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JUSTIFICATIVA - PL 0672/2015 
Este Projeto de Lei tem por finalidade instituir ao poder público municipal o dever de 

preservar as áreas públicas da região denominada "centro expandido" na Cidade de São 
Paulo, que atualmente funcionam como "cemitérios" de veículos apreendidos. 

A presente propositura tem amparo legal, pois está em consonância com a Lei 
Orgânica do Município de São Paulo, em especial ao disposto em seus artigos 7º, inciso IV, 
artigos 148º e 149, os quais respectivamente dispõem: 

"Art. 7º - É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com 
outros municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e 
sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e daqueles 
inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas competências municipais específicas, 
em especial no que respeita a: 

(...) 

IV - proteção e acesso ao patrimônio histórico, cultural, turístico, artístico, arquitetônico 
e paisagístico; 

Art. 148 - A política urbana do Município terá por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade, propiciar a realização da função social da 
propriedade e garantir o bem-estar de seus habitantes, procurando assegurar: 

I - o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território; 

II - o acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de moradia, 
transporte público, saneamento básico, infra-estrutura viária, saúde, educação, cultura, esporte 
e lazer e às oportunidades econômicas existentes no Município; 

III - a segurança e a proteção do patrimônio paisagístico, arquitetônico, cultural e 
histórico; 

IV - a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente; 

V - a qualidade estética e referencial da paisagem natural e agregada pela ação 
humana. 

Art. 149 - O Município, para cumprir o disposto no artigo anterior, promoverá 
igualmente: 

I - o controle da implantação e do funcionamento das atividades industriais, comerciais, 
institucionais, de serviços, do uso residencial e da infraestrutura urbana, corrigindo 
deseconomias geradas no processo de urbanização; 

(...) 

IV - a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, 
social, ambiental, arquitetônico, paisagístico, cultural, turístico, esportivo e de utilização pública, 
de acordo com a sua localização e características: 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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