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Norma Ementa 

Resolução nº 122/SSP/1985 Policiamento ostensivo para espetáculos públicos 

Lei Municipal nº 10.205/1986 
Disciplina a expedição de licença de funcionamento, e dá 

outras providências. 

Lei Municipal nº 10.365/1987 

Disciplina o corte e a poda de vegetação de porte 

arbóreo existente no município de São Paulo, e dá outras 

providências. 

Decreto Municipal nº 26.535/1988 

Regulamenta a Lei nº 10.365, de 22 de setembro de 

1987, que disciplina o corte e a poda de vegetação de 

porte arbóreo existente no Município de São Paulo, e dá 

outras providências. 

Lei Municipal nº 10.908/1990 

Dispõe sobre a demarcação de espaços para ciclofaixas 

em praças públicas do Município de São Paulo, e dá 

outras providências. 

Lei Municipal nº 11.509/1994 

Determina o uso de pisos drenantes em passeios 

públicos, estacionamentos descobertos, ruas de pouco 

movimento de veículos e vias de circulação de pedestres 

em áreas de lazer, praças e parques, e dá outras 

providências. 

Decreto Municipal nº 34.855/1995 
Regulamenta a Lei nº 10.908. de 18 de dezembro de 

1990, e dá outras providências. 

Portaria nº 2/SVMA/DEPAVE/2000 
Regulamentação de normas e procedimentos a serem 

adotados pelos vigias dos parques municipais. 

Lei Municipal nº 13.214/2001 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de para-

raios, ou sistema de detecção nas áreas que especifica e 

da outras providencias. 

Lei Municipal nº 13.131/2001 
Disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e 

transporte de cães e gatos no Município de São Paulo. 

Decreto Municipal nº 42.479/2002 

Regulamenta a Lei nº 13.214, de 22 de novembro de 

2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 

de pára-raios, ou sistema de detecção nas áreas que 

especifica. 
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Decreto Municipal nº 41.865/2002 

Regulamenta a Lei n. 13131, de 18 de maio de 2001, que 

disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e 

transporte de cães e gatos no Município de São Paulo. 

Portaria nº 

35/SVMA/DEPAVE/2003 

Estabelece orientação técnica para projetos 

paisagísticos, arquitetônicos e complementares, em 

áreas de uso público a serem desenvolvidos pela 

iniciativa privada. 

Lei Estadual nº 11.531/2003 
Estabelece regras de segurança para posse e condução 

responsável de cães. 

Lei Municipal nº 13.747/2004 

Dispõe sobre a participação de entidades publicas e 

privadas na recuperação, conservação, controle, 

manutenção e preservação dos lagos em parques 

municipais, e da outras providências. 

Lei Municipal nº 13.783/2004 
Dispõe sobre sinalização de orientação turística no 

Município de São Paulo, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 13.724/2004 

Institui o Programa de Educação e Monitoria Ambiental 

- PEMA - no Município de São Paulo, e da outras 

providencias. 

Decreto Municipal nº 45.656/2004 

Regulamenta a Lei n. 13724, de 9 de janeiro de 2004, que 

instituiu Programa de Educação e Monitoria Ambiental - 

PEMA - no Município de São Paulo. 

Lei Municipal nº 13.763/2004 

Estabelece normas para o exercício da prestação de 

serviços de manobra e guarda de veículos, também 

conhecido como "valet service", no âmbito do Município 

de São Paulo e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 48.533/2004 

Estabelece regras de segurança para a condução 

responsável de cães, nos termos da Lei nº 11.531, de 11 

de novembro de 2003 

Decreto Municipal nº 46.181/2005 

Regulamenta a Lei n. 13747, de 15 de janeiro de 2004, 

que dispõe sobre a participação de entidades publicas e 

privadas na recuperação, conservação controle, 

manutenção e preservação dos lagos em parques 

municipais. 
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Lei Municipal nº 14.090/2005 

Autoriza a instalação, nas praças e parques municipais, 

de equipamentos especialmente desenvolvidos para 

crianças cadeirantes, nas condições que especifica. 

Portaria nº 4/SVMA/2005 

Garante o acesso aos parques municipais de cães de 

todas as raças com coleiras e guias, e de cães das raças 

"mastim napolitano", "pit bull", "rottweiller" e 

"american stafforshire terrier" com coleira, guia curta de 

condução, enforcador e focinheira. 

