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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 215/2012  
“Altera o “caput” do artigo 9º da Lei nº 15.499, de 7 de dezembro de 2011, para 
estender o prazo de requerimento do Auto de Licença de Funcionamento 
Condicionado, bem como acresce o parágrafo 4º ao seu artigo 2º.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º. O “caput” do artigo 9º da Lei no 15.499, de 7 de dezembro de 2011, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 9º. Os estabelecimentos de que trata esta lei só poderão solicitar o Auto de 
Licença de Funcionamento Condicionado até o dia 31 de março de 2013.  
....................................................................................” (NR)  
Art. 2º. Acresce o parágrafo 4º ao artigo 2º da Lei nº 15.499, de 7 de dezembro de 
2011, com a seguinte redação:  
“Art. 29. ................................................................................  
§ 4º Excetuam-se do disposto no inciso II do “caput” do artigo 2º desta lei as 
atividades em edificações com área total superior a 1.500,00m2 (mil e quinhentos 
metros quadrados) que atendam simultaneamente as seguintes condições:  
I - a atividade ocupe espaço interno que inclua obrigatoriamente área de pavimento 
térreo da edificação, podendo comportar eventualmente mezaninos, jirau ou, no 
máximo, até 2 (dois) andares, além do térreo;  
II - o espaço ocupado pela atividade esteja isolado vertical e horizontalmente em 
relação a qualquer outro espaço interno do restante da edificação;  
III - o espaço da atividade não contenha quaisquer aberturas para outros espaços 
internos do restante da edificação, tais como vidraças internas, portas de 
elevadores, corredores, escadas, saídas e portas, ainda que utilizadas portas corta-
fogo;  
IV - o isolamento esteja garantido por meio de elementos construtivos (parede, 
piso e teto) resistentes no mínimo, a 2 (duas) horas de fogo (RF 120);  
V - o espaço ocupado pela atividade esteja provido de saída(s) própria(s), 
independente(s) do restante da edificação, voltada(s) diretamente para o passeio 
público ou para áreas externas contíguas ligadas ao passeio, desde que adequadas 
ao escoamento seguro da população, nos termos da legislação em vigor;  
VI - a área total ocupada pela atividade não exceda a 1.500,00m2 (mil e 
quinhentos metros quadrados), nos casos de usos nR1 e nR2, ou 750,00m2 
(setecentos e cinquenta metros quadrados), nos casos de atividades industriais 
Ind-1a previstas no artigo 23 do Decreto no 45.817, de 4 de abril de 2005, e 
listadas no seu Quadro nº 04;  
VII - a edificação atenda o item 17.J.1 do Anexo 17 do Decreto nº 32.329, de 23 de 
setembro de 1992, quando for o caso;  
VIII - o espaço da atividade atenda o item 17.J.3.l do Anexo 17 do Decreto nº 
32.329, de 1992, quanto ao controle dos materiais depositados, comercializados ou 
manipulados pela atividade, se for o caso;  
IX - o espaço da atividade apresente disposições construtivas, instalações e 
equipamentos em perfeito estado de segurança, ficando dispensada a 
demonstração das condições de segurança do restante da edificação;  
X - o espaço da atividade atenda as normas de acessibilidade das pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida, previstas na legislação municipal em vigor, 
ficando dispensada a demonstração da acessibilidade do restante da edificação.” 
(NR)  
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.”  
 


