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PARECER Nº 1023/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0191/14. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, que visa 

estabelecer diretriz para a implantação da calçada ecológica construída na sua totalidade com 
borracha proveniente de pneus reciclados. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta a tramitação do presente projeto de lei. 

Inicialmente cumpre observar que embora as calçadas integrem os logradouros 
públicos para efeito de sua classificação como bens públicos de uso comum do povo, sua 
execução, manutenção e conservação se encontram atribuídas por lei aos munícipes, por força 
do artigo 7º da Lei nº 15.442, de 09 de setembro de 2011 que reza: 

Art. 7º Os responsáveis por imóveis, edificados ou não, lindeiros a vias ou logradouros 
públicos dotados de guias e sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os 
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, na conformidade da 
normatização específica expedida pelo Executivo. 

Dessa forma, os passeios, do mesmo modo que os imóveis em geral, necessitam de 
regulamentação que defina critérios a serem observados na sua construção, vez que 
constituem quase uma extensão dos lotes confrontantes, compondo com os mesmos uma 
paisagem arquitetônica e esteticamente integrada. 

Cabe considerar ainda que a propositura vai ao encontro do disposto no artigo 116 do 
Plano Diretor Estratégico, segundo o qual a utilização dos passeios públicos e das vias de 
pedestres, incluindo a instalação de mobiliário urbano, deverá ser objeto de lei específica. 

Quanto ao aspecto de fundo, insere-se a propositura, portanto, 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. 

Ampara-se, ainda, no poder de polícia municipal. Hely Lopes Meirelles, ao discorrer 
sobre o assunto, ensina que "são exigências perfeitamente compreensíveis para todo local, 
veículo ou logradouro público as de um mínimo de mobiliário, de utensílios indispensáveis ao 
conforto dos indivíduos e de arranjo artístico compatível com o nível cultural do povo ou dos 
cidadãos que o vão utilizar ou frequentar" (in "Direito Administrativo Brasileiro", Ed. Malheiros, 
6ª ed., pág. 364). 

Cabe considerar ainda que a propositura, ao instituir como critério a ser observado na 
construção dos passeios a utilização de borracha proveniente de pneus reciclados, encontra 
fundamento no artigo 24, inciso VI c/c artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal que 
atribui competência concorrente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e também aos 
Municípios para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

Por fim, importante ressaltar que a propositura estabelece diretriz para a futura 
construção dos passeios públicos de responsabilidade da administração direta e indireta. Não 
determina, portanto, a substituição dos passeios existentes e em bom estado de conservação, 
razão pela qual encontra-se afastada a aplicação das restrições contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Durante a tramitação do projeto deverão ser convocadas pelo menos duas audiências 
públicas, nos termos do disposto no art. 41, VIII, da Lei Orgânica. 
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Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, X, do Regimento Interno da Casa. 

Dessa forma, sem prejuízo da análise das D. Comissões de Mérito acerca dos 
aspectos técnicos da propositura, sob o aspecto jurídico, nada obsta a sua tramitação, razão 
pela qual somos 

PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo proposto para adequar o 
projeto à melhor técnica de elaboração legislativa e também para transformá-lo numa feição 
mais principiológica, afastando o vício de iniciativa. 

 

SUBSTITUTIVO Nº    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 191/14. 
Dispõe sobre a criação da calçada ecológica no Município de São Paulo e dá outras 

providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A : 

Art. 1º O Poder Público Municipal, na formulação e execução das políticas públicas 
com vista à acessibilidade, ao equilíbrio ambiental e à recuperação da permeabilidade do solo 
priorizará a implantação, nos passeios públicos sob a sua responsabilidade a serem 
construídos, a chamada "calçada ecológica" ora instituída. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto nesta lei, considera-se "calçada ecológica" 
o passeio público confeccionado com 100% (cem por cento) de borracha proveniente de pneus 
reciclados e instalado através de um processo de encaixe no qual as juntas permanecem livres 
para possibilitar a penetração da água no solo. 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 20.08.2014. 
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Publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2014, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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