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PROJETO DE LEI 01-0060/2007 do Vereador Agnaldo Timóteo (PL) 
        “Autoriza o Poder Executivo a realizar a pintura externa dos edifícios dos 
conjuntos residenciais populares a cada 5 (cinco) anos, e dá outras providências. 
        A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
        Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a pintura externa dos edifícios 
que compõem os conjuntos residenciais populares, existentes no Município, a cada 5 
(cinco) anos. 
        § 1º O prazo de 5 (cinco) anos de que trata o “caput” deste artigo será contado 
inicialmente da data de entrega do edifício a seus destinatários e, posteriormente, do 
término de cada pintura quinqüenal. 
        § 2º Conforme critérios de conveniência e oportunidade, e de acordo com o grau 
de degradação da conservação do imóvel e de deterioração de seu aspecto externo, 
poderá o Poder Executivo realizar a pintura de que trata esta lei em prazo inferior a 5 
(cinco) anos. 
        § 3º O programa de pintura de edifícios dos conjuntos residenciais populares de 
que trata esta lei terá início com os edifícios entregues há mais tempo ou mais 
degradados, conforme estabelecido no regulamento desta lei. 
        Art. 2º Compete ao Poder Executivo a execução do disposto nesta lei, podendo 
fazê-lo diretamente ou por terceiros na forma da legislação vigente, sendo-lhe 
autorizado solicitar a participação voluntária dos moradores na execução da pintura 
externa dos edifícios dos conjuntos residenciais populares, podendo, a seu critério, 
conferir um auxílio em dinheiro para os participantes dessa atividade, desde que 
observadas as disposições legais de natureza financeira e orçamentária. 
        Art. 3º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
        Art. 4º Esta lei será regulamentada, pelo Poder Executivo, no que couber, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado de sua publicação. 
        Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
        Sala das Sessões,  Às Comissões competentes 
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