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PARECER Nº 1133/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0139/16. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, que visa 

estabelecer parâmetros para a garantia da segurança energética hospitalar no Município de 
São Paulo. 

Sob o aspecto jurídico a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, 
conforme será demonstrado. 

O projeto encontra fundamento no art. 13, inciso I, 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). 

Encontra fundamento, portanto, no Poder de Polícia do Município, 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 tranqüilidade 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). 

O projeto também encontra amparo sob o ponto de vista do meio ambiente no art. 225 
da Constituição Federal, segundo o qual todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

A Carta Magna dispõe, ainda, ser competência concorrente da União, Estados e 
Distrito Federal legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, inciso 
VI), 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, incisos I e II). 

A Lei Orgânica do Município, por seu turno, ao tratar de meio ambiente, determina que 
o Município deve zelar pela sua preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria 
(arts. 180). 
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O projeto está, assim, amparado nos arts. 225; 24, inciso VI; e 30, incisos I e II, da 
Constituição Federal; e nos arts.13, incisos I e XX; 160, inciso VII, e 180, da Lei Orgânica do 
Município. 

Por se tratar de projeto de lei que versa sobre política municipal de meio-ambiente, é 
obrigatória a convocação de pelo menos duas audiências públicas durante a sua tramitação 
pela Câmara, nos termos do art. 41, inciso VIII, da LOM. Outrossim, trata-se de matéria sujeita 
ao quorum de maioria simples para deliberação, sendo dispensada a votação em Plenário, 
cabendo tal prerrogativa às Comissões competentes, na forma do art. 46, X, do Regimento 
Interno desta Casa. 

Por fim, observa-se que, de fato, existe em 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). Assim, como regra, qualquer disposição a respeito da matéria, de 
acordo com a técnica de elaboração legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98, 
deveria ser veiculada através da mencionada Lei nº 11.228/92. 

Nada obstante, deve-se salientar que está em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei 
n.º 466/2015, que institui o novo Código de Obras no Município de São Paulo, o qual, se 
aprovado, revogará integralmente a Lei n.º 11.228/92 (cf. art. 123 do referido projeto). Dessa 
forma, com vistas a inibir vácuo legislativo em relação a tema de extrema relevância 
(obrigatoriedade de alternativas ao sistema público de fornecimento de energia elétrica no 
âmbito de estabelecimentos de saúde) e preservar a auspiciosa inovação normativa que esta 
proposição enseja, deixa-se de promover alterações na Lei n.º 11.228/92, mantendo o projeto 
nos exatos termos de sua apresentação. 

Diante do exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 22.06.2016. 

Alfredinho - PT - Presidente 

Conte Lopes - PP 

Ari Friedenbach - PHS 

Mário Covas Neto- PSDB 

Arselino Tatto – PT 

David Soares - DEM 

Gilberto Natalini – PV - Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/06/2016, p. 104 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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