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PROJETO DE LEI 01-00211/2019 do Vereador Jair Tatto (PT) 
"Dispõe sobre o mapeamento, zoneamento e levantamento cadastral de áreas de risco, 

no Município de São Paulo, e dá outras previdências. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º - O Poder público elaborará o mapeamento, zoneamento e levantamento 
cadastral das áreas de risco bem como das moradias situadas em áreas que se enquadrem 
nas seguintes condições: 

I. De risco geológico; 

II. De risco tecnológico; 

III. De risco de alagamento; 

IV. De risco de desabamentos; 

V. De risco de explosões e incêndios; 

VI. De ameaça a área de preservação permanente; 

VII. De ameaça a área de proteção de mananciais. 

Parágrafo único: Constituirão critérios para a caracterização de determinada área como 
área de risco aqueles já utilizados, em estudos prévios, pela Secretaria Municipal de 
Coordenadoria das Subprefeituras de São Paulo e pelas demais instituições públicas que 
tenham destacada atuação com relação ao objeto desta lei. 

Art. 2º - O levantamento deverá demonstrar o grau de risco e identificar as moradias e 
os respectivos moradores existentes nas áreas a que se refere o artigo 1º. 

Parágrafo único: Para fins desta lei, considera-se moradia qualquer tipo de habitação 
ou conjunto de habitações, independente: 

1. do número de unidades que o integrem, ainda que seja uma única unidade; 

2. do material de que as unidades habitacionais sejam constituídas, desde que 
ofereçam abrigo aos seus moradores. 

Art. 3º - A demolição ou banimento de moradias detectadas no mapeamento, 
zoneamento e levantamento cadastral de áreas de risco só serão permitidos no âmbito de 
planos de erradicação de áreas de risco, contemplando programas de reassentamento 
habitacional e de reurbanização das áreas, excetuando-se apenas os casos identificados como 
de risco iminente. 

Parágrafo único: Estarão sujeitos à demolição ou banimento os assentamos 
habitacionais nas seguintes condições: 

1. sujeitos à ocorrência de grave risco humano ou ambiental, cuja reversão seja 
inviável em termos técnicos ou econômico-financeiros; 

2. quando se tratar de ocupação de fundo de vale, cujas condições geotécnicas e 
topográficas não permitam a implantação de rede de saneamento básico; 

3. quando as áreas se apresentarem com assentamentos rarefeitos, de ocupação não 
consolidada, passíveis de recuperação ambiental. 



Artigo 4º - O resultado do mapeamento, zoneamento e levantamento cadastral de 
áreas de risco será encaminhado à Secretaria Municipal de Habitação, para orientar os 
programas habitacionais. 

Artigo 5º - O levantamento cadastral de áreas de risco será atualizado anualmente 
pelas Subprefeituras do Município de São Paulo. 

Artigo 6º- A listagem das áreas de risco da Cidade de São Paulo, será publicada na 
página da Secretaria Municipal de segurança Urbana. 

Artigo 7º - A relação das áreas de riscos apontados pelo levantamento será enviado 
anualmente para a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara 
Municipal de São Paulo, até o dia 31 de dezembro para o conhecimento dos Senhores 
Vereadores e Vereadoras. 

Artigo 8º - Cabe à Secretaria Municipal das Subprefeituras de São Paulo, acompanhar 
os trabalhos contemplados nos artigos 1º e 2º. 

Artigo 9º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Parágrafo único - O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura 
(FMSAI) apoiará financeiramente a elaboração do levantamento de que trata esta lei. 

Artigo 10º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 27 de março de 2019. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/03/2019, p. 73 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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