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PARECER CONJUNTO Nº 1817/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 785/2017. 
De autoria do nobre Vereador Camilo Cristófaro, o presente projeto de lei "altera a Lei 

nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, a Lei nº 15.244, de 26 de julho de 2010 e estabelecem 
mecanismos de denúncia sobre o descarte irregular de resíduos e respectivas sanções no 
Município de São Paulo, e dá outras providências." 

Segundo a justificativa que acompanha o projeto, as alterações pretendidas são 
principalmente relativas à caracterização das infrações praticadas pelo munícipe usuário, que 
não integram o Sistema de Limpeza Urbana, e que pretende esquivar-se do pagamento de 
retirada de resíduos. 

Ressalta, o autor, que a introdução de caracterização de infrações, e sua extensão 
para os não integrantes do sistema, são um passo importante para a aplicação de sanções 
hoje previstas somente para os operadores remunerados. 

Desse modo, conclui que se pretende atribuir maior segurança a autuações e aplicação 
de sanções que já vêm sendo praticadas, mas sem o alcance necessário. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, na forma de um substitutivo, elaborado com a finalidade de adequar a 
redação do projeto à técnica legislativa preconizada pela Lei Complementar Federal nº 95/98, 
bem como para excluir a previsão de atualização monetária da multa pelo IPCA, já prevista em 
disposições específicas. 

Considerando o caráter meritório da proposição, em razão das contribuições que 
poderão dela advir à melhoria das condições ambientais no município, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente a sua aprovação, na 
forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Participação 
Legislativa. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, reconhece a 
importância da iniciativa em apreço e consigna seu voto favorável ao projeto, na forma do 
substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, diante dos aspectos que lhe compete analisar, entende que a proposição merece 
prosperar, posicionando-se favoravelmente a sua aprovação, nos termos do substitutivo 
aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
posicionando-se com parecer favorável à proposição, na forma do substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, em 06.12.2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2017, p. 130 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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