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PROJETO DE LEI 01-00043/2021 do Vereador Adilson Amadeu (DEM)

Dispõe sobre alterações e fixa condições para fechamento de varandas em unidades
residenciais, possibilitando alterações de fachadas em edificações residenciais multifamiliares
que  já  se  encontram  envidraçadas  e  que  possuam  permissão  para  instalações  de
cortinas/persianas.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Artigo 1º Fica permitido, no Município de São Paulo, alteração de fachada de varanda
em imóvel que possua sistema de envidraçamento e instalação de cortinas/persianas.

§1º A lei se restringe a unidades residenciais multifamiliares.

§2º  O  envidraçamento  e  a  instalação  de  cortinas/persianas  destas  unidades  não
necessariamente deverão estar  em conformidade com a Convenção do Condomínio  a que
pertence o imóvel residencial, ou seja, todas as unidades que possuem estas características,
mas estão em desacordo com a Convenção do Condomínio, poderão valer-se desta Lei.

Artigo 2º Uma vez efetuado o envidraçamento e a instalação de cortinas/persianas, a
varanda passa a ser considerada área interna da unidade, sendo facultado ao proprietário,
portanto:

|. Modificar e nivelar piso;

II. Alterar cor;

III. Remover esquadrias, portas e paredes;

IV. Alterar iluminação; e

V.  Realizar  projeto  arquitetônico  desde  que  não  prejudique  e  comprometa  a
estruturação do edifício.

§ 1º O projeto que contenha as alterações na fachada da varanda devera ser realizado
por empresa ou profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA.

§ 2º Toda e qualquer obra a ser realizada na unidade residencial deve ser projetada e
acompanhada por profissional habilitado (com ART/RRT), a fim de atestar que o serviço não
comprometera a estrutura do edifício.

Artigo 3º Uma vez que o condomínio aprovou, em sua Convenção, o fechamento de
varanda e a instalação de cortinas/persianas, os proprietários poderão se valer das disposições
desta  Lei  e  de  sua  regulamentação  para  realizar  alterações  de  fachadas  de  varadas  em
unidades residenciais.

Artigo 4º O Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de 90 (noventa) dias, em
especial no tocante aos aspectos procedimentais e de formalização.

Artigo 5º As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2021.

Às Comissões competentes.



Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/02/2021, p. 110

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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