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PARECER Nº 1125/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0063/09.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, que visa 
declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação, e posterior criação do 
denominado “Parque Natural do Morro do Cruzeiro”, toda a área que engloba o 
Morro do Cruzeiro e áreas adjacentes até a divisa com o Município de Mauá-SP, 
localizada no Jardim Santo André, Distrito de São Mateus, Município de São Paulo.  
A exposição de motivos aponta que a área indicada possui diversidade de árvores e 
arbustos nativos da mata atlântica, fauna silvestre, nascentes de água e córregos, 
de modo que seria interessante a preservação de sua vegetação e fauna nativas, 
bem como seus recursos hídricos, preocupando-se, assim, com a preservação 
ambiental.  
A declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação dos imóveis que 
abarcam a área citada, está fundamentada no artigo 8o do Decreto-Lei Federal nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe:  
Art. 8º O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, 
neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação.  
A propositura apresenta, ainda, a finalidade a ser dada ao imóvel declarado de 
utilidade pública, caso venha a ser desapropriado pelo Executivo, qual seja, a 
implementação do Parque Natural do Morro do Cruzeiro. Enquadra-se, assim, no 
disposto pelo art. 5º, alínea “k” do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 1941, segundo 
o qual:  
Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública:  
[...]  
k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou 
integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a 
manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a 
proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza; (grifamos)  
Satisfeitos, portanto, parte dos requisitos que deverão constar da declaração de 
utilidade pública que, consoante entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello - 
In, Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., Malheiros Editores, p. 420, são:  
a) manifestação pública da vontade expropriatória; b) fundamento legal em que se 
embasa o poder expropriante; c) destinação específica a ser dada ao bem; d) 
identificação do bem a ser expropriado.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum 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 desta Casa.  
Por se tratar de matéria relativa a política municipal de meio ambiente deverão ser 
convocadas pelo menos 2 (duas) audiências públicas durante a tramitação da 
proposta, com fundamento no art. 41, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município.  
Por fim, caberá às competentes Comissões de Mérito avaliar a informação prestada 
pelo Executivo de fls. 14/15, segundo a qual “vem desenvolvendo os estudos 
necessários para a implantação do Parque Natural do Morro do Cruzeiro, não 
havendo, até o momento, definição, quanto ao seu perímetro, revelando-se, pois, 
prematura a medida proposta.”  
Sendo assim, o projeto encontra-se amparado, portanto, nos artigos 13, inciso I e 
37, "caput", da Lei Orgânica do Município de São Paulo, cujo teor estabelece a 
competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, e inclui a 
consequente iniciativa das leis a qualquer membro ou Comissão Permanente da 
Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, respectivamente. Fundamenta-se, 
ainda, nos artigos 5º, alínea “k" e 8º, ambos do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 
1941, razão pela qual somos  



PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE, nos termos do substitutivo abaixo 
aduzido e que visa inserir no texto original o dispositivo legal do Decreto-Lei 
Federal nº 3.365, de 1941, em que o mesmo se fundamenta, uma vez que tal 
constitui requisito legal da declaração de utilidade pública, e também inserir a 
descrição da área a ser desapropriada, informada pelo autor da proposta às fls. 07.  
Faz-se necessário, ainda, alterar o artigo 2º na parte em que autoriza a Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente a decidir acerca da possibilidade ou não de visitação 
pública monitorada do referido parque, tendo em conta que esta é atribuição típica 
do Executivo e a iniciativa do Legislativo, no caso, viola o princípio da harmonia e 
independência entre os Poderes, expresso no art. 2° da Constituição da República.  
  
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AO 
PROJETO DE LEI Nº 0063/09.  
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação áreas particulares 
destinadas à implantação do Parque Natural do Morro do Cruzeiro, no Jardim Santo 
André, Bairro de São Mateus, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, com fundamento na alínea “k”, do 
art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para serem 
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo, os imóveis 
particulares situados na área do chamado Morro do Cruzeiro e áreas adjacentes até 
a divisa com o Município de Mauá - SP, para implantação do Parque Natural do 
Morro do Cruzeiro, no Jardim Santo André, Bairro de São Mateus, Município de São 
Paulo.  
Parágrafo único. A área a que se refere o caput deste artigo delimita-se com a 
divisa do Município de Mauá/SP e no Município de São Paulo, tem como limites as 
ocupações humanas e residências dos Bairros do: Parque das Flores (Gleba 
Continental); Jardim Santo André; Bairro Km 28; Terceira Divisão; com as áreas 
dos Aterros Sanitários São João (desativado) e novo Aterro Sanitário CTL – Centro 
de Tratamento e Resíduos Leste (Sítio Floresta) e Bairro do Limoeiro, na 
Subprefeitura de São Mateus, nesta Capital.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
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 
22/09/2010.  
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