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PARECER Nº 1496/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 0030/15. 
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 30/15, de autoria dos nobres Vereadores 

Andrea Matarazzo, Anibal de Freitas, Adolfo Quintas, Aurélio Nomura, Claudinho de Souza, 
Eduardo Tuma, Gilson Barreto, Mário Covas Neto, Patrícia Bezerra e Salomão Ferreira que 
visa sustar artigos do Decreto nº 56.089, de 30 de abril de 2015 que regulamenta dispositivos 
do Plano Diretor Estratégico, Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. 

De acordo com a justificativa que acompanha a proposta, o Decreto teria exorbitado da 
sua competência regulamentar na medida em que os dispositivos que se pretendem sustar dão 
margem a interpretações ora extensivas ora restritivas que não se coadunam com o disposto 
na Lei nº 16.050/14 que era objeto de regulamentação. 

O presente caso concreto submetido à análise pretende a sustação de diversos 
dispositivos do Decreto nº 56.089, de 30 de abril de 2015 que regulamenta dispositivos do 
Plano Diretor Estratégico do Município e discrimina as disposições da Lei nº 13.885/04 que são 
aplicadas nas áreas de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, 
definidos no Mapa 3 da Lei nº 16.050/14. São eles: 

Os incisos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X do § 1º, do art. 1º que determina a aplicação de 
artigos e disposições da Lei nº 13.885/04 para as áreas de influência dos Eixos; os arts. 2º, 3º, 
4º, 5º, 6º, 7º e 8º; os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º do art. 9º; os arts. 10, 11, 13, 15 e 16 do Decreto 
nº 56.089, de 30 de abril de 2015. 

O parágrafo único do art. 75 do Plano Diretor Estratégico estabelece que "as 
disposições relativas à instalação e ao funcionamento de usos e atividades, índices e 
parâmetros de ocupação do solo definidas neste PDE para as áreas de influência dos eixos 
prevalecem sobre o estabelecido na Lei nº 13.885/04". 

Cabe observar ainda que após a propositura do presente projeto foi aprovada a Lei nº 
16.402, de 22 de março de 2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no 
Município de São Paulo, a qual expressamente revogou a Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 
2004. 

Especificamente sobre a matéria objeto do presente Projeto de Decreto Legislativo, 
salientamos que os incisos do § 1º, art. 1º, do Decreto nº 56.089/15, que a propositura pretende 
sustar, já se encontram revogados implicitamente, na medida em que os mesmos fazem 
referência expressa à aplicação de dispositivos da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, às 
áreas de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, e a Lei nº 13.885/04, 
como dissemos, já foi revogada. 

Por outro lado, o art. 7º do Decreto aparentemente estabelece requisito novo de 
testada mínima de 5m (cinco metros) para as áreas destinadas à fruição pública previstas no 
art. 82 do PDE que apenas estabelecia a metragem de 250 m² (duzentos e cinquenta metros 
quadrados) como requisito. 

Ainda, os parágrafos do art. 9º estabelecem procedimentos para a aplicação da cota de 
solidariedade prevista nos artigos 111 e 112 da Lei nº 16.050/14. 



Cumpre observar que a elaboração do Plano Diretor Estratégico é matéria bastante 
complexa que envolve uma análise técnica por profissionais da área urbanística, possuindo 
caráter multidisciplinar. 

Nesse sentido já se pronunciou o eminente doutrinador José Afonso da Silva (Direito 
Urbanístico Brasileiro, Malheiros Ed., págs. 141 e 142), in verbis: 

"O plano diretor, em seu aspecto técnico, é um documento de base que se apresenta 
sob a forma gráfica, compreendendo relatório, mapas e quadros, que consubstanciam o retrato 
da situação existente e as projeções da situação futura, transformada. A formulação desse 
documento é uma tarefa multidisciplinar. Embora predominem, aqui, os aspectos técnicos, 
revela-se ainda como um procedimento jurídico, dadas as exigências legais que impõem a ele 
a observância de determinadas regras de conduta". 

E também a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles: 

"A complexidade técnica da elaboração de um plano diretor, na abrangência dos seus 
múltiplos aspectos urbanísticos, principalmente de uso e ocupação do solo urbano, exige 
profissional habilitado para concebê-lo (engenheiro, arquiteto ou urbanista) e equipes 
especializadas em pesquisa e na feitura dos diversos elementos que vão compor o projeto de 
lei (texto, mapas, plantas, etc)" (Direito Municipal Brasileiro, 10ª ed., Malheiros Ed., 1998, pág. 
527). 

