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PARECER Nº 1717/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 356/11  
Trata-se do Projeto de Lei nº 356/11, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, 
que visa dispor sobre a inclusão do endereço eletrônico do Portal de Informações 
do Município de São Paulo nas Placas de identificação afixada nas obras e dá outras 
providencias.  
A proposição, segundo a sua justificativa, intenta democratizar o acesso às 
informações de obras públicas e particulares, instituindo ferramentas de fácil 
utilização e acesso pela sociedade, possibilitando, assim, que o cidadão possa 
acompanhar as obras e denunciar possíveis irregularidades.  
Além de facilitar o acesso às informações acerca das construções, reconstruções e 
reforma de edificações que são disponibilizadas no portal da prefeitura conforme o 
Decreto nº 49.737/08, a iniciativa pretende ampliar as dados básicos sobre as 
obras, assim como, tornar visíveis e legíveis as principais informações ao público, 
nas placas de obras.  
A Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa – CCJLP manifestou-
se pela Constitucionalidade e Legalidade com Substitutivo, através do Parecer 
nº1.206/11, em 28/09/11.  
Considerando os aspectos meritórios contidos na proposta, no sentido de assegurar 
ampla divulgação dos dados básicos relativos aos projetos de construção, 
reconstrução e reforma de edificações públicas e privadas, complementando as 
disposições vigentes, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente à proposição, apresentando, contudo, um Substitutivo 
ao Substitutivo da Comissão de Constituição Justiça e Legislação Participativa, 
apenas com o intuito de adequar o valor proposto da multa, tomando com base as 
penalidades previstas no Código de Obras e Edificações – COE (Lei 11.228/92) ao 
dirigente técnico da obra.  
  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 356/11.  
  
Dispõe sobre a inclusão do endereço eletrônico do Portal de Informações do 
Município de São Paulo nas placas de identificação afixadas nas obras, e dá outras 
providencias.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Os dados básicos dos projetos de construção, reconstrução e reforma de 
edificações públicas e privadas serão disponibilizadas para consulta por qualquer 
usuário, em caráter informativo, no Porta da Prefeitura do Município de São Paulo 
na Internet.  
§1º São considerados dados básicos do projeto de obras privadas:  
I – endereço da obra;  
II – uso/atividade (pretendida ou já instalada)  
III - área total do terreno;  
IV – área construída total;  
V – área computável;  
VI – número de pavimentos;  
VII – número de subsolos;  
VIII – altura de edificações;  
IX – recuo (de frente, laterais e de fundos);  
X – testada do terreno;  
XI – número de vagas para veículos;  
XII – número de vagas para veículos, destinado as pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida;  



XIII – nome do autor do projeto, com indicação dos respectivos números de 
identificação no CREA e de inscrição no cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM;  
XIV – nome do responsável técnico pela execução da obra, incluindo:  
a) nome do autor ou coautores do projeto ou projetos, com indicação dos 
respectivos números de identificação no conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia-CREA e de inscrição no Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários –CCM;  
b) nome do responsável ou responsáveis técnicos pela execução da obra, com 
indicação dos respectivos números de identificação no conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e de inscrição no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários-CCM;  
c) atividades específicas pelas quais o profissional ou profissionais são 
responsáveis;  
d) nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro.  
XV – memorial descritivo da obra, contendo descrição e características 
construtivas;  
XVI – pareceres expedidos por órgão municipais, estaduais e federais necessários à 
aprovação do projeto;  
XVII – projeto aprovado;  
XVIII – alvarás expedidos;  
XIX – licenciamento ambiental, quando necessário;  
XX – relatório de impacto de vizinhança (RIV) e relatório de impacto ambiental 
(RIMA), quando exigíveis;  
§ 2º Para obras públicas municipais contratadas, além dos documentos referidos no 
§1º, deverão ser disponibilizados também:  
I – planilha orçamentária de referência;  
II – cronograma físico financeiro  
III – planilha orçamentária apresentada pelo licitante vencedor do certame;  
IV- contrato e aditamento;  
V – relação dos serviços que eventualmente forem subcontratados, identificando o 
responsável pela execução dos serviços;  
VI – relação de funcionários;  
VII – cronograma de andamento dos serviços atualizado mensalmente.  
§ 3º A implementação do disposto neste artigo será feita de forma gradual, de 
acordo com a disponibilidade orçamentária.  
Art. 2º Deferido o pedido de licença para construir, reconstruir e reformar 
edificações públicas ou privadas, o dirigente técnico responsável pela obra ficará 
obrigado a providenciar a afixação de aviso visível ao público e de fácil leitura na 
fachada do local da construção, contendo as informações exigidas pela Lei Federal 
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, bem como os seguintes dados:  
I – área total do terreno;  
II – área construída total;  
III – uso/atividade (pretendido ou já instalado no imóvel);  
IV – número de pavimentos;  
V – altura da edificação;  
VI – número de vagas para veículos;  
VII - endereço eletrônico do Portal da Prefeitura do Municipal de São Paulo na 
Internet, onde estão disponibilizados os dados básicos da obra.  
Art. 3º Aos infratores do artigo 2º desta Lei será aplicada multa de R$ 1.000,00 
(mil reais), dobrada em caso de reincidência.  
Parágrafo único. A multa de que trata o “caput” deste artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no 
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será aplicado outro 
que venha a substituí-lo.  



Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados de sua publicação, indicando os órgãos e as unidades 
responsáveis pela sua fiscalização e fiel cumprimento.  
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 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.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
30/11/2011.  
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