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PARECER CONJUNTO Nº 594/2012 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 456/10  
Trata-se do Projeto de Lei nº 456/10, de autoria dos nobres Vereadores José Police 
Neto e Nabil Bonduki que regulamenta o Consórcio Imobiliário de interesse social 
previsto nos artigos 46 e 47 da Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto 
da Cidade) e no artigo 246 do Plano Diretor Estratégico.  
A propositura visa regulamentar o instrumento urbanístico denominado Consórcio 
Imobiliário, previsto no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor Estratégico do 
Município de São Paulo, por meio do qual o Poder Executivo poderá receber por 
transferência, imóveis que, a requerimento dos seus proprietários, lhe sejam 
oferecidos como forma de viabilização financeira do melhor aproveitamento do 
imóvel.  
Deste modo, após a realização das obras, o proprietário recebe, como pagamento, 
unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, sendo que, o valor 
destas unidades imobiliárias será correspondente ao valor do imóvel antes da 
execução das obras.  
Assim, o Consórcio Imobiliário em conjunto com os instrumentos para o 
cumprimento da Função Social da Propriedade Urbana previstos na Lei Municipal 
15.237/2010, criam condições que favorecem a efetiva produção de habitações de 
interesse social (HIS) e de mercado popular (HMP) no município.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste Projeto de Lei, mas apresentou um Substitutivo para adequá-lo à 
melhor técnica de elaboração legislativa.  
Considerando, portanto, que a medida proposta contribui para o cumprimento da 
função social da propriedade, oferecendo uma alternativa aos proprietários de 
imóveis que, embora compelidos ao parcelamento, à edificação e à utilização 
compulsória, não dispõem dos recursos necessários à viabilização de 
empreendimentos imobiliários, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente manifesta-se favoravelmente a este Projeto de Lei, nos termos do 
Substitutivo sugerido pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa.  
Partindo da compreensão de que a propositura atende aos propósitos do poder 
público de satisfazer as necessidades básicas da população, em particular no que se 
refere à questão da moradia, a Comissão de Administração Pública também se 
manifesta favoravelmente a este Projeto de Lei, nos termos do Substitutivo 
sugerido pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia entende que, ao se promover a ocupação de imóveis que não 
cumprem a sua função social por meio da edificação de habitações, certamente 
haverá um incremento no setor da construção e, consequentemente da geração de 
novos empregos, e também se manifesta de maneira favorável ao Projeto de Lei 
456/10, nos termos do Substitutivo sugerido pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Legislação Participativa.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, posicionando-se, portanto, com parecer 
favorável ao Projeto de Lei nº 456/10, nos termos do Substitutivo sugerido pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala das Comissões Reunidas, em 09/05/12.  
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