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PARECER Nº 1009/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0066/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a autorização de criação de pontos de ônibus ecológicos no Município de São Paulo. 

Segundo o projeto, fica autorizada a implantação de pontos de ônibus ecológicos no 
Município de São Paulo, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade e 
da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e da SPTRANS. 

O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que elaborado no exercício da 
competência legislativa desta Casa. 

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 nos artigos 30, I, da Constituição Federal, compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, 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). 

Embora a Carta Magna reserve privativamente à União a iniciativa de leis sobre trânsito 
e transporte (art. 22, XI), a própria Constituição Federal atribuiu ao Município competência para 
ordenar o trânsito urbano e o tráfego local, que são atividades de interesse local (art. 30, I e V). 

Nesta toada, o art. 172, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal estatui que "lei 
disporá sobre a organização e a prestação dos serviços de transportes públicos, que têm 
caráter essencial, respeitadas as interdependências com outros Municípios, o Estado e a 
União". 

Como se percebe, o projeto visa à preservação do meio ambiente. Conforme dispõe o 
art. 24, VIII, da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente. 

Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o art. 30, incisos I e II da 
Carta Magna, de acordo com os quais compete aos Municípios legislar sobre assuntos de 
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ainda mais 
levando em consideração a competência material comum de todos os entes federados para 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (CF, art. 23, VI). 

Nesta toada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente, que "o Município tem 
competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição, quando se tratar de 
interesse local" (RE 194.704/MG). 

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 aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Diante do exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE. 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0066/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0066/19. 

Dispõe no âmbito do município de São Paulo sobre a autorização de criação de pontos 
de ônibus ecológicos, e dá outras providências. 

Artigo 1º - Esta lei autoriza a implantação de pontos de ônibus ecológicos no Município 
de São Paulo. 

Parágrafo único. O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e 
Mobilidade, da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e da SPTRANS, será 
responsável pela implantação dos pontos ecológicos. 

Artigo 2º O plantio, o cultivo e o cuidado das plantas nos pontos de ônibus ecológicos é 
de responsabilidade do município, que poderá realizar convênios com empresas públicas, que 
passarão a ser responsáveis pela sua implantação e manutenção. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 12/06/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/06/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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