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PARECER Nº 1390/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0292/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe, 
no âmbito do Município de São Paulo sobre a capacitação de jardineiros para poda e cuidados 
das árvores na Prefeitura do Município de São Paulo, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, o Poder Executivo, por meio da Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras  SMSP, será 
responsável pela capacitação dos jardineiros, com aplicação de cursos e treinamento aos 
jardineiros. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, consoante será demonstrado. 

De início deve ser registrado que versa a propositura sobre serviços públicos, matéria 
para a qual a Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa ao Prefeito para 
apresentação de projetos de lei, como, aliás, não poderia deixar de ser, posto que tal previsão 
não encontrava respaldo na Constituição Federal. 

O projeto ainda versa sobre a proteção ao meio ambiente, na medida em que a 
capacitação dos jardineiros se faz necessária para garantir a boa poda das árvores, e cuidados 
relacionados. Consoante o disposto no artigo 30, 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. 

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, II, 
da Constituição Federal. 

Não bastasse, o artigo 23, 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. Nesse sentido, 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). 

Vale citar, com o intuito de ilustrar o tema da competência suplementar, as palavras do 
doutrinador Petrônio Braz (in "Direito Municipal na Constituição", Editora JH Mizuno, 6ª edição, 
pág. 194): 

A competência dita supletiva é a que se estabelece por ampliação, permitindo a 
solução de possíveis conflitos, atribuindo-se ao Município capacidade para a elaboração de 
leis, em atendimento ao interesse local, versando sobre matéria não definida em sua 
competência privativa. 

A Constituição Federal facultou ao Município os mais amplos poderes para 
suplementar, nos assuntos de interesse local, as legislações federal e estadual. 

Essa legislação suplementar torna-se necessária especialmente nos assuntos 
relacionados na Constituição Federal. 

A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo apresentado, somos pela LEGALIDADE. 
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SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 292/19 

Dispõe, no âmbito do município de São Paulo, sobre a capacitação de jardineiros para 
a poda de árvores, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o serviço de capacitação de jardineiros na Prefeitura do Município 
de São Paulo para atuarem na poda e cuidados das árvores. 

Art. 2º O Poder Executivo, por meio da Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA e 
da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras - SMSP, será responsável pela 
capacitação dos jardineiros, com aplicação de cursos e treinamento. 

Parágrafo único. A quantidade de vagas nos cursos de capacitação será fixada de 
acordo com a necessidade para atender a todas as regiões do município de São Paulo. 

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 28/08/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) - Relator 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/08/2019, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


