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PARECER Nº 1546/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0101/19 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre o recebimento de qualquer tipo de objetos pelos ECOPONTOS, no âmbito do Município 
de São Paulo. 

O projeto determina que todos os ECOPONTOS localizados no Município recebam 
todos os descartes de entulho, ressalvados o lixo domiciliar comum, óleos, material hospitalar 
ou industrial, que devem ser descartados segundo as normas respectivas. 

Não obstante a nobreza da intenção, sob o aspecto jurídico, a propositura não reúne 
condições para prosseguir em tramitação. 

Isso porque o projeto de lei ora em análise versa sobre funcionamento da 
Administração Pública municipal, matéria de iniciativa legislativa privativa do Prefeito, nos 
termos dos artigos 37, § 2º, IV, e 70, XIV, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, os quais 
conferem competência privativa ao Chefe do Poder Executivo para a propositura de leis que 
disponham sobre esses temas. 

Não bastasse, dentro da competência privativa do Prefeito em dirigir a Administração 
municipal (art. 69, II, da Lei Orgânica Municipal) inserem-se as atribuições de planejamento, 
direção, organização e execução das atividades da Administração, cabendo ao Executivo  
dentro da sua função de governar  estabelecer prioridades, fazer escolhas e implantar os 
programas e campanhas que forem condizentes com o programa de governo. 

Corroborando as assertivas acima, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São 
Paulo se consolidou no sentido da inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar com 
semelhante teor, conforme ilustra o julgado abaixo transcrito: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Mogi Mirim - Lei Municipal 
n° 5.043, de 6 de dezembro de 2010 (que "Dispõe sobre a instituição do programa de coleta 
seletiva contínua de lixo tecnológico, denominado Ecoponto Digital e dá outras providências") - 
Iniciativa parlamentar - Inadmissibilidade - Diploma que cuida de matéria administrativa 
(estabeleceu novas atribuições aos órgãos da administração pública) - Iniciativa privativa do 
Chefe do Executivo - Ofensa ao princípio da separação de poderes - Criação de despesa sem 
indicação da fonte de custeio - Violação aos artigos 5a; 24, § 2o, I; 25; 144 e 176, I, todos da 
CE - Ação julgada procedente. (TJ SP. ADI nº 0031317-02.2012.8.26.0000, j. 29.08.2012). 

Destarte, o Poder Legislativo, ao dispor sobre matéria de competência privativa do 
Prefeito, viola o princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes, 
previsto nos artigos 2° da Constituição Federal, 5° da Constituição do Estado e 6° da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo. 

Ante o 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 11/09/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) - Relator 

Celso Jatene (PR) 



Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/09/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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