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PARECER Nº 1398/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0411/11.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador José Rolim, que proíbe o 
uso de água potável para a lavagem de áreas externas dos imóveis no Município.  
O projeto pode prosperar, como será demonstrado.  
Com efeito, a propositura visa instituir medida que objetiva a diminuição do 
consumo de água. Versa, portanto, sobre proteção do meio ambiente, uma das 
maiores preocupações da atualidade, sobretudo em uma metrópole como a cidade 
de São Paulo.  
Há que se observar que a competência para legislar sobre meio ambiente é da 
União e Estados, nos termos do art. 23, inciso VI e art. 24, incisos VI e VII da 
Constituição Federal e também aos Municípios, já que a eles compete suplementar 
a legislação federal no âmbito do interesse local (art. 30, incisos I e II da CF).  
Com efeito, tão grande é a importância do meio ambiente que ele se encontra no 
rol dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, inciso LXXIII, CF) e é classificado 
como condição essencial à sadia qualidade de vida da coletividade (art. 225, caput, 
da CF), e deve ser protegido pelo Poder Público e pela coletividade.  
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;”  
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 e no art. 30, inciso I, da Constituição Federal segundo o qual compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior - In, Curso de Direito 
Constitucional, 2ª ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p.841, entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato.  
A propositura também encontra fundamento no poder de polícia administrativa do 
Município, poder inerente à Administração Municipal para restringir ou limitar 
direitos em benefício da coletividade, cuja definição nos é dada pelo art. 78 do 
Código Tributário Nacional:  
Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos.  
Observa-se que o Poder de Polícia se fundamenta na defesa do interesse público e 
pode restringir ou limitar direitos em benefício da coletividade. Marcelo Caetano 
define Poder de Polícia como “o modo de atuar da autoridade administrativa que 
consiste em intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer 
perigar interesses gerais, tendo por objetivo evitar que se produzam, ampliem ou 



generalizem os danos sociais que a lei procura previnir” (citado por Carvalho Filho, 
José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. p. 83).  
Sobre a responsabilidade administrativa fundada no poder de polícia, assim se 
manifesta José Afonso da Silva – In, Direito Ambiental Constitucional, 4ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 301/302:  
A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as 
pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse 
poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, nos limites das respectivas 
competências institucionais.  
...  
Como cabe às três unidades proteger o meio ambiente, também lhes incumbe fazer 
valer as providências de sua alçada, condicionando e restringindo o uso e gozo de 
bens, atividades e direitos em benefício da qualidade de vida da coletividade, 
aplicando as sanções pertinentes nos casos de infringência às ordens legais da 
autoridade competente.  
A análise do mérito da proposta impõe-se às Comissões competentes previstas no 
art. 39 do Regimento Interno desta Câmara.  
Por fim, versando o projeto de lei sobre política municipal de meio, é obrigatória a 
convocação de pelo menos duas audiências públicas durante a sua tramitação pela 
Câmara, nos termos do artigo 41, inciso VIII, da nossa Lei Orgânica.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum 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.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Entretanto, para adequar o projeto à melhor técnica legislativa, bem como para 
prever a multa, em homenagem ao princípio de legalidade, propomos o substitutivo 
que segue.  
  
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0441/11  
  
Altera a Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, para acrescer o artigo 164-A, e 
dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica acrescido o artigo 164-A, da Lei nº 13478, de 30 de dezembro de 2002, 
com a seguinte redação:  
“Art. 164-A Fica proibida a lavagem e jateamento de calçadas e outras áreas 
externas de imóveis no Município de São Paulo, inclusive utilizando máquinas de 
pressurização, com água potável proveniente da rede de abastecimento pública.” 
(NR)  
Art. 2º A Tabela de Multas constantes do Anexo VI integrante da Lei nº 13.478, de 
30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte alteração:  
Infrações dos Artigos Valor da Multa Aplicável  
164-A R$ 1.500,00  
Art. 3º As despesas da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
19.10.2011.  
Arselino Tatto – PT – Presidente  
Abou Anni - PV  
Adilson Amadeu - PTB  
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