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PARECER Nº 676/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 522/2004 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Nabil Bonduki, que visa 
dispor sobre o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil 
e Resíduos Volumosos e seus componentes, sobre o Programa Municipal de 
Gerenciamento e Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
conforme previstos na Resolução CONAMA nº 307, disciplinar a ação dos 
gerenciadores e transportadores destes resíduos no âmbito do Sistema de Limpeza 
Urbana do Município de São Paulo. 
O projeto foi arquivado nos termos do art. 275 do Regimento Interno (mudança de 
legislatura) e voltou a tramitar por força da aprovação de requerimento “D”, na 
forma do art. 223, XII combinado com o art. 275, § 2º da Lei Interna da Edilidade. 
A propositura adequar a legislação municipal a disposições constantes da Lei 
Orgânica do Município e do Plano Diretor Estratégico, bem como aos planos 
regionais, especialmente no que tange à proteção do meio ambiente e a limpeza 
das vias e logradouros públicos. 
Como bem ressalta o Autor da proposta em sua justificativa, “diversas definições 
normativas obrigam, atualmente, a um posicionamento concreto das 
administrações municipais: 
- o estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente, editou a 
Resolução SMA nº 41, que proíbe a continuidade da existência de “bota foras” nos 
municípios e orienta-os ao licenciamento de aterros específicos para os resíduos da 
construção; 
- a recente edição das novas Normas Brasileiras para a triagem, beneficiamento e 
aterramento dos resíduos da construção civil, impõe novos parâmetros para a 
construção civil, principalmente em seus extratos mais organizados, obrigando as 
municipalidades ao cumprimento da Resolução CONAMA nº 307, de 5/07/2002, 
inclusive para a completa legalidade de seus atos de licitação de obras públicas.” 
A proposta tem o evidente intento de preservar o meio ambiente por meio da 
limpeza das vias públicas e, nesse sentido encontra guarida no artigo 225 da Carta 
Magna brasileira: 
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações”. 
De outra parte, o projeto em t ela tem caráter eminentemente local e visa 
suplementar a legislação federal e estadual sobre a matéria, encontrando amparo 
no artigo 30, I e II, da Constituição Federal, abaixo transcrito: 
“Art. 30. Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
II – suplementar a legislação federal e estadual, no que couber;” 
A Lei Orgânica do Município, por sua vez, abriga o dispositivo constitucional supra 
citado, conferindo à Câmara Municipal a competência para legislar sobre a matéria. 
De fato, dispõe o artigo 13, I, da Lei Maior do Município: 
Art. 13 – Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o 
especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente: 
(Alterado pela Emenda 05/91) 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
II – suplementar a legislação federal e estadual, no que couber,” 
Pelo exposto, entendemos que o projeto de lei em tela encontra amplo amparo na 
Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, razão pela qual, manifestamo-
nos pela 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Justiça, 15/06/05 
Soninha – Relatora 
Aurélio Miguel 
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Jooji Hato 
José Américo 
Russomanno 
 
((TITULO))VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº0522/04 
((TEXTO))Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Nabil Bonduki, 
que visa dispor sobre o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da 
Construção Civil e Resíduos Volumosos e seus componentes, sobre o Programa 
Municipal de Gerenciamento e Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil conforme previstos na Resolução CONAMA nº 307, disciplinar a 
ação dos geradores e transportadores destes resíduos no âmbito do Sistema de 
Limpeza Urbana do Município de São Paulo e dar outras providências. 
O projeto foi arquivado nos termos do art. 275 do Regimento Interno (mudança de 
legislatura) e voltou a tramitar por força da aprovação de requerimento “D”, na 
forma do art. 223, XII combinado com o art. 275, §2º da Lei Interna da Edilidade. 
Apesar do mérito da iniciativa, o projeto de lei sob análise não pode prosperar pelos 
motivos que passamos a expor. 
 
