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PARECER Nº 511/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0853/07.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Juscelino Gadelha, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de barreiras de proteção acústica nos 
trechos das rodovias que estejam incluídos na área do Município de São Paulo.  
Retorna o projeto para nova apreciação desta Comissão, com fundamento no art. 
72 do Regimento Interno desta Casa, em razão da aprovação do RPS 07-04/2009, 
em 07 de abril deste ano, fundamentado na alteração do disposto no inc. IV, do § 
2º, do art. 37 da LOM de São Paulo.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
Analisada a questão sob o ponto de vista da defesa do meio ambiente e proteção 
da saúde, por óbvio insere-se no âmbito da competência legislativa do Município, 
podendo sobre a matéria iniciar o processo legislativo tanto o Prefeito quanto os 
membros da Câmara, tendo em vista não estabelecer a Lei Orgânica qualquer 
reserva.  
De fato, a Constituição Federal dispõe ser competência concorrente da União, 
Estados e Distrito Federal legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da 
poluição (art. 24, VI) e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII), e também dos 
Municípios, eis que a eles cabe suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber, nos limites do interesse local (art. 30, I e II).  
A Lei Orgânica do Município, ao tratar do assunto, dispõe em seus arts. 180/181 
que o Município deve zelar pela preservação, conservação, defesa e recuperação do 
meio ambiente, estabelecendo, inclusive, normas, critérios e padrões para a 
administração da qualidade ambiental, e também, no art. 213, I, que o Município, 
com a participação da comunidade, garantirá o direito à saúde, mediante políticas 
que visem ao bem estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a 
redução e a busca de eliminação do risco de doenças e outros agravos, abrangendo 
o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho.  
Por outro lado, ao dispor sobre normas relativas à realização de obras em 
logradouros públicos, o projeto insere-se no âmbito da competência municipal para 
legislar sobre assuntos predominantemente locais e configura norma construtiva 
inserta 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).  
Deverão ser convocadas durante a tramitação do projeto pelo menos 2 (duas) 
audiências públicas, nos termos do art. 41, VIII, da Lei Orgânica.  
O projeto está amparado nos arts. 13, I; 37, "caput"; 180, 181 e 213, I,  da Lei 
Orgânica e arts. 24, VI e XII e 30, I e II da Constituição Federal.  
Pelo exposto, somos  
PELA LEGALIDADE.  
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