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PROJETO DE LEI 01 - 00193/2012 do Vereador Attila Russomanno (PP) 
“Institui a obrigatoriedade da realização de vistoria técnica, de maneira preventiva, em 
todas as edificações no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências.  
Art. 1° De maneira preventiva fica obrigatória a realização de vistoria técnica em todas 
as edificações.  
Parágrafo único: A vistoria técnica a que se refere o artigo 1º, apontará as condições 
de utilização e de manutenção física da edificação e equipamentos, inclusive do 
sistema elétrico e hidráulico, localizando, identificando e diagnostificando os problemas 
da edificação, em relação à estabilidade, segurança e salubridade.  
Art. 2° A inspeção técnica, será realizada decorridos 20 (vinte) anos, após a obtenção 
do Certificado de Conclusão ou o Habite-se, renovável a cada 20 (vinte) anos.  
Art. 3° As despesas inerentes à vistoria técnica estarão na sua totalidade a encargo do 
proprietário, ou possuidor da edificação.  
Art. 4° A desobediência ou a inobservância dos dispositivos desta lei sujeitará os 
infratores às seguintes multas, pelo não cumprimento da obrigação de fazer, aplicada 
até o pronto saneamento.  
I - multa de R$ 50, 00 (cinquenta reais), nos imóveis até 80 (oitenta) m2;  
II — multa de R$ 200,00 (duzentos reais), nos imóveis de 81 m2 (oitenta e um metros 
quadrados) até 200 m2 (duzentos metros quadrados) de área construída;  
III — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos imóveis de 201 m2 (duzentos e um 
metros quadrados) até 600 m2 (seiscentos metros quadrados) de área construída;  
IV — muIta de R$ 1.000,00 (mil reais), nos imóveis de 601 m2 (seiscentos e um 
metros quadrados) até 1000 m2 (mil metros quadrados) de área construída;  
VI — multa de R$ 3.000, 00 (três mil reais), nos móveis acima 1000 m2 (mil metros 
quadrados) de área construída.  
Parágrafo único: O valor da multa de que trata este artigo será atualizado, 
anualmente, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA — 
aplicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE — acumulado no 
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro 
índice criado por legislação federal que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.  
Art. 5° Ficarão isentas das multas, mencionadas no artigo 4º, as Habitações de 
Interesse Social — HIS.  
Art. 6° O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta dias) a 
contar da data de sua publicação.  
Art. 7° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
Sala das Sessões, 18 de abril de 2012. Às Comissões competentes. 


