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PARECER Nº 1462/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0111/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de aviso sonoro em caminhões de lixo em geral. De acordo com a 
proposta, os caminhões de lixo deverão emitir trilha sonora musical para alertar os munícipes 
sobre sua passagem pelo bairro. Além disso, a proposta prevê prazo para o descarte de 
resíduos para a coleta. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, não obstante os elevados propósitos de seu autor, 
o projeto não reúne condições para prosseguir em tramitação e ser aprovado, pois invade 
seara de competência privativa do Executivo. 

Com efeito, ao criar obrigação a ser observada na operação do sistema de coleta de 
lixo urbano, a propositura caracteriza-se como ato concreto de administração, perdendo a 
abstração e generalidade de que se devem revestir os mandamentos legais. 

Nos termos dos artigos 37, § 2º, IV e 70, XIV, ambos da Lei Orgânica do Município, a 
iniciativa de projeto de lei que disponha sobre organização administrativa, bem como sobre a 
estrutura, a organização e o funcionamento da administração municipal competem 
exclusivamente ao Sr. Prefeito. 

Ainda a corroborar a competência privativa do Executivo relativamente à matéria 
veiculada no presente projeto, assim dispõe a Lei Orgânica do Município: 

Art. 125 - Constituem serviços municipais, entre outros: 

I - administrar o serviço funerário e os cemitérios públicos, fiscalizando aqueles 
pertencentes às entidades privadas; 

II - administrar a coleta, a reciclagem, o tratamento e o destino do lixo; 

III - efetuar a limpeza das vias e logradouros públicos. 

Art. 126 - Os serviços públicos municipais serão prestados pelo Poder Público, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, nos termos desta lei. 

Também para esta matéria tem o Prefeito iniciativa privativa para o projeto de lei, nos 
termos do art. 69, IX da Lei Orgânica do Município: 

Art. 69 - Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas 
nesta Lei: 

(...) 

IX - apresentar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre o regime de 
concessão ou permissão de serviços públicos; 

Em definição, concessão é contrato administrativo por meio do qual a Administração 
delega ao particular a gestão e a execução, por sua conta e risco, de uma atividade definida 
como serviço público. 

Segundo o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles sendo a concessão um contrato 
administrativo de colaboração como é, fica sujeita a todas as imposições da Administração 
para os ajustes dessa natureza, especialmente à autorização por lei, à regulamentação por 
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decreto e à escolha do concessionário em concorrência (Licitação e Contrato Administrativo, 
11ª Ed., Malheiros Editores, 1996, pág. 270  grifo nosso). 

Vê-se, portanto, que o pretendido pela propositura é matéria de iniciativa legislativa 
privativa do Executivo, na qualidade de poder concedente da prestação do serviço público. 

Neste sentido, novamente mencionamos as lições de Hely Lopes Meirelles: 

Entende-se sempre reservado ao concedente o poder de regulamentar e controlar a 
atuação do concessionário, desde a organização da empresa até sua situação econômica e 
financeira, seus lucros, o modo e a técnica da execução dos serviços, bem como fixar as tarifas 
em limites razoáveis e eqüitativos para a empresa e para os usuários. 

... 

Toda concessão, portanto, fica submetida a duas categorias de cláusulas: as de 
natureza regulamentar e as de ordem contratual. As primeiras disciplinam o modo e a forma de 
prestação de serviço; as segundas fixam as condições de remuneração do concessionário; por 
isso, aquelas são denominadas leis do serviço, e estas, cláusulas econômicas ou financeiras... 

Consideram-se cláusulas regulamentares ou de serviço todas aquelas estabelecidas 
em lei, regulamento ou no próprio contrato visando à prestação do serviço adequado. 

... 

O poder de regulamentar as concessões é inerente e indespojável do concedente. 
Cabe ao Executivo aprovar o regulamento do serviço e determinar a fiscalização de sua 
execução, pela forma conveniente. (Licitação e Contrato Administrativo, 11ª Ed., Malheiros 
Editores, 1996, págs. 272/275, grifos nossos). 

Corroborando o quanto até aqui exposto, pede-se venia para transcrever a ementa de 
recente acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou inconstitucional 
lei municipal de iniciativa parlamentar que criava obrigações para o serviço público de 
transporte, aqui aplicável por analogia: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  LEI Nº 3.366, DE 4 DE FEVEREIRO 
DE 2019, DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, 
QUE DISPÔS SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE QUE O TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO POSSUA COBRADOR DE 
PASSAGENS EM TODOS OS VEÍCULOS  INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES  AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, 47, II, XIV E XVIII, 117, 120, 158, 159, 
PARÁGRAFO ÚNICO E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL  PRECEDENTES DO 
ÓRGÃO ESPECIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

(ADI nº 2056113-76.2019.8.26.0000, j. 05/06/2019) 

Por fim, cumpre observar que a Lei nº 13.478 de 2002, que dispõe sobre a organização 
do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo, em seu art. 151, prevê que é 
proibida a colocação dos resíduos acondicionados na calçada, no período diurno, com 
antecedência maior que 2 (duas) horas imediatamente anteriores ao horário previsto para a 
coleta regular, ou antes das 18 horas, nas hipóteses em que a coleta regular seja efetuada no 
período noturno. 

Pelo exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/09/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Relator 

Reis (PT) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


