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PARECER Nº 1373/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0119/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Gilberto Natalini, que altera a 
redação da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014  Plano Diretor Estratégico (PDE) e da Lei 
16.402, de 22 de março de 2016, que disciplina o parcelamento, uso e ocupação do solo do 
Município de São Paulo. 

O objetivo da proposta é zelar pela preservação das áreas verdes, coibindo a 
instalação de funcionamento de atividades que causem danos ao meio ambiente, tais como 
aeródromos, heliportos e similares, notadamente geradores de impacto ambiental. 

Pretende-se vedar que helipontos, aeroportos e aeródromos sejam instalados em 
Zonas de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZEPAM), Zonas Especiais de Proteção 
Ambiental (ZEPAM) e Áreas de Mananciais. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, eis 
que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será 
demonstrado. 

O projeto insere-se no âmbito da competência municipal para legislar sobre assuntos 
predominantemente locais e encontra seu fundamento no poder de polícia administrativa do 
Município. 

Segundo dispõe o art. 78, do Código Tributário Nacional: 

Considera-se poder de polícia 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 tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Com efeito, com fundamento no poder de polícia das construções, na competência do 
Município para disciplinar assuntos de interesse local e na competência suplementar para 
legislar sobre Direito Urbanístico (art. 24, inciso I, c/c art. 30, incisos I e II, da Carta Magna), 
pode o Município legislar no sentido de alterar regras do Plano Diretor Estratégico e do 
parcelamento, uso e ocupação do solo. 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas, nos 
termos do artigo 41, inciso VI, da nossa Lei Orgânica. 

Para ser aprovado o projeto depende do voto favorável de três quintos (3/5) dos 
membros da Câmara, em respeito à determinação contida no artigo 40, parágrafo 4º, incisos I e 
II, do citado diploma legal. 

Ante o exposto, na forma do seguinte Substitutivo que segue, somos PELA 
LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0119/19. 



 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0119/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Altera a redação do § 4º do art. 264 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014  Plano 
Diretor Estratégico (PDE), e altera a redação do § 5º do art. 107 da Lei nº 16.402, de 22 de 
março de 2016, que disciplina o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, a fim de 
dispor sobre a proibição de instalação e operação de helipontos, aeroportos e aeródromos nas 
áreas em que especifica. 

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

Art. 1º Fica alterado o § 4º do art. 264 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014  Plano 
Diretor Estratégico (PDE), passando a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 264 ... 

... 

§ 4º A instalação e operação de helipontos fica condicionada à apresentação do Estudo 
e Relatório de Impacto de Vizinhança  EIV/RIV, sendo vedada nas seguintes áreas: 

I  Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPAM); 

II  Zonas de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS); 

III  Áreas de Mananciais. (NR) 

Art. 2º Fica alterado o § 5º do art. 107 da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, que 
disciplina o uso e a ocupação do solo, passando a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 107... 

.... 

§ 5º A implantação de novos aeroportos e aeródromos dependerá de lei específica que 
estabeleça a localização do empreendimento, bem como os parâmetros de parcelamento, uso 
e ocupação aplicáveis, respeitados os limites estabelecidos nesta lei e as demais disposições e 
restrições previstas na Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014  PDE, sendo vedada em Zonas 
Especiais de Proteção Ambiental (ZEPAM), Zonas de Preservação e Desenvolvimento 
Sustentável (ZPDS) e Áreas de Mananciais." (NR) 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 28/08/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) - Abstenção 

Celso Jatene (PR) - Relator 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) - Contrário 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/08/2019, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


