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Dispõe sobre os Clubes da Comunidade (CDCs), e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal realizar o reembolso, por meio de 
emendas parlamentares individuais, das despesas de energia elétrica e água realizadas pelos 
Clubes da Comunidade (CDCs) e edificações existentes em propriedades públicas municipais 
geridas por associações de direito privado sem fins lucrativos constituída nos termos do artigo 
2º da Lei nº 13.718/2004. 

Art. 2º As emendas parlamentares individuais deverão relacionar-se ao exercício 
financeiro da despesa que se almeja liquidar e deverá estar contemplada no respectivo 
Orçamento Anual vigente, como também especificar em seu objeto o CDC beneficiado ou a 
edificação existente em propriedade pública municipal gerida por associação de direito privado 
sem fins lucrativos constituída nos termos do artigo 2º da Lei nº 13.718/2004. 

Art. 3º Os Clubes da Comunidade (CDCs) deverão estar devidamente cadastrados e 
regularizados perante o Poder Executivo, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 13.718/2004, 
bem como edificações existentes em propriedades públicas municipais geridas por 
associações de direito privado sem fins lucrativos para receber o reembolso previsto no artigo 
1º desta Lei. 



Câmara Municipal de São Paulo PL 0533/2020 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Parágrafo Único. O cadastro referido no caput, do artigo 3º, desta Lei deverá ser 
renovado anualmente pelas entidades gestoras sob pena de cancelamento automático do 
reembolso ora descrito. 

Art. 4º Os valores máximos a serem reembolsados pelo Poder Executivo Municipal aos 
Clubes da Comunidade (CDCs) e às associações de direito privado gestoras de edificações 
existentes em propriedades públicas municipais a título de gastos com água e energia elétrica 
serão calculados com base na média anual de consumo de cada um destes itens do ano 
anterior. 

Art. 5º Os pedidos de reembolso a serem realizados pelas entidades mencionadas no 
artigo 1º desta Lei deverão ser protocolados até o último dia do mês de competência da fatura 
emitida pela concessionária. 

Art. 6º O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias, contados da data 
de sua publicação. 

Art. 7º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, em 

Às Comissões competentes. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/08/2020, p. 81 
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