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PARECER Nº 701/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0270/10.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Francisco Chagas, que 
visa criar o Programa Bairro Saudável no Município de São Paulo com o objetivo de 
desenvolver projetos e ações buscando otimizar a limpeza urbana, com a 
participação de órgãos públicos municipais e da sociedade civil, bem como 
conscientizar a população dos bairros da cidade sobre a importância dessa matéria 
no seu cotidiano.  
Referido programa terá a participação de Secretarias Municipais, organizações da 
sociedade civil da área do meio ambiente, associações de moradores, instituições 
religiosas, empresariais, comerciais, e das empresas concessionárias de varrição e 
coleta de lixo na capital.  
Segundo o § 2º do artigo 4º, deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 
mutirões de coleta de materiais recicláveis; caminhadas ecológicas; visitação aos 
aterros sanitários; oficinas de artesanato produzido a partir de materiais reciclados; 
palestras nas escolas sobre a importância da correta destinação e tratamento do 
lixo e da reciclagem de materiais.  
Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto pode prosperar, como veremos a 
seguir.  
O correto funcionamento do sistema de coleta do lixo produzido diretamente pela 
população e pela varrição das vias públicas, é vital para o normal funcionamento e 
salubridade da cidade de São Paulo, razão pela qual a criação do presente 
Programa é fundamental, tendo-se em vista que a limpeza pública é uma área que 
impacta diretamente nas condições ambientais e de saúde da população paulistana.  
Dessa forma, o projeto está de acordo com a Constituição Federal, vez que esta 
prevê que podem legislar concorrentemente sobre a proteção e a defesa da saúde a 
União, os Estados, Distrito Federal e também o Município, para suplementar a 
legislação federal e estadual, dentro dos limites do predominante interesse local 
(arts. 24, inciso XII c/c art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal).  
Também o art. 23, inciso II, da Carta Magna, determina que é competência comum 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e 
assistência pública.  
Por fim, na órbita municipal, o art. 213, da Lei Orgânica, prevê a atribuição do 
Município de garantir o direito à saúde mediante políticas que visem ao bem estar 
físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a busca da eliminação do risco 
de doenças e outros agravos, abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e 
de trabalho.  
Outra matéria de fundo versada no projeto é a preservação do meio ambiente, que 
representa uma das maiores preocupações da atualidade.  
A manutenção de um meio ambiente saudável e equilibrado, além de se tratar de 
assunto que, por óbvio, é de total interesse da humanidade, uma vez que é 
imperiosa à sobrevivência humana e à sadia qualidade de vida, foi alçada à 
categoria de princípio constitucional impositivo, ao impor ao Poder Público em todas 
as suas esferas, Federal, Estadual e Municipal (arts. 225 e 23, inciso I, da 
Constituição Federal), o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.  
Nesta esteira, o Poder Público, em todas as suas esferas, vem adotando as medidas 
possíveis a fim de cumprir o dever constitucional de preservação do meio ambiente.  
Consigne-se que é inquestionável a competência do Município para zelar pela 
preservação do meio ambiente, conforme se verifica do dispositivo constitucional 
abaixo transcrito:  
Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:  



(...)  
VI – 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 
dever-poder 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;  
Resta claro, em vista do exposto, que o projeto de lei apresentado encontra-se apto 
à tramitação, tanto em seu aspecto formal quanto material, estando em perfeita 
harmonia com os dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do 
Município.  
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, conforme art. 40, § 3º, inciso XII da Lei Orgânica do Município.  
Devem ser convocadas obrigatoriamente pelo menos 02 (duas) audiências públicas 
durante a tramitação do presente projeto de lei, nos termos do art. 41, inciso VIII 
da Lei Orgânica do Município.  
Ante o exposto, somos  
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
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