Lei Municipal nº 14.072/2005 

Autoriza a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET a 

cobrar pelos custos operacionais de serviços prestados 

em eventos, relativos à operação do sistema viário. 

Lei Municipal nº 14.223/2006 
Dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem 

a paisagem urbana do Município de São Paulo. 

Lei Municipal nº 14.483/2007 

Dispõe sobre a criação e a venda no varejo de cães e 

gatos por estabelecimentos comerciais no Município de 

São Paulo, bem como as doações em eventos de adoção 

desses animais, e dá outras providências. 

Decreto Municipal nº 49.460/2008 

Estabelece procedimento para a expedição por via 

eletrônica das licenças de funcionamento de que tratam 

a Lei nº 10.205, de 4 de dezembro de 1986, com 

alterações posteriores, e as disposições dos Capítulos I e 

II do Título IV da Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de 

agosto de 2004. 

Decreto Municipal nº 49.969/2008 

Regulamenta a expedição de Auto de Licença de 

Funcionamento, Alvará de Funcionamento, Alvará de 

Autorização para eventos públicos e temporários e 

Termo de Consulta de Funcionamento, em consonância 

com as Leis nº 10.205, de 4 de dezembro de 1986, e nº 

13.885, de 25 de agosto de 2004; revoga os decretos e a 

portaria que especifica. 

Lei Municipal nº 14.751/2008 

Dispõe sobre a implantação de Programa de Restrição ao 

Trânsito de Veículos Automotores Pesados, do tipo 

caminhão, no Município de São Paulo. 
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Portaria nº 154/SVMA/2009 

Disciplina as medidas visando a erradicação e ao controle 

de espécies vegetais exóticas invasoras (EEI) por plano 

de manejo e institui a lista de espécies vegetais. 

Lei Municipal nº 14.969/2009 

Institui, no âmbito do Município de São Paulo, o 

Programa de Prevenção a Incêndios e de Proteção das 

Áreas de Proteção Ambiental - APAs e nos Parques 

Municipais, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 14.887/2009 

Reorganiza a Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente - SVMA e dispõe sobre seu quadro de cargos 

de provimento em comissão; confere nova disciplina ao 

Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - CADES, ao Conselho do Fundo Especial do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

CONFEMA, ao Fundo Especial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - FEMA, ao Conselho 

Consultivo da Universidade Aberta do Meio Ambiente e 

Cultura de Paz e ao Conselho Regional de Meio Ambiente 

e Cultura de Paz; revoga as leis e os decretos que 

especifica. 

Portaria nº 19/SVMA/2010 

Atualiza as informações prevista na Portaria n° 

154/SVMA/2009 que disciplina as medidas/erradicação 

e controle de espécies vegetais exóticas invasoras (EEI). 

Portaria nº 104/SMSU/2010 Dispõe sobre o Programa de Proteção Ambiental. 

Portaria nº 1233/PREF/2010 

Adota "lista oficial de espécies vegetais exóticas 

invasoras do Município" para corte e poda de vegetação 

passiveis de autorização pelo subprefeito. 

Decreto Municipal nº 51.593/2010 

Confere nova regulamentação à Lei nº 14.072, de 18 de 

outubro de 2005, que autoriza a Companhia de 

Engenharia de Tráfego - CET a cobrar pelos custos 

operacionais de serviços prestados em eventos, relativos 

à operação do sistema viário; revoga os Decretos nº 

46.942, de 30 de janeiro de 2006, nº 47.541, de 3 de 

agosto de 2006, e nº 48.115, de 1º de fevereiro de 2007. 
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Lei Municipal nº 15.326/2010 

Determina a possibilidade de monitoramento por 

câmeras em eventos geradores de público e dá outras 

providências. 

Decreto Municipal nº 51.715/2010 
Cria e denomina o Parque Municipal Lajeado-Izaura 

Pereira De Souza Franzolin. 

Portaria Intersecretarial nº 

89/SMC/2012 

Estabelece diretrizes para o desenvolvimento e 

implementação de bosques da leitura em parques 

municipais da cidade de São Paulo. 

Portaria nº 60/SVMA/2012 
Publica Lista de Espécies Vegetais Vasculares Nativas do 

município de São Paulo (Atualizada em 10/05/2011). 

