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PARECER Nº 390/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0567/11.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador José Rolim, que dispõe 
sobre a  obrigatoriedade de ser realizada a compensação vegetal na mesma região 
da localização do imóvel em que se deu a supressão.  
Segundo a propositura, após a supressão autorizada das espécies vegetais a 
compensação deverá ser realizada no próprio imóvel em que se deu a supressão, 
ou, não havendo esta possibilidade, no entorno do próprio imóvel ou na mesma 
região, de forma a manter a densidade vegetal e arbórea da região.  
O projeto pode prosperar, como será demonstrado.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
Cidadãos.  
Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  
Neste sentido, como observa Celso Bastos:  
"Cairá, pois, na competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. É 
evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria 
que afete uma dada comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, 
por repercutir nos interesses da comuna nacional. Interesse exclusivamente 
municipal é inconcebível, inclusive por razões de ordem lógica: sendo o Município 
parte de uma coletividade maior, o benefício trazido a uma parte do todo acresce a 
este próprio todo. Os interesses locais dos Municípios são os que entendem 
imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior ou 
menor repercussão, com as necessidades gerais" (in "Competências na Constituição 
de 1988", Fernanda Dias Menezes de Almeida, Ed. Atlas, 1991, p. 124)  
Por outro lado, cabe considerar que a manutenção de um ambiente saudável e 
equilibrado foi alçada à categoria de princípio constitucional impositivo, ao 
determinar ao Poder Público em todas as suas esferas, Federal, Estadual e 
Municipal (artigos 225 e 23, inciso I, CF), o poder dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.  
Consigne-se que é inquestionável a competência do Município para zelar pela 
preservação do meio ambiente, conforme se verifica da norma constitucional abaixo 
transcrita:  
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 
poder-dever 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;”  
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;  
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.  
Nesse cenário, considerando a inexistência de incompatibilidade com as normas 
federais e estaduais acerca da matéria, incumbe ao Município, na ótica do interesse 
local, dar concretude a tais mandamentos, como ocorre no presente caso ao 
instituir a obrigatoriedade da compensação das emissões de gases de efeito estufa.  
Especificamente sobre o projeto, cabe observar que o art. 251 da Lei nº 13.430/02, 
o Plano Diretor Estratégico, neste sentido dispõe:  
Art. 251. Fica instituído o Termo de Compromisso Ambiental – TCA, documento a 
ser firmado entre o Poder Público e pessoas físicas ou jurídicas, resultante da 
negociação de contrapartidas nos casos de autorização prévia para supressão de 
espécies arbóreas.  
Parágrafo único. O Termo de Compromisso Ambiental – TCA será objeto de 
regulamentação por ato do Executivo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da publicação desta lei.  
Por sua vez, o Decreto nº 47.145, de 29 de março de 2006, ao regulamentar o 
Termo de Compromisso Ambiental – TCA, instituído pelo artigo 251 e seguintes da 
Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002, dispõe que: i) o Termo de Compromisso 
Ambiental – TCA é o instrumento de gestão ambiental celebrado entre o Poder 
Público Municipal e pessoas físicas ou jurídicas, resultante da negociação de 
contrapartidas nos casos de autorização prévia para supressão de espécies 
arbóreas; ii) a compensação ambiental deverá ser prioritariamente estabelecida em 
exemplares arbóreos; iii) a conversão da compensação  em obras e serviços 
relacionados com a eliminação ou redução de dano ambiental será admitida 
excepcionalmente, mediante decisão fundamentada; iv) o local para implantação da 
compensação ambiental deverá ser indicado, preferencialmente, no mesmo imóvel 
onde ocorreu a remoção da vegetação ou, na sua impossibilidade, no respectivo 
entorno; v) outro local para o plantio dos exemplares arbóreos poderá ser indicado 
pelo Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, mediante manifestação 
fundamentada.  
Vê-se assim que a propositura, ao determinar que a compensação pela supressão 
de espécies arbóreas deva ser realizada no próprio imóvel em que ocorreu a 
supressão ou, na impossibilidade, no entorno do imóvel ou até mesmo na mesma 
região, vai ao encontro do que já disciplina o Decreto nº 47.145/06 que 
regulamentou o Termo de Compromisso instituído pelo próprio Plano Diretor 
Estratégico do Município em seu art. 251.  
Dessa forma, possível concluir que a propositura, na esteira do já disposto pelo 
Decreto nº 47.145/06, visa instituir diretrizes a serem observadas quando da 
instituição de Termo de Compromisso Ambiental para a remoção de exemplares 
arbóreos.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.  
Por fim, versando o projeto de lei sobre Política Municipal de Meio Ambiente, é 
obrigatória a convocação de pelo menos duas audiências públicas durante a sua 
tramitação pela Câmara, nos termos do artigo 41, inciso VIII.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte substitutivo 
proposto para adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa:  



SUBSTITUTIVO Nº                    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0567/11.  
Institui parâmetros a serem observados na compensação ambiental pela remoção 
de espécies arbóreas, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E  T A :  
Art. 1º A compensação ambiental pela remoção de espécies arbóreas, prevista no 
Termo de Compromisso Ambiental – TCA, deverá ser estabelecida prioritariamente 
em exemplares arbóreos, conforme determinação dos órgãos públicos 
competentes.  
Art. 2º Após a regular autorização para a supressão de espécie arbórea, a 
compensação deverá ser realizada com o plantio de exemplares arbóreos, nas 
quantidades e espécies determinadas pelos órgãos competentes, preferencialmente 
no mesmo imóvel onde ocorreu a remoção do exemplar arbóreo ou, na sua 
impossibilidade, no respectivo entorno.  
Parágrafo único. Na impossibilidade do cumprimento do disposto no caput deste 
artigo, órgão técnico competente do Executivo poderá, mediante manifestação 
fundamentada, determinar outro local no território do Município de São Paulo para 
o plantio dos exemplares arbóreos.  
Art. 3º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no que couber no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias após sua publicação.  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
11/04/2012.  
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