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PARECER Nº 2038/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0591/16. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que autoriza o 
Poder Executivo a incluir uma zona de transição de 40 (quarenta) metros ao longo de toda a 
Rua Estados Unidos, e dá outras providências. 

Segundo o autor do projeto, ele pretende proteger a ZER 1 da região, com base no art. 
27, inciso XLV, do Plano Diretor Estratégico - PDE, para que não sejam construídos novos 
edifícios antes da faixa de 40 (quarenta) metros. 

Esta Comissão solicitou informações ao Poder Executivo, que se manifestou no sentido 
da desnecessidade de edição de lei com o conteúdo desta propositura, uma vez que tanto o 
Plano Diretor Estratégico quanto a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo conferem a 
proteção por ela pretendida. 

A propositura não reúne condições para prosseguir em tramitação, uma vez que não 
inova no ordenamento jurídico vigente. 

Com efeito, o Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho 
de 2014), ao prever a revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS, 
dispôs expressamente em seu art. 27, inciso XLV, a necessidade de respeito aos parâmetros 
urbanísticos então aplicados: 

"Art. 27. De acordo com os objetivos e diretrizes expressos neste PDE para 
macrozonas, macroáreas e rede de estruturação da transformação urbana, a legislação de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS deve ser revista, simplificada e consolidada 
segundo as seguintes diretrizes: 

(...) 

XLV - nos perímetros das zonas exclusivamente residenciais ZER-1 e nos corredores 
existentes não incidirão índices e parâmetros urbanísticos menos restritivos do que aqueles 
atualmente aplicados" 

Conforme consta nos mapas de referida Lei e nas informações prestadas pela 
Prefeitura às fls. 28/29, a Rua Estados Unidos está inserida em uma ZER-1, razão pela qual, 
nos termos do comando legal citado, devem ser respeitadas minimamente as restrições 
vigentes quando do advento do PDE. 

Na ocasião, a LPUOS vigente era aquela estabelecida pela Lei Municipal nº 13.885, de 
25 de agosto de 2004, sendo que a Rua Estados Unidos era enquadrada como Zona de 
Centralidade Linear Lindeira ou interna à ZER - ZCLz. 

O art. 108, § 2º, da Lei Municipal nº 13.885/04 previa que ficavam "enquadradas nas 
zonas ZCLa, ZCLz - I, ZCLz - II e ZER - 3, os lotes contidos em faixas de 40m (quarenta 
metros) medidas a partir do alinhamento dos trechos de via descritos na Parte II desta lei nos 
Livros dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras". 

Na LPUOS atualmente vigente (Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016), a 
Rua Estados Unidos está inserida em uma Zona de Corredor 1 - ZCOR 1, que, nos termos do 
art. 10 dessa Lei, "incidem em lotes lindeiros à ZER ou à ZPR que fazem frente para as vias 
que exercem estruturação local ou regional, destinadas aos usos não residenciais compatíveis 



com o uso residencial e com a fluidez do tráfego, com densidades demográfica e construtiva 
baixas". 

Segundo as informações prestadas pelo Executivo, o enquadramento como ZCOR-1 já 
contempla a faixa de 40 (quarenta) metros anteriormente prevista: 

"Quanto à metragem da faixa estabelecida pela ZCOR, informamos que, a fim de evitar 
problemas decorrentes da demarcação de duas zonas de uso em um mesmo lote, sendo uma 
delas totalmente restritiva ao uso não residencial, não foi utilizado o critério de faixa de 40 
metros anteriormente aplicado nas ZCLz (zonas de centralidade linear lindeiras ou internas à 
ZER) da Lei 13.885/04, optando-se por demarcar como ZCOR os lotes lindeiros às vias que 
exercem a estruturação local ou regional, conforme definição do art. 10 da Lei 16.402/16, já 
citado anteriormente. Ainda assim, é totalmente respeitada a disposição do inciso XLV do art. 
27 do PDE, abaixo transcrito, uma vez que incidem na faixa de 40m ao longo da R. Estados 
Unidos os parâmetros urbanísticos da ZCOR ou da ZER. 

(...) 

Nesse sentido, e em resposta aos demais itens do questionamento, entendemos que a 
zona de transição proposta já encontra correspondência na ZCOR da Lei 16.402/16 e que o 
zoneamento incidente na Rua Estados Unidos é compatível com os ditames da lei 16.050/14, 
em especial com o mencionado inciso XLV do art. 27 da referida lei, não havendo motivos para 
a criação de outra zona de transição no local. Além disso, em vista da ausência de disposições 
quanto aos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo a serem aplicados na zona 
de transição proposta pelo PL 591/2016, sua implementação seria inócua." 

Assim, considerando que esta propositura não inova no ordenamento jurídico vigente, 
que já contempla a restrição nela contida, deve ser rejeitada por esta Comissão. 

Ante o exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/12/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Camilo Cristófaro - PSB 

João Jorge - PSDB 
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Soninha Francine - PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/12/2017, p. 100 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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