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PARECER Nº 1555/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0299/18. 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que 
estabelece a obrigatoriedade da instalação de filtros oxicatalisadores redutores da poluição 
emitida por motogeradores instalados em edificações públicas ou privadas nos percentuais que 
especifica e dá outras providências. 

Segundo justificativa, a emissão de poluentes tem se tornando um problema cada vez 
mais frequente devido ao aumento do uso de grupos motogeradores, o que torna necessária a 
instalação de filtros oxicatalisadores. 

Sob o estrito aspecto da legalidade, o projeto reúne condições de prosseguir em sua 
tramitação. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no art. 37, caput, 
da Lei Orgânica de São Paulo, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos. Não se trata de 
matéria de iniciativa privativa do Prefeito. 

O art. 24. VI, da Constituição Federal dispõe que compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção do meio ambiente, o qual deve ser 
lido em conjunto com o art. 30, I e II, da Carta Republicana, que atribuem aos Municípios 
competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação 
federal e estadual no que couber. 

A esse respeito, busca-se pelo projeto de lei em apreço a proteção do meio ambiente, 
ao estabelecer a obrigatoriedade de filtros oxicatalisadores em edificações que utilizem 
motogeradores, afinando-se com o dever constitucional do Poder Público de promover a 
defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e as futuras gerações (art. 225 da 
Constituição Federal), dever esse que é comum a todos os entes federativos (art. 23, VI). Vale 
mencionar, ainda, que a defesa do meio ambiente é também um dos princípios da ordem 
econômica (art. 170, VI), devendo os custos de sua proteção ser internalizados nos preços 
finais de produtos e serviços oferecidos no mercado. 

Nesse diapasão, a Constituição do Estado de São Paulo, no exercício do poder 
constituinte derivado decorrente, dispõe também que "o Estado e os Municípios providenciarão, 
com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e 
melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades 
regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico" (art. 191). Diz 
ainda a Carta Bandeirante que "a execução de obras, atividades, processos produtivos e 
empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor 
público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado" (art. 192). A Lei Orgânica do Município, a seu turno, também 
cuidou do tema: 

"Art. 180 - O Município, em cooperação com o Estado e a União, promoverá a 
preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do 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, 
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fiscalizar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, 
no que respeita a: 

[...] 

III - estabelecimento de normas, critérios e padrões para a administração da qualidade 
ambiental; 

Art. 182 - O Município coibirá qualquer tipo de atividade que implique em degradação 
ambiental e quaisquer outros prejuízos globais à vida, à qualidade de vida, ao meio ambiente: 

I - controlando e fiscalizando a instalação, proteção, estocagem, transporte, 
comercialização e utilização de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco efetivo 
ou potencial à qualidade de vida e ao meio ambiente;" 

Em nível infraconstitucional, a Lei Federal 9.605/98 cuidou de normas penais e 
administrativas na repressão de ações e omissões contra o meio ambiente e o seu ato 
regulamentador, o Decreto Federal 6.514/08, especificou condutas sujeitas à sanção 
administrativa, inclusive toda aquela que "causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana". A Lei Municipal 11.228/92 previa 
no item 9.4.5 do seu Anexo I o controle de emissão de poluentes por grupos motogeradores, o 
qual era regulamentado pelo Decreto Municipal 54.797/14. O dispositivo legal foi revogado em 
2015 e, após, a própria lei foi revogada inteiramente pela Lei Municipal 16.642/17 (Código de 
Obras e Edificações do Município de São Paulo), que não faz menção expressa a esse ponto. 

Embora a poluição seja um tema nacional, não resta inválida a iniciativa do Município 
de São Paulo - onde sabidamente se concentra grande quantidade de edifícios emissores de 
poluentes - de estabelecer a obrigatoriedade de uso de filtros. Vale destacar que o Supremo 
Tribunal Federal reconhece que, não obstante os interesses da União sejam mais abrangentes 
que os dos demais entes federados, nada impede os municípios de legislar sobre o assunto se 
presente o interesse local, conforme espelha o aresto abaixo: 

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL 4.253/85 DO MUNICÍPIO 
DE BELO HORIZONTE. PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA 
EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. ALEGAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. NORMA RECEPCIONADA PELO 
TEXTO VIGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que 
abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência 
que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against 
preemption). 

2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar 
direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma adequada, 
necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação 
que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no 
âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor. 

3. Na ausência de norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a 
presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e 
concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus 
respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. 

4. Recurso extraordinário a que se nega provimento." 

(STF, Plenário, RE 194.704/MG, rel. Min. Carlos Veloso, j. 29.06.2017). 

Ressalte-se, que o projeto por estabelecer a criação de novas despesas para o Poder 
Público Municipal, deve obedecer ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 
Complementar nº 101/00, devendo ser instruído com a estimativa do impacto orçamentário- 
financeiro no ano em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como com a 
comprovação de que o aumento de despesa tem adequação orçamentária e financeira com a 
lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias, competindo à Comissão de Finanças e Orçamento analisar tais aspectos, no 
momento oportuno. 
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Sendo assim, sob o aspecto jurídico, o projeto encontra respaldo no ordenamento 
jurídico. 

Ressalte-se que a análise dos aspectos de mérito caberá às Comissões 
especificamente designadas para tanto, notadamente quanto à referência constante do § 4º do 
art. 1º, sendo necessário especificar em que consiste o "EPA-TIER 2", que salvo melhor juízo, 
consiste em norma técnica estabelecida pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos que veicularia critério mais protetivo do que o previsto pelo projeto, razão pela qual os 
motogeradores que já atendam aos padrões por ela fixados ficariam dispensados do 
cumprimento das exigências previstas pelo projeto ora em análise. Como se vê, trata-se de 
aspecto técnico que somente pode ser apreciado pelas comissões pertinentes, que poderão 
adequar o projeto por meio de substitutivo. 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atenção ao disposto no art. 41, VIII, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovada, a propositura depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, II, do mesmo diploma legal. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 10/10/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR - Relator 

Cláudio Fonseca - PPS 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 137 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


