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JUSTIFICATIVA 
 
 

O futuro do município de São Paulo está atrelado ao seu desenvolvimento e afirmação como 
centro econômico referenciado internacionalmente. As cidades que pretendem assumir esse 
papel, consolidando grande participação do setor terciário e de serviços em sua vida 
econômica, tem necessariamente que responder com infra-estrutura altamente eficiente onde 
destacam-se o sistema de informações, comunicações e transportes. 
 
O crescimento da demanda por transporte aéreo, especialmente por helicópteros, passou a 
exigir da cidade maiores investimentos, sejam econômicos ou técnicos, que pudessem 
garantir confiabilidade e segurança às pessoas, qualidade de vida e organização 
administrativa. 
 
A cidade de São Paulo tem hoje a segunda maior frota de helicópteros do mundo, perdendo 
apenas para Nova Iorque. Apesar disso, ainda não há uma legislação municipal específica 
acerca do assunto, o que acaba comprometendo não só o tráfego aéreo na cidade, mas 
também o planejamento urbano e a segurança da coletividade. 
 
O Departamento de Aviação Civil - DAC, autorizou a operação de 172 áreas para pouso de 
helicópteros. Destes, porém, apenas 23 possuem licença da Prefeitura e os demais são 
clandestinos, segundo a administração municipal. Isso significa que o Executivo não faz a 
menor idéia de onde pousam ou decolam os helicópteros nem do impacto que estão causando 
na cidade. Apenas a autorização do DAC não é suficiente para o funcionamento, já que cabe 
à Prefeitura adequar o uso dos mesmos na vida da cidade. 
 
A confusão é tanta que até lajes de emergência construídas no topo dos prédios e previstas 
no Código de Obras estão se transformando em helipontos sem qualquer tipo de autorização. 
A falta de autorização na Prefeitura está abrindo brechas para que as lajes de emergência 
sejam utilizadas como helipontos e, nesses casos, não existe nem mesmo a autorização do 
DAC. Esses pavimentos são exigidos pelo Código de Obras para alguns edifícios. Eles se 
tornaram obrigatórios depois do incêndio do Edifício Joelma e têm a finalidade de facilitar o 
tráfego das aeronaves em situações de salvamento. 
 
O vereador Paulo Frange, um dos autores da presente proposta, presidiu durante seis meses a 
CPI da Operação Urbana Faria Lima, que investigou construções irregulares na região. 
Durante as investigações constatou-se o grande número de helipontos existentes na cidade, 
especificamente na região da Faria Lima, sendo que todos os edifícios mantinham helipontos 
que não constavam das plantas e outros que tinham lajes funcionando para pousos e 
decolagens. Para tentar descobrir o que estava errado, a CPI pediu ao DAC uma relação com 
todos os helipontos da cidade e quando a listagem chegou em 5 de dezembro de 2002, para a 
surpresa geral, a Prefeitura só tinha 20 dos nomes registrados. 



 
Nesse sentido, necessário se faz um controle mais criterioso no que tange a construção e 
utilização de helipontos e heliportos, e o tráfego de aeronaves com hélices giratórias. 
Entretanto, é de bom alvitre frisar que, para haver tal fiscalização e controle, é necessário que 
se tenha uma legislação específica que indique um procedimento a ser seguido, garantindo 
assim, o desenvolvimento organizado do setor. 
 
Tendo em vista a necessidade de disciplinar o tráfego aéreo para helicópteros no município 
de São Paulo, especialmente a construção, instalação, manutenção e utilização de helipontos 
e heliportos, o presente projeto de lei tem a finalidade de estabelecer regras especiais e fixar 
normas operacionais para a exploração deste segmento, orientando não só os proprietários e 
operadores de helipontos e heliportos, mas também as autoridades administrativas 
municipais quanto à fiscalização dessas áreas e controle do tráfego aéreo de helicópteros no 
município de São Paulo. 


