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PROJETO DE LEI 01-00878/2017 do Vereador João Jorge (PSDB) 
"Dispõe sobre os parâmetros de ocupação e condições especiais de instalação de 

locais de culto (Lei de Templos). 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º. Esta lei dispõe sobre os parâmetros de ocupação e condições especiais de 
instalação de locais de culto, em atendimento ao art. 369, § 1º, lI, da Lei nº 16.050, de 31de 
julho de 2.014. 

§ 1º. Os locais de culto com área construída computável inferior a 1.000 m2 (mil metros 
quadrados) enquadram-se na subcategoria de usos não residenciais compatíveis com o uso 
residencial nR1. 

§ 2º. Os locais de culto com área construída computável superior a 1.000 m2 (mil 
metros quadrados) e inferior a 2500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) enquadram-
se na subcategoria de usos não residenciais compatíveis com o uso residencial nR2. 

§ 3º. Os locais de culto com área construída computável superior a 2.500 m2 (dois mil 
e quinhentos metros quadrados), ficam enquadrados na subcategoria de usos não residenciais 
especiais ou incômodos - nR3. 

§4º. Independentemente da classificação referida nos parágrafos anteriores, os locais 
de culto qualificados como Polos Geradores de Tráfego ficam sujeitos à observância da 
legislação pertinente. 

Art. 2º. A instalação de locais de culto de que tratam os §§ 1º a 3º do art. 1º desta lei 
deverá obedecer às características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação do lote 
estabelecidas no respectivo Plano Regional Estratégico da Prefeitura Regional, bem como 
atender aos parâmetros de incomodidade e condições de instalação pertinentes à zona de uso, 
salvo se disposto em sentido contrário por esta lei. 

Art. 3º. Quando o local de culto estiver localizado em faixas de até 400 (quatrocentos) 
metros de cada lado dos alinhamentos do sistema de transporte público coletivo de massa, ou 
em círculos com raio de até 800 (oitocentos) metros tendo como centro as estações do 
transporte metroviário ou ferroviário, a aprovação de edificação com área construída acima do 
coeficiente de aproveitamento básico, até o máximo permitido por lei, poderá prever a dispensa 
do atendimento de até 75% das vagas de estacionamento relativas ao potencial construtivo 
adicional, mediante parecer favorável do órgão oficial de trânsito. 

Art. 4º. O coeficiente de aproveitamento máximo das edificações destinadas a locais de 
culto será acrescido em 75% (setenta e cinco por cento) daquele fixado nas características de 
aproveitamento, dimensionamento e ocupação do lote estabelecidas no respectivo Plano 
Regional Estratégico da Prefeitura Regional, para a zona de uso onde estiverem localizados, 
dispensado o pagamento de outorga onerosa. 

§ 1º. Na hipótese de reforma ou ampliação das edificações de locais de culto já 
existentes, o acréscimo do coeficiente de aproveitamento máximo também independerá de 
outorga onerosa e da correspondente contrapartida financeira. 

§ 2º. Não poderão ter destinação diversa daquelas constantes do caput do art. 1º desta 
lei as edificações que, com a utilização dos incentivos nela previstos, ultrapassarem os índices 
máximos permitidos para a zona de uso em que se localizam. 



§ 3º. O coeficiente de aproveitamento máximo para regularização das edificações 
destinadas aos estabelecimentos de ensino que se localizarem em áreas delimitadas por 
círculos com raio de até 600 (seiscentos) metros tendo como centro as estações do transporte 
metroviário ou ferroviário será acrescido em 120% (cento e vinte por cento) daquele fixado nas 
características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação do lote estabelecidas no 
respectivo Plano Regional Estratégico da Prefeitura Regional para a zona de uso onde estiver 
localizado, mediante outorga onerosa, não podendo resultar em índice superior a 6,0. 

Art. 5º. Sem prejuízo da taxa de permeabilidade exigida para a zona de uso, a 
edificação do local de culto poderá ultrapassar a taxa de ocupação em até 80% (oitenta por 
cento) ou 50% (cinquenta por cento) no gabarito de altura exigida por lei para a zona de uso. 

Parágrafo único. Além do acréscimo de taxa de ocupação previsto no caput deste 
artigo, para os locais de culto localizados em círculos com raio de até 800 (oitocentos) metros a 
contar das estações do transporte metroviário ou ferroviário, o gabarito de altura também 
poderá ser acrescido, ficando limitado tão-somente à utilização máxima do coeficiente de 
aproveitamento estabelecido nesta lei, exceto se houver limitação decorrente do controle do 
tráfego aéreo. 

Art. 6º. A instalação dos locais de culto não se sujeita às limitações de carga viária 
previstas na LPUOS e no PDE. 

Art. 7º. Quando o local de culto for instalado em áreas verdes ou sujeita à restrição 
ambiental, o responsável pelo local deverá previamente proceder à compensação da área, 
preferencialmente no mesmo distrito, em área indicada pelo Poder Executivo, acrescida em no 
mínimo 20% (vinte por cento), ficando, diretamente ou através de convênio, responsável pela 
preservação e manutenção da área verde doada a título de compensação ambiental. 

Art. 8º. Os locais de culto de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 1º desta lei deverão ser 
providos de espaço destinado a embarque, desembarque e manobras de veículos, fora do 
logradouro público de acesso, especificando no projeto os pátios e vias de circulação 
destinadas a embarque e desembarque de pessoas, carga e descarga de veículos de serviço e 
parada temporária e manobra de veículos. 

Art. 9º. O funcionamento de locais de culto de que trata esta lei em edificações em 
situação irregular, nos termos da legislação em vigor no âmbito do Município de São Paulo, 
dar-se-á mediante a obtenção do Auto de Licença de Funcionamento Condicionado válido por 
10 (dez) anos, renovável por mais 10 (dez) anos. 

Parágrafo Único. Para a concessão de Licença de Funcionamento Condicionada a 
locais de culto não se aplicam as limitações contidas no Art. 2º, I e II, Art. 3 e Art. 4º, I, da Lei nº 
15.499, de 7 de dezembro de 2.011. 

Art. 10. O licenciamento de edificação ou de reformas de locais de templos será 
expedido em alvará único, aprovada e autorizada automaticamente a execução de obras 
mediante a apresentação prévia ao Poder Executivo de declaração de responsabilidade, nos 
termos do Art. 11 da Lei 16.642, de 9 de maio de 2.017. 

Parágrafo Único. Além das disposições contidas nesta Lei, o Poder Executivo poderá, 
mediante expedição de Decreto, dispensar tratamento simplificado com relação à outorga de 
licenciamentos e concessões de alvará atinentes às obras em locais de culto e atividades ali 
desenvolvidas. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/03/2018, p. 81 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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