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PARECER Nº 260/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0299/14. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Goulart e José Police 
Neto, que visa alterar a Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006, Lei Cidade Limpa, 
acrescentando §§ 3º e 4º ao art. 50. 

A propositura visa dispor sobre a celebração do termo de cooperação que poderá ser 
celebrado com a iniciativa privada visando à execução e manutenção de melhorias urbanas, 
ambientais e paisagísticas, bem como à conservação de áreas municipais. 

Segundo a justificativa acostada ao projeto, o objetivo da proposta é conferir uma maior 
celeridade e objetividade no procedimento de avaliação dos termos de cooperação celebrados 
com fundamento no artigo 50 da Lei nº 14.233, de 26 de setembro de 2006 que dispõe sobre a 
execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, bem como sobre a 
conservação de áreas municipais. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, posto 
que elaborado no regular exercício da competência legislativa desta Casa. 

Com efeito, a propositura encontra fundamento no artigo 37, caput, da Lei Orgânica 
Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão 
Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Em relação à matéria, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal compete 
aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841.) 

Cabe ainda observar que a propositura pretende aperfeiçoar diploma legislativo 
vigente, objetivando a melhoria do meio ambiente em sua acepção ampla, matéria de iniciativa 
legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dos artigos 225 
e 23, inciso I, CF/88. 

Para a sua aprovação, a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara nos termos do artigo 40, § 3º, inciso XII da Lei Orgânica. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/03/2015. 

Alfredinho - PT 

Ari Friedenbach - PROS 

Arselino Tatto - PT 

Conte Lopes - PTB 

David Soares - PSD 

Eduardo Tuma - PSDB 

George Hato - PMDB - Relator 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/03/2015, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
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