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PARECER Nº 398/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0524/11.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Francisco Chagas, que 
dispõe sobre a inclusão na tabela de composição de custos, dos preços de 
equipamentos para praças e parques utilizados na área de lazer, elaborados a partir 
de material reciclado.  
De acordo com a propositura, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana 
deverá aferir o valor do custo unitário dos equipamentos elaborados a partir de 
material reciclado que forem indicados pela Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente como passíveis de utilização nos parques e praças municipais. A 
propositura estabelece, ainda, que as especificações e normas técnicas deverão ser 
comprovadas por institutos de notório reconhecimento técnico na sociedade.  
Ainda, conforme a justificativa da proposta, o objetivo pretendido é o de 
estabelecer medida que fomente a utilização de material reciclado, visando à 
proteção do meio ambiente, conforme razões aventadas na justificativa de fls. 02.  
Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura pode prosseguir em tramitação, 
eis que elaborada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, 
consoante 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.  
Ademais, consoante o disposto no artigo 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.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, 
Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841).  
Já no que se refere à proteção do meio ambiente, é cediço que o Município detém 
competência legislativa suplementar para legislar sobre o tema, com respaldo no 
artigo 30, inciso II, da Constituição Federal.  
Não bastasse, o artigo 23, inciso VI, da Constituição Federal determina que é 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
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 artigo 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;  



(...)  
III - estabelecimento de normas, critérios e padrões para a administração da 
qualidade ambiental;  
A manutenção de um meio ambiente saudável e equilibrado, portanto, além de se 
tratar de assunto que, por óbvio, é de total interesse da humanidade, uma vez que 
é imperiosa à sobrevivência humana e à sadia qualidade de vida, foi alçada à 
categoria de princípio constitucional impositivo, ao impor ao Poder Público em todas 
as suas esferas, Federal, Estadual e Municipal (artigos 225 e 23, inciso I, da 
Constituição Federal), o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.  
Nesta esteira, o Poder Público, em todas as suas esferas, vem adotando as medidas 
possíveis a fim de cumprir o dever constitucional de preservação do 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.  
Ressalte-se, por fim, que a propositura denota típica manifestação do poder de 
polícia do Município, mais precisamente na modalidade de polícia das atividades 
urbanas em geral. Oportunas, neste ponto, as lições de Hely Lopes Meirelles (In, 
“Direito Municipal Brasileiro”, 16ª edição, Malheiros Editores, 2008, p. 516):  
Tal poder é inerente ao Município para a ordenação da vida urbana, nas suas 
exigências de segurança, higiene, sossego e bem-estar da coletividade. Por isso, a 
jurisprudência tem consagrado reiteradamente a validade de tal regulamentação e 
das respectivas sanções como legítima expressão do interesse local. (grifamos)  
Destaque-se, ainda, que estando o projeto em análise relacionado com a política 
municipal de meio ambiente é necessária à realização de duas audiências públicas, 
nos termos do art. 41, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município.  
A aprovação do projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município.  
Pelo exposto, somos  
PELA LEGALIDADE.  
Todavia, a fim de adequar o presente projeto de lei à melhor técnica de elaboração 
legislativa sugerimos o seguinte substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0524/11.  
Dispõe sobre a inclusão na tabela de composição de custos, os preços de 
equipamentos para praças e parques utilizados na área de lazer, elaborados a partir 
de material reciclado, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica instituída a inclusão na tabela de composição de custos da Secretaria 
de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB, dos preços de equipamentos utilizados 
em praças e parques para a área de lazer que sejam constituídos de material 
reciclado.  
Art. 2º Para efeito de constituição de preços fica a Secretaria Municipal de 
lnfraestrutura Urbana - SIURB, através de comissões próprias, responsáveis pela 
elaboração e inclusão em suas planilhas de custo unitário.  
Art. 3º Fica a Secretaria do Verde e Meio Ambiente responsável por definir os tipos 
de equipamentos utilizados nos parque e praças a fim de subsidiar tecnicamente a 
comissão de que trata o artigo 3º desta lei.  
Art. 4º As especificações e normas técnicas deverão ser comprovadas por Institutos 
de notório reconhecimento técnico na sociedade.  
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar de sua publicação.  
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
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