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PARECER Nº 1089/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 185/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa 
proibir o descarte de óleos e gorduras residuais na rede de coleta de esgoto e 
águas pluviais, córregos, rios, lagoas, no solo e em depósitos de lixo, por 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços públicos e privados para fins 
culinários de qualquer espécie.  
A propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, encontrando 
fundamento na Constituição Federal que dispõe competir à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar sobre proteção e defesa do meio ambiente e controle da 
poluição (art. 24, VI), e também aos Municípios, eis que a eles cabe suplementar a 
legislação federal e estadual no que couber, nos limites do interesse local (art. 30, I 
e II).  
Atenta a tal panorama, a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o 
poder-dever do Município de zelar pelo meio ambiente nos seguintes termos:  
“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 art. 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;  
Especificamente sobre o objeto do projeto, deve ser ressaltada também a edição da 
Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e que prevê em seu artigo 7º, como objetivos da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento 
dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos.  
Nesse cenário, nada obsta que o Município, na ótica do interesse local, dê 
concretude aos mandamentos supracitados que preconizam a redução do volume 
do lixo também pela reciclagem e reaproveitamento dos resíduos sólidos, 
ressaltando-se que o meio ambiente é de tão grande importância para o 
ordenamento jurídico que se encontra abarcado no rol dos direitos e garantias 
fundamentais (art. 5º, LXXIII, CF) e classificado como condição essencial à sadia 
qualidade de vida da coletividade (art. 225, caput, da CF).  
Dessa forma, sobre proteção e defesa do meio ambiente, possível concluir que ao 
Município compete disciplinar a matéria, circunscrito no âmbito do interesse local e 
com fundamento ainda no Poder de Polícia Administrativa, desde que o faça de 
forma mais benéfica ao meio ambiente, nunca para amainar o disposto em norma 
estadual ou federal.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  



Destaque-se, ainda, que estando o projeto em análise relacionado com a política 
municipal de meio ambiente é necessária a realização de duas audiências públicas, 
nos termos do art. 41, VIII, da Lei Orgânica do Município.  
Face ao exposto, sem prejuízo da análise das Comissões de Mérito, somos PELA 
LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 08/08/2012.  
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