Lei Federal 12.651/2012 Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 

Portaria nº 37/SVMA/2013 
Procedimentos de manejo da vegetação de porte 

arbóreo existente nos parques municipais 

Portaria nº 130/SVMA/2013 

Disciplina critérios e procedimentos de compensação 

ambiental - manejo, por corte, transplante ou 

intervenção ao meio ambiente. 

Portaria Intersecretarial nº 

1/SVMA/2013 

Adota como procedimento técnico para o planejamento 

e execução de poda de exemplares arbóreos no 

município o manual de poda elaborado pelo GTI. Revoga 

Portaria Intersecretarial SVMA 4/2005. 

Lei Municipal nº 15.910/2013 
Dispõe sobre a criação e organização de Conselhos 

Gestores dos Parques Municipais. 

Lei Municipal nº 15.947/2013 

Dispõe sobre as regras para comercialização de 

alimentos em vias e áreas públicas - comida de rua - e dá 

outras providências. 

Portaria nº 677/SMS/2014 

Reformula a Portaria 1014/2012 SMS/COMURGE, que 

trata das normas para elaboração de Planos de Atenção 

Médica em Eventos Temporários, Públicos, Privados ou 

Mistos na Cidade de São Paulo. 

Lei Municipal nº 16.050/2014 

Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano 

Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a 

Lei nº 13.430/2002. 
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Resolução nº 

020/SMDU/CPPU/2015 

Dispõe sobre a inserção de nomes e logos de 

organizadores na comunicação visual de eventos 

realizados em espaços públicos ou privados visíveis de 

logradouro público. 

Lei Municipal nº 16.387/2016 

Determina a disponibilização de brinquedos adaptados 

ao uso de crianças com deficiência em parques e áreas 

de lazer infantil, públicos e privados, e dá outras 

providências. 

Lei Municipal nº 16.402/2016 

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). 

Portaria nº 99/SVMA/2016 

Estabelece normas para implantação de espaço 

adequado à soltura de cães nas dependências dos 

Parques Municipais Urbanos. 

Portaria nº 102/SVMA/2016 

Estabelece procedimentos e fluxos de tramitação na 

Secretária Municipal do Verde e do Meio Ambiente para 

solicitação de autorização de plantios de mudas arbóreas 

em Parques Municipais urbanos. 

Resolução nº 

004/SMDU/CPPU/2016 

Dispõe sobre a realização de intervenções artísticas, tais 

como grafite e pintura mural, em edificações e 

monumentos, bens públicos ou privados. A Comissão de 

Proteção à Paisagem Urbana – CPPU, no uso de suas 

atribuições, em sua 59ª Reunião Ordinária realizada no 

dia 01 de novembro de 2016, Considerando o disposto 

no artigo 35 da Lei Municipal nº 14.223 de 26 de 

setembro de 2006, sobre as competências da CPPU; 

Resolução nº 

005/SMDU/CPPU/2016 

Dispõe sobre a realização de intervenções urbanas com 

exposição temporária de esculturas em logradouro 

público. 

Decreto Municipal nº 58.027/2017 

Confere nova regulamentação à Lei nº 13.763, de 19 de 

janeiro de 2004, que estabelece normas para o exercício 

da prestação de serviços de manobra e guarda de 

veículos, também conhecidos como "valet service”, bem 
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como cria o Cadastro Municipal das Empresas 

Prestadoras dos Serviços de “Valet Service” 

Lei Municipal nº 16.642/2017 

Aprova o Código de Obras e Edificações do Município de 

São Paulo; introduz alterações nas Leis nº 15.150, de 6 

de maio de 2010, e nº 15.764, de 27 de maio de 2013. 

Lei Municipal nº 16.703/2017 

Disciplina as concessões e permissões de serviços, obras 

e bens públicos que serão realizadas no âmbito do Plano 

Municipal de Desestatização – PMD; introduz alterações 

na Lei nº 16.211, de 27 de maio de 2015. 

Decreto Municipal nº 58.320/2018 

Dispõe sobre os contratos que tenham por objeto a 

prestação dos serviços de gestão, operação e 

manutenção de parques municipais em parceria com 

particulares, nos termos da Lei nº 16.703, de 4 de 

outubro de 2017. 

Portaria nº 8/SVMA/2019 

Determina as Unidades de Serviço de Natureza 

Operacional, para os fins estabelecidos no artigo 4º 

do Decreto nº 54.987/2014, no âmbito da Secretaria 

Municipal do Verde e do Meio Ambiente. 

 


