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PARECER Nº 138/02 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 181/2001. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa 
disciplinar a introdução de postes nos passeios públicos localizados no Município de 
São Paulo. 
Segundo a propositura, os postes da rede de distribuição de energia elétrica 
introduzidos nos passeios públicos pela concessionária prestadora do serviço deverão 
ser posicionados em ponto localizado na linha imaginária coincidente com o 
prolongamento das divisas laterais dos lotes. 
A matéria insere-se no âmbito da competência do Município, como veremos. 
Com efeito, muito embora o art. 21, XII, “b”, da Constituição Federal, determine 
competir privativamente à União explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão os serviços de instalação de energia elétrica, certo é que a 
instalação desses postes de distribuição de energia elétrica deve se dar nos termos de 
normas e posturas municipais, uma vez que é assunto de predominante interesse 
local. 
Nesse sentido é a lição do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles segundo quem 
“resta, assim, às Municipalidades apenas prover a cidade de iluminação pública, 
obtendo a energia elétrica da União ou da empresa que detiver a concessão, permissão 
ou autorização para o seu fornecimento naquela área. 
(...) Unicamente para as instalações e equipamentos e condutores elétricos que 
interfiram com outros serviços urbanos do Município, ou exijam obras na via pública, é 
que seus executores – União ou seus concessionários, permissionários ou 
autorizatários – dependerão de prévia aquiescência da Prefeitura de acordo e no modo 
de execução e restauração do que for destruído ou prejudicado pela obra”. (in Direito 
Municipal Brasileiro, Malheiros Editores, 6ª ed., pág. 317). 
Note-se que a propositura não confronta com o art. 111 da Lei Orgânica, segundo o 
qual compete ao Executivo a administração dos bens municipais, uma vez que tem por 
escopo, apenas, colocar parâmetro ou diretriz a ser observada caso o Executivo 
permita, concretamente, a instalação desses postes. 
Com efeito, segundo ensinamento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles (in 
Estudos e Pareceres de Direito Público, Ed. RT, 1984, pág. 24), é justamente esse o 
papel da Câmara: 
“Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição primordial 
da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município e a 
conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais, ao passo que a do Prefeito 
é a Executiva, compreendendo a função governamental, exercida através de atos 
políticos, e a administrativa, mediante atos administrativos aqueles e estes concretos e 
específicos . 
Em conclusão, a Câmara não administra e muito menos governa o Município, mas 
apenas estabelece normas de administração, reguladoras da atuação administrativa do 
Prefeito. É nisso exatamente que reside a marca distintiva entre a função normativa da 
Câmara e a atividade executiva do Prefeito: o Legislativo atua como poder regulatório, 
genérico e abstrato. O Executivo transforma os mandamentos da norma legislativa em 
atos específicos e concretos de administração” (grifos nossos) 
Por fim, há que se observar ainda que, sendo técnica e faticamente possível a 
instalação dos postes na linha divisória dos lotes, qualquer outra instalação que se faça 
onerando, impossibilitando ou dificultando a utilização do imóvel confrontante viola o 
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princípio da razoabilidade inserto no art. 111 da Constituição Estadual e, até, o direito 
constitucionalmente assegurado à propriedade (art. 5º, inciso XXII da Constituição 
Federal). 
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum da maioria simples para deliberação, fica 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno. 
Ante o exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
No entanto, a fim de adequar a propositura à melhor técnica de elaboração legislativa, 
sugere-se o seguinte Substitutivo prevendo a cominação de multa para a hipótese de 
descumprimento do disposto em lei: 
SUBSTITUTIVO Nº /02 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 181/01 
Disciplina a introdução de postes nos passeios públicos localizados no âmbito do 
Município de São Paulo e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, d e c r e t a : 
Art. 1º Os postes da rede de distribuição de energia elétrica situados no âmbito do 
Município, introduzidos nos passeios públicos pela concessionária prestadora do 
serviço, deverão ser posicionados em ponto localizado na linha imaginária coincidente 
com o prolongamento das divisas laterais dos lotes. 
Art. 2º A relocação dos postes existentes será feita mediante a comunicação do fato ao 
órgãos municipal competente, que notificará a concessionária para que seja efetuado o 
referido serviço. 
§ 1º A concessionária contará com o prazo de 01 (um) ano para regularização do 
serviço em todo o município, excetuando os casos cuja relocação do poste seja 
condição de garantia da circulação ou de segurança do interessado, caso em que o 
atendimento deverá ser imediato. 
§ 2º Ao promover a relocação do poste a concessionária deverá recompor as eventuais 
avarias provocados no passeio. 
§ 3º Para os fins do disposto na presente Lei a concessionária poderá requerer ao 
órgão competente, dados cadastrais disponíveis que possam auxiliá-la no correto 
posicionamento dos equipamentos de que trata a Lei. 
Art. 3º O descumprimento do disposto na presente Lei ensejará multa no valor de R$ 
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).  
Art. 4º O Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 27/03/02. 
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