Dessa forma, por consequência, a análise da regulamentação que se pretende dar ao 
Plano Diretor Estratégico e a sua compatibilização com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, é 
matéria que forçosamente necessita de uma análise técnica da D. Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente que poderá se valer de consulta à Câmara Técnica de 
Legislação Urbanística - CTLU, nos termos do art. 330 do Plano Diretor. 

Cabe observar ainda que, não obstante seja da competência da CCJLP a emissão de 
parecer acerca da legalidade e constitucionalidade das proposituras, inserindo-se neste plexo 
de atribuições a análise jurídica da legalidade dos decretos de regulamentação, com 
fundamento no art. 14, XIII da Lei Orgânica, certo é que com relação ao Decreto objeto do 
presente PDL de sustação, que regulamenta dispositivos do Plano Diretor Estratégico, referida 
análise pressupõe uma gama de conhecimentos técnicos que se confunde com a própria 
análise do mérito da propositura. 

Tecidas essas considerações iniciais, e dentro do âmbito jurídico de sua atuação, esta 
D. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa passa a fazer uma análise em 
tese acerca da legalidade e constitucionalidade dos decretos de regulamentação em matéria 
de Plano Diretor e Uso e Ocupação do Solo, competindo à D. Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente a sua subsunção ao caso concreto. 

Nos termos do art. 13, XIV, da Lei Orgânica: 

Art. 13. Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre matérias de competência do Município, especialmente: 

... 

XIV - aprovar as diretrizes gerais de desenvolvimento urbano, o Plano Diretor, a 
legislação de controle de uso, de parcelamento e de ocupação do solo urbano; 

A Constituição do Estado de São Paulo, por sua vez, estabelece em seu art. 181, in 
verbis: 

Art. 181. Lei municipal estabelecerá em conformidade com as diretrizes do plano 
diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices 
urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. 

Importante ressaltar ainda que "os decretos ou regulamentos de execução costumam 
ser definidos como regras jurídicas gerais, abstratas e impessoais, editadas em função de uma 
lei, concernentes à atuação da Administração, possibilitando a fiel execução da lei a que se 
referem. A Constituição de 1988 expressamente prevê a edição de regulamentos de execução 
em seu art. 84, IV. Segundo esse dispositivo, compete privativamente ao Presidente da 
República expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis." (...) "Os decretos de 
execução, uma vez que necessitam sempre de uma lei prévia a ser regulamentada, são atos 
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normativos ditos secundários (o ato primário é da lei, pois deflui diretamente da Constituição); 
situam-se hierarquicamente abaixo da lei, a qual não podem contrariar, sob pena de serem 
declarados ilegais. A própria Constituição, em seu art. 49, inciso V, atribui competência ao 
Congresso Nacional para 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar' "  (in Direito Constitucional Descomplicado, Vicente Paulo e Marcelo 
Alexandrino, Ed. Método, 4ª edição, pág. 587). 

Do supra exposto vê-se que a regulamentação da matéria urbanística é reservada à lei 
em sentido formal, devendo ser sustados os dispositivos do Decreto nº 56.089/15 que 
contrariem a Lei do Plano Diretor Estratégico ou a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como 
aqueles que inovem o ordenamento jurídico, nos termos dos já citados art. 13, XIV da Lei 
Orgânica e art. 181, caput, da Constituição do Estado de São Paulo. 

Cabe observar ainda que o decreto legislativo é o instrumento apto a ser utilizado nas 
hipóteses em que o Poder Executivo exorbita de sua competência regulamentar e usurpa a 
competência legislativa da Câmara, nos termos do art. 14, XIII, da Lei Orgânica do Município e 
do art. 236, caput, do Regimento Interno, devendo a matéria ser submetida à apreciação do 
Plenário, nos termos do art. 105, XIII, do Regimento Interno. 

Ante o exposto, tendo em vista que o decreto legislativo é o instrumento adequado para 
regular matéria que exceda os limites da economia interna da Câmara, mas não sujeita à 
sanção do Prefeito e com a ressalva de que competirá à D. Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente a análise em concreto da matéria, somos 

PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/10/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB - Relator 

Claudinho de Souza - PSDB 

Janaína Lima - NOVO 

José Police Neto - PSD 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 

Soninha Francine - PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/10/2017, p. 111  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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