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PARECER Nº 417/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0190/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Sandra Tadeu, que dispõe 
sobre o funcionamento dos portões e cancelas automáticas. 

Segundo a justificativa ao projeto, a inovação legislativa tem por objetivo evitar que a 
abertura e fechamento dos portões basculantes ou pivotantes colidam com munícipes ou 
veículos que transitam no local, evitando acidentes. 

O projeto encontra fundamento no art. 13, incisos I e XX, da Lei Orgânica do Município, 
no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, bem como no exercício do poder de polícia relativo 
às construções, ou à polícia edilícia que, consoante preleciona Hely Lopes Meirelles, “se 
efetiva pelo controle técnico-funcional da edificação particular, tendo em vista as exigências de 
segurança, higiene, e funcionalidade da obra segundo sua destinação e o ordenamento 
urbanístico da cidade.” (in Direito Municipal Brasileiro, São Paulo, Malheiros Editores, 6ª ed., p. 
351). 

O poder de polícia do Município, é um poder inerente à Administração Municipal para 
restringir ou limitar direitos em benefício da coletividade, cuja definição nos é dada pelo art. 78 
do Código Tributário Nacional: 

Art. 78 – Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

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 particulares se mantenha 
consoante com as exigências legais, o que pressupõe a prática de atos, ora preventivos, ora 
fiscalizadores e ora repressivos" (in Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 5ª ed., pág. 
353). 

Salientamos que embora exista no âmbito municipal a Lei nº 11.228, de 25 de junho de 
1992, que disciplina as regras a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, 
manutenção e utilização de obras e edificações (Código de Obras e Edificações do Município 
de São Paulo), deixamos de sugerir substitutivo para a inclusão do conteúdo do presente 
projeto de lei, o que poderá ser avaliado pela Comissão de mérito competente, na medida em 
que já foi aprovado o PL 466/15, que aprova o novo Código de Obras e Edificações, pendente 
apenas de sanção pelo Sr. Prefeito, tendo em vista a tramitação dos Mandados de Segurança 
nºs 21332963120168260000 e 21365050820168260000. 

Por se tratar de projeto de lei que versa sobre Código de Obras e Edificações é 
obrigatória a convocação de pelo menos duas audiências públicas durante a sua tramitação 
pela Câmara, nos termos do art. 41, inciso VII, da LOM, dependendo sua aprovação do voto da 
maioria absoluta dos membros da Câmara (art. 40, § 3o, inciso II, LOM). 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 
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Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 03/05/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB – Presidente 

Aurelio Nomura - PSDB 

Caio Miranda Carneiro – PSB 

Edir Sales – PSD 

Janaína Lima – NOVO 

Reis – PT - relator 

Rinaldi Digilio – PRB 

Sandra Tadeu – DEM 

Zé Turin – PHS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/05/2017, p. 100 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

