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PARECER Nº 1156/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0273/12.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Edir Sales, que dispõe 
sobre a instalação de sanitários em praças, parques e áreas públicas abertas 
dotadas de mobiliário ou equipamento de esporte, lazer ou recreação, no âmbito do 
Município de São Paulo.  
De acordo com a propositura, o Poder Público deverá instalar sanitários de uso 
distinto para homens, mulheres e pessoas com deficiência nas praças, parques e 
áreas públicas abertas dotadas de mobiliário ou equipamento de esporte, lazer ou 
recreação, não sendo obrigatória a instalação nas praças, parques e áreas públicas 
com dimensões insignificantes e naquelas com baixa circulação de pessoas.  
O projeto pode prosperar, na forma do Substitutivo ao final proposto, como 
veremos a seguir.  
Com efeito, ao dispor sobre normas relativas à realização de obras em logradouros 
públicos, configura a proposta 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.  
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, I), promover, no 
que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII), e, ainda, 
executar a política de desenvolvimento urbano, de acordo com as diretrizes fixadas 
pela União (art. 182).  
Encontra respaldo, também, nos arts. 13,  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.”  
O projeto encontra respaldo, ainda, na competência legislativa municipal para 
dispor sobre proteção da saúde pública, suplementando a legislação federal e 
estadual, conforme previsão dos artigos 30, II c/c 24, XII da Constituição Federal e 
13, II e 213, I da Lei Orgânica do Município.  
Inquestionavelmente, é nítido o caráter de norma protetiva da saúde pública de 
que se reveste o projeto, pois ao prever a existência de instalações sanitárias 
adequadas à utilização da população evita que as pessoas façam suas necessidades 



fisiológicas nos locais em tela, contribuindo para a proliferação de doenças e 
degradação do espaço público.  
O disposto no art. 213, I da Lei Orgânica do Município, abaixo reproduzido, 
relaciona-se perfeitamente com o pretendido pelo projeto, respaldando a 
necessidade de instalação de sanitários em parques e praças públicos:  
“Art. 213 – O Município, com participação da comunidade, garantirá o direito à 
saúde, mediante:  
I – políticas que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da 
coletividade, a redução e a busca da eliminação do risco de doenças e outros 
agravos, abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho; 
(grifamos)”  
Cumpre observar que o texto ora proposto não invade seara reservada ao Poder 
Executivo, já que apenas institui diretriz a ser observada quando da instalação de 
praças, parques e áreas afins, visando zelar, em última análise, pela salubridade 
pública.  
Note-se que foi excluída a previsão do art. 2º que versava sobre a possibilidade de 
concessão ou permissão visando à construção e manutenção dos sanitários, por 
invadir o campo de atribuições próprias do Poder Executivo, já que atinente à forma 
para o exercício de suas funções.  
Note-se, ainda, que em relação aos parques, praças e áreas afins já existentes a 
adaptação ao quanto estabelecido pelo projeto em análise se dará de forma 
gradual, cabendo ao Poder Executivo verificar o momento propício, observando os 
termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.  
Resta claro, em vista do exposto, que, na forma do Substitutivo apresentado, o 
projeto de lei em tela encontra-se apto à tramitação, tanto em seu aspecto formal 
quanto material, estando em perfeita harmonia com os dispositivos da Constituição 
Federal e da Lei Orgânica do Município.  
Finalmente, deverão ser convocadas pelo menos duas audiências públicas durante 
sua tramitação, conforme exigência do art. 41, IX e X, da Lei Orgânica do 
Município, observando-se a competência do Plenário para sua aprovação, conforme 
o art. 105, XXVII, do Regimento Interno da Câmara.  
Pelo exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos  
Pela LEGALIDADE e CONSTITUCIONALIDADE.  
SUBSTITUTIVO Nº     DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 273/12.  
Dispõe sobre a obrigatoriedade de previsão de instalações sanitárias quando da 
construção, reforma e implantação de praças, parques e áreas públicas abertas 
dotadas de mobiliário ou equipamento de esporte, lazer ou recreação, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º A construção, reforma e implantação de praças, parques e áreas públicas 
abertas dotadas de mobiliário ou equipamento de esporte, lazer ou recreação 
deverá prever instalações sanitárias de uso público, distintas para homens, 
mulheres e pessoas com deficiência.  
§1º Para fins de cumprimento do previsto no caput deste artigo poderá ser feita a 
opção pelos sanitários químicos.  
§2º Para os efeitos desta Lei, será considerado mobiliário todo e qualquer bem 
móvel, destinado ao uso coletivo, instalado nas dependências da praça, parque ou 
área pública aberta, tais como bancos, mesas, cadeiras e similares.  
§3º As instalações sanitárias deverão ser frequentemente limpas e higienizadas a 
fim de que seja prestado serviço adequado à proteção da saúde pública.  
Art. 2º As instalações sanitárias não serão obrigatórias nas praças, parques e áreas 
públicas com dimensões insignificantes que possam ter sua área total 
comprometida com a construção de referidas instalações, bem como naquelas com 
baixa circulação de pessoas, dependendo, nestes casos, de análise da conveniência 



e oportunidade pelo órgão responsável pela execução ou contratação do serviço 
público.  
Art. 3º As praças, parques e áreas públicas abertas dotadas de mobiliário ou 
equipamento de esporte, lazer ou recreação já existentes deverão ser adequadas 
aos termos desta Lei gradualmente, com observância do disposto na Lei 
Complementar Federal nº 101/00.  
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à 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, Justiça e Legislação Participativa, em 
08/08/2012.  
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