, o que sem dúvida dificulta o 
pleno usufruto destes espaços, que nem sempre estão localizados próximos às 
residências dos usuários ou de locais que disponibilizem o uso de sanitários à 
população.  
Considerando, portanto, a relevância da iniciativa para a melhoria da qualidade dos 
espaços públicos da cidade, em benefício da população em geral, a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à sua 
aprovação. Por outro lado, tendo em vista que os parques municipais são áreas 
cercadas e que dispõem de equipes de segurança contratadas, ao contrário das praças 
e de outras áreas públicas abertas, sugere-se a elaboração de um substitutivo, 
conforme o texto a seguir, para inserir o §4º no art. 1º, de modo a garantir que 
eventuais danos às instalações sanitárias sejam imediatamente reparados, assim como 
para referir-se ao termo adequado “pessoas com deficiência e mobilidade reduzida” no 
caput do mesmo artigo.  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 273/12  
Dispõe sobre a obrigatoriedade de previsão de instalações sanitárias quando da 
construção, reforma e implantação de praças, parques e áreas públicas abertas 
dotadas de mobiliário ou equipamento de esporte, lazer ou recreação, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º A construção, reforma e implantação de praças, parques e áreas públicas 
abertas dotadas de mobiliário ou equipamento de esporte, lazer ou recreação deverá 
prever instalações sanitárias de uso público, distintas para homens, mulheres e 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.  
§1º Para fins de cumprimento do previsto no caput deste artigo poderá ser feita a 
opção pelos sanitários químicos.  
§2º Para os efeitos desta Lei, será considerado mobiliário todo e qualquer bem móvel, 
destinado ao uso coletivo, instalado nas dependências da praça, parque ou área 
pública aberta, tais como bancos, mesas, cadeiras e similares.  
§3º As instalações sanitárias deverão ser frequentemente limpas e higienizadas a fim 
de que seja prestado serviço adequado à proteção da saúde pública.  
§4º Qualquer dano verificado nas instalações sanitárias deverá ser imediatamente 
reparado.  
Art. 2º As instalações sanitárias não serão obrigatórias nas praças, parques e áreas 
públicas com dimensões insignificantes que possam ter sua área total comprometida 
com a construção de referidas instalações, bem como naquelas com baixa circulação 



de pessoas, dependendo, nestes casos, de análise da conveniência e oportunidade pelo 
órgão responsável pela execução ou contratação do serviço público.  
Art. 3º As praças, parques e áreas públicas abertas dotadas de mobiliário ou 
equipamento de esporte, lazer ou recreação, já existentes, deverão ser adequadas aos 
termos desta Lei, gradualmente, com observância do disposto na Lei Complementar 
Federal nº 101/00.  
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
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