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PARECER Nº 590/2004 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI N° 519/2003. 
Versa o presente, sobre Projeto de Lei de iniciativa dos nobres Vereadores Paulo 
Frange e Toninho Paiva, que visa instituir normas sobre instalação, construção, 
manutenção e utilização de helipontos e heliportos, públicos e privados, civis no 
Município de São Paulo. 
A cidade de São Paulo sofre cada vez mais com os problemas relativos ao trânsito e 
por esta razão é crescente a demanda pelo transporte aéreo, especificamente por 
helicópteros. 
Apesar do significativo aumento da frota de helicópteros e, consequentemente das 
áreas de pouso, ainda é insuficiente o amparo legal destinado a regular o assunto no 
âmbito municipal, o que favorece o funcionamento clandestino ou irregular dos 
helipontos e heliportos instalados na capital. 
Em que pese manifestações contrárias, a propositura em tela merece prosperar, senão 
vejamos: 
* O projeto encontra amparo na Lei Orgânica do Município (LOM), artigo 13, I, que 
autoriza a Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, legislar sobre assuntos de 
interesse local. A crescente utilização de helicóptero, como meio de transporte, é uma 
situação excepcional e peculiar da cidade de São Paulo, sendo portanto, assunto de 
interesse local e de competência municipal, necessitando de uma regulamentação 
específica municipal;  
* O projeto não fere o disposto no artigo 69, inciso XVI da LOM, uma vez que a mesma 
lei permite à Câmara Municipal, em seu artigo 13, inciso XVI, "criar, estruturar e 
ATRIBUIR FUNÇÕES ÀS SECRETARIAS e aos órgãos da administração pública"; 
* Por fim, não há o que se falar em vício de iniciativa, uma vez que, o projeto encontra 
amparo legal no disposto no artigo 30, II, da Constituição Federal, que prevê a 
competência dos Municípios para suplementar a legislação estadual e federal no que 
couber. Cuida-se, portanto, de competência suplementar municipal, exercitada 
conforme a implícita autorização do legislador federal e que, por esta razão, não 
impede o Município de baixar normas sobre assunto não detalhado pela legislação 
federal e que por alguma forma atenda o interesse local. 
Ante o exposto, somos pela CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 16/6/04 
Augusto Campos – Presidente 
Carlos A. Bezerra Jr. – Relator (contrário) 
Alcides Amazonas  
Antonio Paes-Baratão 
Jooji Hato 
Laurindo  
Salim Curiati 
 
VOTO VENCIDO CONTRÁRIO DO RELATOR VEREADOR CARLOS A. BEZERRA JR. DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PL N° 519/2003. 
 
)Trata-se de projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Paulo Frange e Toninho 
Paiva que visa instituir normas sobre instalação, construção, manutenção e utilização 
de helipontos e heliportos, públicos e privados, civis no Município de São Paulo. 
Segundo a propositura, o local indicado ou pretendido para a instalação e construção 
de um heliponto deverá obter autorização prévia das Secretarias Municipais de 



 
 

 
Just0590-2004.doc 

2

Planejamento e Habitação para, posteriormente, poder ser pleiteada a sua construção 
e utilização frente aos órgãos federais e estaduais competentes. 
Não obstante a matéria se insira, em tese, no âmbito do poder de polícia de que dispõe 
o Município para disciplinar o ordenamento urbano, uma vez que nenhuma atividade 
poderá ter funcionamento sem ter a autorização do Poder Público, o projeto não reúne 
condições para prosseguir. 
Isso porque dada à relevância do tema, que envolve questão de segurança pública e 
extrapola o predominante interesse local, a matéria já se encontra disciplinada por Lei 
Federal. 
Com efeito, o Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei Federal nº 7.565/86, fixa normas a 
respeito da construção e utilização de helipontos ou heliportos, prevendo, inclusive a 
apresentação de Plano de Zoneamento de Ruído. A Portaria nº 18 do Ministério da 
Aeronáutica aprova instruções para a construção e utilização de helipontos ou 
heliportos. 
De acordo com a legislação federal em vigor, “as solicitações para construção de 
helipontos deverão ser encaminhadas ao Comando Aéreo Regional respectivo, 
mediante requerimento do interessado, acompanhadas das informações e 
documentos”, especificados. 
A referida Portaria, na parte II, ao falar dos requisitos para a construção de helipontos, 
assim, consigna: 
“ 2.0 – Escolha do local 
2.1 – Para se escolher o local destinado à construção de um heliponto, muitas 
considerações deverão ser feitas objetivando uma série de atendimentos, 
principalmente os relativos à segurança das operações, interesse da comunidade e dos 
usuários. Assim, considerações sobre finalidade de acesso por superfície ao local, nível 
de ruído sobre a comunidade, condições de vento, interferência no tráfego áereo local, 
além de outras mais, deverão ser cuidadosamente estudadas. 
2.2 – Os helipontos devem ser localizados de maneira que o ruído dos helicópteros, 
nas operações de pousos e decolagens, não venha trazer incômodo à coletividade 
vizinha, respeitados os limites sonoros estabelecidos na legislação competente.” 
Como se verifica do texto legal transcrito acima, o Ministério da Aeronáutica, através 
de seus órgãos competentes, ao autorizar a construção, bem como o funcionamento 
do heliponto, avalia o cumprimento dos requisitos técnicos fixados na legislação 
concernente à matéria. 
Ademais, a propositura ao atribuir função as Secretarias Municipais de Planejamento e 
Habitação, viola o disposto no art. 69, inciso XVI da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo, que atribui ao Sr. Prefeito a iniciativa privativa para a apresentação de projetos 
de leis que digam respeito a tal matéria. 
Desta forma, considerando que cabe à União legislar sobre a construção de helipontos, 
conforme demonstrado e o vício de iniciativa apontado, somos pela 
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 16/6/04 
Carlos A. Bezerra Jr. – Relator 


