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PROJETO DE LEI 01-00820/2019 do Vereador Aurélio Nomura (PSDB) 
"Altera as Leis nºs 15.031, de 13 de novembro de 2009, e 16.402, de 22 de março de 

2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, 
de, acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 - Plano Diretor Estratégico (PDE). 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O art. 5º da Lei nº 15.031, de 13 de novembro de 2009, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 5º O desvirtuamento no exercício de atividade registrada na conformidade do art. 
1º desta lei, com a alteração das condições que o caracterizavam como Microempreendedor 
Individual - MEI, ensejará a aplicação dos procedimentos e penalidades previstos na Lei nº 
16.402, de 22 de março de 2016." (NR) 

Art. 2º O caput art. 147 da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 147. Os estabelecimentos que comercializem bebida alcoólica e que funcionem 
com portas, janelas ou quaisquer vãos abertos, ou ainda, que utilizem terraços, varandas ou 
espaços assemelhados, bem como aqueles cujo funcionamento cause prejuízo ao sossego 
público, não poderão funcionar das 23 horas às 7 horas do dia seguinte." (NR) 

Art. 3º O atendimento pelo serviço 156 da Prefeitura conterá campo para denúncia 
anônima, tanto na via telefônica como pela rede mundial de computadores - Internet. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/03/2020, p. 82 
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