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PARECER Nº 726/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0114/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que visa 
determinar a utilização de asfalto permeável e a previsão de captação de rede de águas 
pluviais na construção de estacionamentos em shopping centers, supermercados, escolas, 
hospitais e condomínios, bem como nas vias públicas sujeitas a alagamentos. 

No que diz respeito à utilização de asfalto permeável e previsão de rede de captação 
pluvial nos estacionamentos de shopping centers, supermercados, escolas, hospitais e 
condomínios, o projeto encontra fundamento no art. 13, incisos I e XX, 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). 

O poder de polícia do Município, é um 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). 

Salientamos que embora exista no 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), deixamos de sugerir substitutivo para a inclusão do conteúdo do presente 
projeto de lei, o que poderá ser avaliado pela Comissão de mérito competente, na medida em 
que já foi aprovado o PL 466/15, que aprova o novo Código de Obras e Edificações, pendente 
apenas de sanção pelo Sr. Prefeito, tendo em vista a tramitação dos Mandados de Segurança 
nºs 21332963120168260000 e 21365050820168260000. 

Já no que respeita à determinação para que as ruas da cidade sujeitas a alagamento 
disponham de rede de captação de águas pluviais e nelas se utilize asfalto permeável, 
estabelece a proposta normas relativas à realização de obras em logradouros públicos, 
configurando norma construtiva inserta no âmbito da regulamentação edilícia, que tem por 
objetivo não só o controle técnico-funcional da construção individualmente considerada, mas 
também o ordenamento da cidade no seu conjunto. 
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Insere-se no âmbito do Direito Urbanístico e a competência do Município para legislar 
sobre a matéria decorre do preceito constitucional que assegura à comuna autonomia para 
legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I), promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano (art. 30, inciso VIII), e, ainda, executar a política de desenvolvimento 
urbano, de acordo com as diretrizes fixadas pela União (art. 182). 

Encontra, neste aspecto, respaldo também nos arts. 13, incisos I, II e XIV, 37, caput, e 
149-A, todos da Lei Orgânica do Município. 

Veja-se, a respeito, a lição de Hely Lopes Meirelles, in "Direito Municipal Brasileiro", Ed. 
Malheiros, 6ª ed., págs. 380/381 e 384: 

"... o Direito Urbanístico, ramo do Direito Público destinado ao estudo e formulação dos 
princípios e normas que devem reger os espaços habitáveis, no seu conjunto cidade-campo. 
Na amplitude desse conceito, incluem-se todas as áreas em que o homem exerce 
coletivamente qualquer de suas quatro funções essenciais na comunidade: habitação, trabalho, 
circulação e recreação ... 

... o Direito Urbanístico ordena o espaço urbano e as áreas rurais que nele interferem, 
através de imposições de ordem pública, expressas em normas de uso e ocupação do solo 
urbano ou urbanizável, ou de proteção ambiental, ou enuncia regras estruturais e funcionais da 
edificação urbana coletivamente considerada ... 

As limitações urbanísticas, por sua natureza de ordem pública, destinam-se, pois, a 
regular o uso do solo, as construções e o desenvolvimento urbano, objetivando o 
melhoramento das condições de vida coletiva, sob o aspecto físico-social. Para isto, o 
Urbanismo prescreve e impõe normas de salubridade, conforto, segurança, funcionalidade e 
estética para a cidade e suas adjacências, ordenando desde o traçado urbano, as obras 
públicas, até as edificações particulares que vão compor o agregado humano." 

Ademais, a propositura encontra-se em consonância com as diretrizes do Plano 
Diretor, Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, a qual dispõe em seu art. 6º, inciso XVIII, letra 
"g", que a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico se orientam, 
dentre outras diretrizes, pela ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a 
excessiva ou inadequada impermeabilização do solo. 

Resta claro, em vista do exposto, que o projeto de lei apresentado encontra-se apto à 
tramitação, tanto em seu aspecto formal quanto material, estando em harmonia com os 
dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município. 

Salienta-se, contudo, que o art. 3º da proposta, ao atribuir funções à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e 
do Meio Ambiente, trata de matéria atinente à organização administrativa, reservada à iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 37, inciso IV, da Lei Orgânica do Município. 

Além disso, no caso das regras construtivas relativas às vias públicas, há que se 
conformar o texto para que este externe apenas exigências a serem obedecidas quando de 
novas construções ou reformas implementadas pelo Poder Executivo, sob pena de tratar a 
proposta de ato concreto de administração, também de iniciativa privativa do Sr. Prefeito, 
criando despesas sem obedecer ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Necessário também inserir a previsão de penalidade para os estabelecimentos 
particulares, a fim de assegurar a efetividade da lei, observando-se que as sanções previstas 
são mera sugestão, podendo ser analisadas e revistas pelas comissões de mérito. 

Por se tratar de projeto de lei que versa sobre Código de Obras e Edificações é 
obrigatória a convocação de pelo menos duas audiências públicas durante a sua tramitação 
pela Câmara, nos termos do art. 41, inciso VII, da LOM, dependendo sua aprovação do voto da 
maioria absoluta dos membros da Câmara (art. 40, § 3o, inciso II, LOM). 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do substitutivo a seguir, que visa 
adequar a proposta às considerações acima. 
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SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 114/17. 

Determina a utilização de asfalto permeável e a previsão de rede de captação de águas 
pluviais na construção dos locais que especifica, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Os estacionamentos descobertos de Shopping Centers, Supermercados, 
Escolas, Hospitais e Condomínios serão construídos com asfalto permeável e contar com rede 
de captação de águas pluviais. 

Art. 2º Os estabelecimentos privados terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
se adequarem ao disposto no artigo 1º desta Lei. 

Art. 3º Os estabelecimentos privados que descumprirem o disposto nesta Lei ficarão 
sujeitos às seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e em valor dobrado no caso de reincidência. 

Parágrafo único. A multa de que trata o inciso II deste artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção deste índice, será aplicado outro que venha a substituí-lo. 

Art. 4º Na construção ou reforma de vias públicas municipais, nas quais haja problemas 
de alagamento, deverá ser priorizada a utilização de asfalto permeável e a instalação de 
adequada rede de captação de águas pluviais. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 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, Justiça e Legislação Participativa, 05/06/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB - relator 

Edir Sales - PSD 

Janaína Lima - NOVO - contrário 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB 

Sandra Tadeu - DEM 

Zé Turin - PHS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/06/2017, p. 121 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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