
PUBLICADO DOC 04/05/2012, PÁG 161 
 
 
 
PARECER Nº 502/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 419/11.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Juscelino Gadelha, que 
visa incluir o Parque Itaguaçu da Cantareira como Zona de Preservação Ambiental – 
ZEPAM.  
Para seguro pronunciamento e em razão da complexidade técnica da matéria, esta 
Comissão requereu fosse enviado ao Executivo pedido de informações, a fim de 
esclarecer se a descrição da zona de uso na qual a proposta pretende enquadrar o 
perímetro encontra correspondência com as zonas de uso previstas na Lei nº 
13.885/2004 e, ainda, se a proposta é compatível com os ditames da Lei nº 
13.430/2002.  
Quanto à descrição da área, segundo informações prestadas pelo Executivo às fls. 
26 e seguintes, “a área conhecida como Parque Itaguassu da Cantareira é um 
loteamento situado à Av. Penha Brasil nºs 2.506 e 2.770”.  
Quanto à adequação ao Plano Diretor Estratégico e à Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, o Poder Executivo entende que o projeto em análise, ao pretender enquadrar 
área objeto de loteamento em ZEPAM, não seria “conveniente, pois afetará uma 
série de proprietários de imóveis residenciais”. Ademais, afirma o Executivo que “a 
mudança do zoneamento implica em alteração das normas da Lei nº 13.885/4”.  
A nosso ver, ante as informações prestadas, sob o aspecto estritamente jurídico, o 
projeto tem amparo para prosseguir.  
De acordo com a Lei Municipal nº 9.413/81, que dispõe sobre o parcelamento do 
solo do Município de São Paulo:  
“III – Da área total, objeto do projeto de loteamento, serão destinados, no mínimo:  
a) 20% (vinte por cento) para vias de circulação de veículos;  
b) 15% (quinze por cento) para áreas verdes;  
c) 5% (cinco por cento) para áreas institucionais.”  
Vê-se que, para a regularização do loteamento, é requisito legal a reserva de 15% 
de sua área total para áreas verdes.  
E essa área verde, de acordo com a Lei Federal nº 6.766/79, art. 22, passa a 
integrar o domínio do Município.  
Ainda versando sobre as áreas verdes e os parques, assim dispõe o Plano Diretor:  
“Art. 152 - Nas Macroáreas de Uso Sustentável, que abrangem as Áreas de 
Proteção Ambiental - APAs, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs, 
e outras, cuja função básica seja compatibilizar a conservação da natureza com o 
uso sustentável de parcela dos recursos naturais existentes, são permitidos usos 
econômicos como a agricultura, o turismo e lazer e mesmo parcelamentos 
destinados a chácaras, desde que compatíveis com a proteção dos ecossistemas 
locais.  
Parágrafo único - Na Macroárea de Uso Sustentável serão utilizados, 
prioritariamente, os seguintes instrumentos:  
I - Zoneamento Ambiental;  
II - ZEPAG e ZEPAM;  
III - Transferência do Direito de Construir;  
IV - Termo de Compromisso Ambiental;  
V - outros instrumentos previstos na legislação ambiental e na Lei Federal nº 
10.257/02 - Estatuto da Cidade, quando for necessário para atingir os objetivos 
propostos no "caput" deste artigo”.  
No que tange à definição de ZEPAM, categoria na qual o projeto pretende incluir o 
Parque Itaguaçu da Cantareira, confira-se a definição do Plano Diretor Estratégico:  
“DA ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - ZEPAM  
Art. 167-A - As Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAM são porções do 
território destinadas a proteger ocorrências ambientais isoladas, tais como 



remanescentes de vegetação significativa e paisagens naturais notáveis, áreas de 
reflorestamento e áreas de alto risco onde qualquer intervenção será analisada 
especificamente.”  
A Lei de Uso e Ocupação do Solo também trata da ZEPAM, inclusive deixando clara 
a possibilidade de envolver lotes particulares. Confira-se:  
“Das Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAM  
Art. 109. As Zonas Especiais da Preservação Ambiental - ZEPAM são porções do 
território destinadas a proteger as ocorrências ambientais isoladas, tais como 
remanescentes de vegetação significativa, paisagens naturais notáveis, áreas de 
reflorestamento e áreas de alto risco.  
Parágrafo único. Nas ZEPAM as características de aproveitamento, 
dimensionamento e ocupação dos lotes são estabelecidas na Parte II desta lei, nos 
Livros dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras nos Quadros n° 04.  
Art. 110. O proprietário de lote ou gleba parcialmente situado na zona especial de 
preservação ambiental - ZEPAM poderá computar a área da parcela nela situada 
para o cálculo do coeficiente de aproveitamento básico”.  
Ante todo o exposto, nota-se que, juridicamente, é possível enquadrar como ZEPAM 
a área conhecida por Parque Itaguaçu da Cantareira, não havendo vedação legal 
por se tratar de área “com residências edificadas”, como consta das informações 
prestadas às folhas 27.  
Vale reiterar que, a despeito da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 
053.07.116907-0, em trâmite na 10ª Vara da Fazenda Pública, vedar o início da 
revisão dos Planos Regionais até que se ultime a revisão do Plano Diretor, 
entendemos que não existe óbice à tramitação de meras alterações pontuais, como 
é o caso do presente Projeto de Lei.  
Quanto à informação do Poder Executivo acerca da inconveniência do 
enquadramento do local como ZEPAM, é matéria que poderá ser analisada pelas 
Comissões de Mérito competentes.  
Tendo em vista que a alteração pretendida pelo presente projeto de lei trata de 
plano diretor, durante sua tramitação deverão ser convocadas pelo menos 02 
(duas) audiências públicas, conforme determina o art. 41, I e VI, da Carta 
Municipal.  
O projeto dependerá do voto favorável de 3/5 (três quintos) dos membros da 
Câmara para a sua aprovação, nos termos do art. 40, § 4º, incisos I e II, da Lei 
Maior Local.  
Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
02/05/2012.  
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