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SUBSTITUTIVO Nº        AO PL Nº 0356/2012  
Altera o “caput” do art. 1º da Lei nº 15.390/2011, que autoriza o Executivo a 
contratar operações de crédito relativas ao Programa de Modernização da 
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT  e ao 
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 
Brasileiros – PNAFM e altera a redação do “caput” do art. 9º da Lei nº 15.499/2011, 
para estender o prazo de requerimento do Auto de Licença de Funcionamento 
Condicionado, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º. O “caput” do artigo 1º da Lei nº 15.390, de 6 de julho de 2011, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 1º. Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito com 
instituições financeiras internacionais e entidades de crédito nacional e 
internacional, dentre elas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES, a Caixa Econômica Federal - CEF e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, cujos recursos serão aplicados na execução do Programa 
de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais 
Básicos - PMAT, no valor de até R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões 
de reais), e do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos 
Municípios Brasileiros - PNAFM, no valor de até R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e 
cinco milhões de reais), destinados a financiar projetos de investimento para a 
melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial 
do Município.  
.......................................................................................” (NR)  
Art. 2º O “caput do art. 9º da Lei nº 15.499, de 7 de dezembro de 2011, com a 
redação dada pela Lei nº 15.578, de 15 de junho de 2012, 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 2014”. (NR)  
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala das sessões,  
JUSTIFICATIVA  
O presente substitutivo tem por finalidade incluir no projeto original a proposta de 
alteração do “caput” do art. 9º da Lei nº 15.499/2011, alterado pela Lei nº 15.578, 
de 15 de junho de 2012, que instituiu o Auto de Licença de Funcionamento 
Condicionado.  
A alteração sugerida estende para 31 de março de 2014 o prazo originalmente 
previsto de 180 (cento e oitenta) dias, contados da regulamentação da Lei, 
posteriormente alterado para 31 de março de 2013, para que os interessados 
possam ingressar com o requerimento de Auto de Licença Condicionado.  
Tal dilação é necessária devido à complexidade dos procedimentos exigidos, bem 
como pelo fato de já ter sido aventada uma dúvida jurídica que culminou numa 
liminar suspendendo os efeitos da Lei em epígrafe por um período.  
Justifica-se a prorrogação também, a baixa adesão dos munícipes verificada até o 
presente momento.  
O projeto não acarreta aumento de despesas, pois a infraestrutura para seu 
atendimento é em meio eletrônico já implantado e em funcionamento.  
Assim, a alteração proposta visa dar condições de efetividade à Lei nº 15.499, de 8 
de dezembro de 2011, razão que a torna merecedora de aprovação deste 
Parlamento Paulistano. 
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PARECER Nº 181/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SOBRE 
O SUBSTITUTIVO Nº             AO PROJETO DE LEI Nº 356/12.  
Trata-se de substitutivo nº  apresentado em Plenário ao projeto de lei nº 
356/12, de autoria do Executivo, que visa obter autorização para a contratação de 
operações de crédito relativas ao Programa de Modernização da Administração 
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT.  
O substitutivo objetiva dar nova redação ao artigo 9º da Lei nº 15.499/11, que 
cuida do alvará condicionado, com vistas a estender o prazo para solicitação do 
Auto de Licença de Funcionamento Condicionado até 31 de março de 2014.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
Cidadãos.  
Em relação à matéria versada no projeto substitutivo, consoante o disposto no art. 
30, inciso I, da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre 
assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, 
da Lei Orgânica Municipal.  
Encontra, ainda, fundamento no artigo 160, incisos I e II e no artigo 163, ambos da 
Lei Orgânica do Município que preceituam competir ao Município disciplinar as 
atividades econômicas desenvolvidas em seu território, mais especificamente 
quanto à concessão e renovação de licenças de funcionamento, bem como 
condições de funcionamento.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública entende inegável o 
interesse público do substitutivo proposto, razão pela qual se manifesta  
FAVORAVELMENTE ao Substitutivo.  
Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias.  
FAVORÁVEL, portanto, o parecer.  
Sala das Comissões Reunidas, 26/03/2013  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
Arselino Tatto – PT  
Conte Lopes – PTB  
Eduardo Tuma - PSDB  
Goulart – PSD  
Laercio Bencko – PHS  
Sandra Tadeu - DEM  
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Alfredinho – PT  
Coronel Camilo –PR  
Mario Covas Neto – PSDB  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Jair Tatto – PT  
Marta Costa – PSD  
Milton Leite – DEM  
Paulo Fiorilo – PT  
Ricardo Nunes – PMDB  
 


