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PARECER Nº 378/2022 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI

ORGÂNICA Nº 11/21.

Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica, de autoria da nobre Vereadora Erika
Hilton, também subscrito pelo número regimental de vereadores, que visa incluir art.  25 às
Disposições  Gerais  e  Transitórias  da  Lei  Orgânica  do  Município  para  prever  a  destinação
obrigatória, até o ano de 2050, de no mínimo 5% (cinco por cento) da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na adoção de medidas de adaptação
às mudanças climáticas e de proteção da população diante de ondas de calor, tempestades,
deslizamentos, inundações e outros eventos climáticos extremos ocorridos no município.

O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no art. 34, inciso I
e 36, inciso I, ambos da Lei Orgânica Municipal.

Em seu  aspecto  de  fundo  a  propositura  traduz  nítido  interesse  local,  encontrando
respaldo na competência legislativa suplementar do Município para legislar sobre a proteção do
meio ambiente, com respaldo no artigo 30, II, da Constituição Federal.

Não bastasse, o artigo 23, VI, da Constituição Federal determina que "é competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente
e combater a poluição em qualquer de suas formas".

Atenta a tal panorama, a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o

poder-dever do Município de zelar pelo meio ambiente:

"Art. 7º. É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com
outros Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e
sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e daqueles
inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas competências municipais específicas,
em especial no que respeita a:

I  -  meio  ambiente  humanizado,  sadio  e  ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso
comum do povo, para as presentes e futuras gerações;"

Já no artigo 181 da Lei Maior Local vislumbra-se a diretriz traçada ao Poder Público
para que elabore uma política de cunho participativo de proteção ao meio ambiente:

"Art.  181.  O  Município,  mediante  lei,  organizará,  assegurada  a  participação  da
sociedade,  sistema  de  administração  da  qualidade  ambiental,  proteção,  controle  e
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para coordenar,
fiscalizar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,
no que respeita a:

I - formulação de política municipal de proteção ao meio ambiente;

...

IV  -  conscientização  e  educação  ambiental  e  divulgação  obrigatória  de  todas  as
informações disponíveis sobre o controle do meio ambiente;"

De se ressaltar ainda que o art. 182 da Lei Orgânica expressamente consigna o dever
do Município  em coibir  qualquer tipo de atividade que implique em degradação ambiental.
Vejamos:



Art. 182. O Município coibirá qualquer tipo de atividade que implique em degradação
ambiental e quaisquer outros prejuízos globais à vida, à qualidade de vida, ao meio ambiente:

Por fim, cumpre observar que o correto endereçamento da crise climática é medida que
vai ao encontro ainda ao dever constitucional imposto ao Poder Público de proteção à saúde,
insculpido no art. 196 caput do Texto Maior que preceitua:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
(grifamos)

Por seu turno, expressa, também, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 213, inciso I,
transcrito:

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;

[...]

III  -  atendimento  integral  do  indivíduo,  abrangendo  a  promoção,  preservação  e
recuperação da saúde. (grifamos)

Para aprovação, o projeto deverá ser discutido e votado em dois turnos, considerando-
se aprovado quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos
membros da Câmara Municipal, com um intervalo mínimo de 48 horas entre um turno e outro,
nos termos do artigo 36, § 2º, e 40, § 5º, III, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo.

Ante o exposto somos, PELA LEGALIDADE.

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 13/04/2022.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/04/2022, p. 105

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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