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"Acrescenta §1º e renumera o §4º ao Art. 264 da Lei Municipal Nº 16.050, de 31 de
Julho de 2014 - Plano Diretor Estratégico (PDE); Altera a redação do §5º do Art. 107 da Lei
Municipal  Nº  16.402  de  22  de  março  de  2016,  que  disciplina  o  parcelamento,  o  uso  e  a
ocupação do solo no Município de São Paulo, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art.  1º Acrescenta §1º e renumera o §4º para §2º ao art.  264 da Lei  Municipal  Nº
16.050, de 31 de Julho de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 264 ...

§ 1º As disposições previstas no "caput" ficam vedadas em:

I - Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPAM)

II - Zonas de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS)

III - Áreas de Mananciais.

§2º A instalação e operação de helipontos fica condicionada à apresentação do Estudo
e Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV /RIV." (NR).

Art. 2º Fica alterada a redação do § 5º do art. 107 da Lei 16.402 de 22 de março de
2016, que disciplina o uso e a ocupação do solo, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 107...

(...)

§5º A implantação de novos aeroportos e aeródromos dependerá de lei específica que
estabeleça a localização do empreendimento, bem como os parâmetros de parcelamento, uso
e ocupação aplicáveis, respeitados os limites estabelecidos nesta lei e as demais disposições e
restrições previstas na Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 - PDE." (NR)

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Sessões, 26 de Fevereiro de 2019.

Às Comissões competentes."
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