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PARECER Nº 34/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 286/08.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Mara Gabrilli, que dispõe 
sobre a limpeza de imóveis, o fechamento de terrenos não edificados, a construção 
e a manutenção de passeios e dá outras providências. A proposta visa inserir uma 
nova regulamentação referente aos passeios públicos, dispondo, dentre outras 
coisas, sobre a criação do Programa de Recuperação do Passeio Público, segundo o 
qual a Prefeitura deverá executar de forma gradual e contínua a padronização do 
passeio público; cria contribuição de melhoria devida pelos contribuintes 
responsáveis pelos imóveis beneficiados pelo Programa; e cancela as multas 
impostas por desrespeito ao art. 8° da Lei nº 10.508/88 na hipótese que especifica. 
Sob o aspecto jurídico, nada obsta a tramitação do presente projeto de lei que vai 
ao encontro do disposto no art. 116 do Plano Diretor Estratégico, segundo o qual a 
utilização dos passeios públicos e das vias de pedestres, incluindo a instalação de 
mobiliário urbano, deverá ser objeto de lei específica. Quanto ao aspecto de fundo, 
insere-se a propositura, portanto, no âmbito da regulamentação edilícia que tem 
por objetivo não só o controle técnico-funcional da construção individualmente 
considerada, mas também o ordenamento da cidade no seu conjunto. Ampara-se, 
ainda, no poder de polícia municipal. Hely Lopes Meirelles, ao discorrer sobre o 
assunto, ensina que “são exigências perfeitamente compreensíveis para todo local, 
veículo ou logradouro público as de um mínimo de mobiliário, de utensílios 
indispensáveis ao conforto dos indivíduos e de arranjo artístico compatível com o 
nível cultural do povo ou dos cidadãos que o vão utilizar ou frequentar” (in “Direito 
Administrativo Brasileiro”, Ed. Malheiros, 6ª ed., pág. 364). Por se tratar de matéria 
sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é dispensada a votação em 
Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na forma do art. 46, 
X, do Regimento Interno da Casa. Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
13/03/2013.  
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