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__IL.L.::--4-eâ-m-WF7S' Municipal de S"ão Paulo Decreta:

Art. 152 - seç'ão 16.1 do Capítulo 16 da lei n2 11.
228 de 25 de junho de 1992 é acrescentado o sub-item 16.1.1
com a s'eguinte redaç'ãó:

"16.1.1 - As habitaç ges de caráter multifamiliar
agrupadas verticalmente d•ver"ão dispor de unidade habitacio-
nal e uma vaga para autom6vel destinados à utilizaç"ão do ze-
lador

A unidade habitacional deverá locali-
zar-se no térreo ou 1R pavimento, e ter área 'Vão superior a
60 m 2. sendo esta no computável no cálculo de coeficiente de
aproveitamento do terreno.

Art. 29. - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaç'ão, revogadas as disposiç ges em contrário.

insere sub-ite rft à s•ç"ão 16.1 do capí-
tulo 16 da lei n9 11.228 de 25 de ju-

' nho de 1992, que trata das Exigências
Específicas Complementares do C6digo
de Edificaçges.



. JUSTiFiCAlIVA
As edificaçes necessitam em geral, de contínua ma-

nutenç"ão das condiçes ideais de salubridade, segurança e ha-
bitabilidade de suas instalaçes físicas.

Ho caso da edificaç2io de caráter multifamiliar, as
atividades decorrentes de sua manutenç"ão s'ão encargo do zela-
dor. Tais atividades S2{.0 solicitadas nos mais diversos horá-
rios em atendimento as necessidades surgidas . no cotidiano da
populaç'ão moradora do prédio.

O projeto de lei visa a obrigatoriedade da existn-
cia de unidade habitacional e vaga para auto destinadas ao
uso do zelador, de forma a facilitar o desempenho de suas

IMO	 atividades que se d'ão de forma flutuante e inesperada.
Estabelece sobretudo neste contexto de relaç;es de

trabalho, benéfico vínculo entre o local de trabalho a mora-
dia e o funcionário de forma a estimular neste tinimo, parti-
cular interesse ao eficiente cumprimento de suas funO:ies.
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