A propositura é relativamente vasta e possui grande complexidade. Embora alguns 
de seus dispositivos pudessem, em tese, tramitar normalmente, tais regras, caso 
transformadas em lei, descaracterizariam o pretendido pelo seu nobre autor. Os 
vícios formais que maculam as partes principais do projeto acabam por se estender 
a todo ele, pois as meras definições nele estabelecidas, as imposições dirigidas aos 
particulares e a sistematização visada pelo seu art. 2º perdem sentido se não 
articuladas no contexto do Plano Integrado e do Programa Municipal de 
Gerenciamento que se integram ao Sistema de Limpeza Urbana do Município. 
Em primeiro lugar, cabe que se ressalte que na sistemática adotada pela Lei 
Municipal nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, especialmente por seu art. 22, 
incisos I, II, III e V, a remoção de resíduos sólidos residenciais e domiciliares não 
residenciais, de resíduos inertes tais como terra, entulhos e sobras de materiais de 
construção, de restos de móveis e similares integra o Sistema de Limpeza Urbana 
do Município de São Paulo. 
Não obstante a nova e mais adequada terminologia, o que o “sistema de limpeza 
urbana”  visa é o que nos termos da Lei Orgânica significa “administrar a coleta, o 
tratamento e o destino do lixo”  e que nos termos do art. 125, II, dessa Lei Maior 
do Município constitui, por excelência, serviço público. 
Por outro lado, a presente propositura pretende instituir um Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil  atribuindo funções e 
responsabilidades para o Executivo especialmente para o órgão municipal de 
limpeza urbana, para órgãos fiscalizadores e para as Subprefeituras. 
Desse modo, o projeto visa regrar um serviço público e dispor, ainda que 
indiretamente, sobre servidores, que realizarão esses serviços e sobre a 
organização administrativa, na medida em que atribui funções a órgãos públicos 
municipais, invadindo a reserva de iniciativas legislativas privativas atribuída pelo 
art. 37, §2º, incisos III e IV, da Lei Orgânica do Município ao Prefeito Municipal, e 
violando o princípio da independência e harmonia entre os Poderes (art. 2º  da 
Constituição Federal; art. 5º da Constituição Estadual e art. 6º da Lei Orgânica do 
Município). 
Em síntese, o projeto tem por objetivo principal a prestação de um serviço público 
que conforme a lição de Hely Lopes Meirelles: “está sujeita, portanto, em toda a 
sua plenitude, à direção do Prefeito, sem interferência da Câmara, tanto no que se 
refere às atividades internas das repartições da Prefeitura (serviços burocráticos ou 
técnicos) quanto às atividades externas (obras e serviços públicos) que o Município 
realiza e põe à disposição da coletividade” (in “Direito Municipal Brasileiro”, 6ª ed., 
Malheiros Ed., pág. 553). 
Veja-se sobre o assunto a jurisprudência abaixo: 
 
“E, induvidosamente, compete ao Prefeito a execução das obras e serviços públicos 
municipais em toda a sua plenitude. Assim, tratando-se de atribuição típica da 
Administração a condução dos negócios públicos, o planejamento das obras e 
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serviços, bem como a realização das atividades locais, não poderia haver 
interferência da Edilidade, ainda que através de Lei. 
(...) 
Clara a vulneração do princípio da independência e harmonia entre os poderes”. 
(TJESP, Adin n. 42.051-0/0—00, j. 15.4.98). 
Ressalte-se que já é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que nem 
mesmo a sanção tem o condão de afastar a inconstitucionalidade formal, STF, j. 
decorrente do vício de iniciativa (ADin n. 13.882-0, TJESP; ADin n. 1.070, STF, j. 
23.11.94). 
Ante o exposto, somos 
 
PELA INCONSTITUCIONALIDADE e PELA ILEGALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 15/06/05 
Celso Jatene – Presidente 
Gilson Barreto – Relator 
Ushitaro Kamia 
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