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PARECER Nº 0067/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0510/07 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Goulart, que visa dispor 
sobre a obrigatoriedade das novas construções de estações de transportes 
metropolitanos possuírem garagens e áreas de estacionamento de veículos exclusivas 
para usuários dos sistemas de transporte coletivo. 
A matéria insere-se no âmbito do poder de polícia  administrativa do Município. 
De fato, segundo ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, “pelo poder de polícia, o 
Estado, mediante lei, condiciona, limita, o exercício da liberdade e da propriedade dos 
administrados, a fim de compatibilizá-las com o bem-estar social. Daí que a 
Administração fica incumbida de desenvolver certa atividade destinada a assegurar 
que a atuação dos atos, ora preventivos, ora fiscalizadores e ora repressivos” (in 
“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros, 5ª ed., pág. 353). 
O projeto cuida, ainda, de matéria atinente ao Código de Obras e Edificações. 
Segundo Hely Lopes Meirelles a polícia das construções efetiva-se “pelo controle 
técnico-funcional da edificação particular, tendo em vista as exigências de segurança, 
higiene e funcionalidade da obra segundo a sua destinação...O regulamento das 
construções urbanas, ou seja, o Código de Obras e normas complementares, deverá 
estabelecer minuciosamente os requisitos de cada modalidade de construção 
(residencial, comercial, industrial etc.), objetivando a segurança, a higiene, a 
funcionalidade e a estética da obra, em harmonia coma a planificação e o zoneamento 
da cidade. Dentre as exigências edilícias, são perfeitamente cabíveis as que se 
relacionam com a solidez da construção, altura, recuos, cubagem, aeração, insolação, 
coeficientes de ocupação, estética das fachadas e demais requisitos que não 
contrariem as disposições da lei civil concernentes ao direito de construir” (in “Direito 
Municipal Brasileiro”, Ed. Malheiros, 6ª ed., pág. 352). 
Por se tratar de projeto de lei que versa sobre Código de Obra e Edificações, é 
obrigatória a convocação de pelo menos duas audiências públicas durante a sua 
tramitação pela Câmara, nos termos do art. 41, VII, da LOM, dependendo sua 
aprovação do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara (art. 40, parágrafo 
3º, II, LOM). 
Pelo exposto, somos 
PELA LEGALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 27/02/08 
Agnaldo Timóteo 
Aurélio Nomura 
Claudete Alves 
Russomanno 
Ushitaro Kamia 
 
VOTO VENCIDO DO VEREADOR TIÃO FARIAS E DOS VEREADORES CARLOS A. 
BEZERRA JR. E CELSO JATENE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0510/07. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Antonio Goulart, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade das novas construções de estações de transportes 
metropolitanos possuírem garagens e áreas de estacionamento de veículos exclusivas 
para usuários dos sistemas de transporte coletivo. 
O projeto não pode prosperar, como veremos a seguir. 



Com efeito, é competência do Município, no exercício do poder de polícia das 
construções, disciplinar o "controle técnico-funcional da edificação particular, tendo em 
vista as exigências de segurança, higiene e funcionalidade da obra segundo a sua 
destinação. O regulamento das construções urbanas, ou seja, o Código de Obras e 
normas complementares, deverá estabelecer minuciosamente os requisitos de cada 
modalidade de construção (residencial, comercial, industrial etc.), objetivando a 
segurança, a higiene, a funcionalidade e a estética da obra, em harmonia com a 
planificação e o zoneamento da cidade. Dentre as exigências edilícias, são 
perfeitamente cabíveis as que se relacionam com a solidez da construção, altura, 
recuos, cubagem, aeração, insolação, coeficientes de ocupação, estética das fachadas 
e demais requisitos que não contrariem as disposições da lei civil concernentes ao 
direito de construir" (Hely Lopes Meirelles, in "Direito Municipal Brasileiro", Ed. 
Malheiros, 6ª ed., pág. 352). 
Todavia, a exigência de garagem e área de estacionamento para novas estações de 
transportes metropolitanos extrapola o mero requisito construtivo,  caracterizando 
verdadeira imposição, à esfera de governo prestadora do serviço ou ainda à 
concessionária respectiva, de construção de obra pública.  Esbarra a proposta no art. 
69, IX, da Lei Orgânica, segundo o qual são de iniciativa reservada ao Sr. Prefeito os 
projetos de lei dispondo sobre o regime de concessão ou permissão de serviços 
públicos e no art. 111 da LOM segundo o qual compete ao Prefeito a administração dos 
bens municipais, o que compreende a faculdade de utilizar tais bens segundo sua 
natureza e destinação, guardando-os e melhorando-os, no interesse municipal (José 
Nilo de Castro, in “Direito Municipal Positivo”, 2ª ed., Ed. Del Rey, pág. 159),  pelo que 
fere também o princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes. 
Por outro lado, cuidando-se de serviço de transporte de competência exclusiva 
estadual, também não pode prosperar a proposta, eis que para além de não configurar 
norma afeta ao Código de Obras, esbarra no princípio federativo, expresso na 
Constituição Federal, em seu art. 1o, “caput”, eis que é àquela esfera de governo que 
compete disciplinar as características da estação correspondente. 
Pelo exposto, somos 
PELA ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 27/02/08 
Relator – Tião Farias 
Carlos A. Bezerra Jr. 
Celso Jatene 
 


