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PROJETO DE LEI 01-00362/2015 do Vereador Salomão Pereira (PSDB) 
"Dispõe sobre os procedimentos para locação de imóveis, com informações dos dados 

pessoais do locatário e comunicação para delegacia de policia local, no Município de São 
Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica obrigatório no âmbito do município de São Paulo, ao proprietário que alugar 
seu imóvel, a obtenção da ficha de antecedentes criminais de todos os moradores maiores de 
16 (dezesseis) anos de idade, que residirão no local. 

Art. 2° No contrato de locação deve-se constar os seguintes dados do locatário: 

I - Nome completo; 

II - Filiação; 

III - Rg; 

IV - Número de inscrição no Cadastro Pessoa Física � CPF; 

V - Finalidade da locação. 

§ 1º O contrato de locação deve ser elaborado por imobiliária, escritório de advocacia, 
agencia de despacho ou outros a critério das partes. 

§ 2° Havendo constatação na ficha de antecedentes criminais que qualquer das 
pessoas são procurados ou foragidos da justiça, o fato deverá ser comunicado para a 
delegacia de policia local. 

§ 3º Deve ficar em poder do proprietário do imóvel uma cópia do RG, CPF e do 
atestado de antecedentes criminais como parte integrante do contrato de locação de todos os 
moradores acima dos 16 anos. 

Art. 3° A locação em áreas em que o imóvel não tenha sido regularizado, o 
procedimento será o mesmo. 

Art. 4° Fica vedado ao inquilino fazer sublocação, sem a expressa autorização do 
proprietário do imóvel. 

Art. 5° O proprietário que alugar o imóvel sem a elaboração de um contrato de locação, 
e não providenciar os dados de antecedentes criminais estará sujeito à multa no valor de seu 
IPTU de R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais), aplicando-se o dobro na reincidência. 

§ 1° Entende-se como reincidência, para os efeitos desta lei, o cometimento da mesma 
infração num período inferior a 5 (cinco) anos. 

§ 2° O valor da multa prevista no "caput" deste artigo será atualizado anualmente pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, acumulada no exercício anterior, sendo que no caso de extinção 
desse índice, será adotado outro criado por legislação federal, que reflita a perda do poder 
aquisitivo da moeda. 

§ 3° A arrecadação da multa será destinada às áreas de educação e saúde. 

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 



Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 
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, 22 de Julho de 2015. Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/08/2015, p. 82 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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