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JUSTIFICATIVA - PL 0119/2019 
De acordo com o Art. 69 do Plano Diretor Estratégico, Lei nº 16.050, de 31 de julho de 

2014, as porções do território do município cobertas por remanescentes de Mata Atlântica e 
demais formações de vegetação nativa, com existência de nascentes, alto índice de 
permeabilidade, arborização de relevância ambiental e vegetação significativa são classificadas 
como ZEPAM (Zonas Especiais de Proteção Ambiental), destinadas à preservação e proteção 
do patrimônio ambiental. 

As Zonas de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS), por sua vez, de 
acordo com Plano Diretor Estratégico, são áreas do município destinadas à preservação 
ambiental e o estabelecimento de atividades econômicas que garantam a manutenção e a 
recuperação dos serviços ambientais por elas prestados, sobretudo referente às cadeias 
produtivas da agricultura e do turismo. 

Já as Áreas de Mananciais são reservas hídricas ou fontes de água para 
abastecimento público e podem ser superficiais ou subterrâneas. As áreas de mananciais 
paulistas são protegidas pela Lei Estadual Nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, que dispõe 
sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos 
mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo. 

De acordo com a referida Lei, nas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais - 
APRM, definidas como "uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais de interesse 
regional para abastecimento público", deverão ser implementados instrumentos de 
planejamento e gestão visando controle das atividades potencialmente degradadoras do meio 
ambiente, capazes de afetar os mananciais. 

A referida Lei, em seu artigo 2º, inciso II estabelece como um dos seus objetivos 
"compatibilizar as ações de preservação dos mananciais de abastecimento. e as de proteção 
ao meio ambiente com o uso e ocupação do solo e o desenvolvimento socioeconômico". 

Aeródromos, heliportos e similares são caracterizados por serem estruturas com 
grande impacto ao meio ambiente, além de representar um eixo indutor para a ocupação 
urbana do seu entorno, não sendo compatível com a vocação dessas áreas do município 
destinadas à preservação ambiental. 

São Inúmeros os impactos ambientais causados pela aviação, como os ruídos 
aeronáuticos, a emissão de gases provenientes da queima de combustível, geração de 
resíduos sólidos e líquidos, danos à flora, fauna e a interferência nos ecossistemas naturais do 
seu entorno. 

Sendo assim, esse projeto pretende zelar pela preservação das áreas verdes, coibindo 
a instalação de funcionamento das atividades que causem "danos ao meio ambiente, tais como 
aeródromos, heliportos e similares, notadamente geradores de impacto ambiental, nas 
referidas áreas. 

Sendo assim, peço aos nobres pares a aprovação desta propositura. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 114-115 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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