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PARECER Nº 1399/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0413/11.  
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador José Rolim, que visa 
condicionar a concessão de Alvará de Execução de Demolição de construções com 
área maior do que 50 (cinquenta) metros quadrados à apresentação de Termo de 
Compromisso de Destinação de Resíduos.  
Segundo a propositura, o Termo de Compromisso de Destinação de Resíduos será 
apresentado no ato do pedido do Alvará de Execução de Demolição e conterá a 
destinação a ser dada aos resíduos de demolição.  
A propositura ainda preceitua que o recolhimento em caçambas e o transporte dos 
resíduos somente poderão ser realizados por empresa devidamente cadastrada e 
que o descarte do resíduo da demolição somente poderá ser efetuado em local 
próprio para o recebimento de material inerte, devidamente licenciado.  
Na forma do Substitutivo ao final proposto, a propositura reúne condições para 
prosseguir em tramitação.  
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 relação à matéria versada no projeto de lei, consoante o disposto no art. 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 (In, Curso de Direito 
Constitucional. 2ª Ed. Salvador: Juspodivm, p. 841), entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato, mais precisamente, explana a jurista Fernanda Dias 
Menezes de Almeida, o seguinte:  
“(...) Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais 
gira necessariamente em torno da conceituação do que seja esse “interesse local”, 
que aparece na Constituição substituindo o “peculiar interesse” municipal do direito 
anterior.  
A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção 
doutrinária, avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer 
coincidir o peculiar interesse com o interesse predominante do Município.  
Por outro lado, o pretendido pelo presente projeto encontra fundamento também 
no poder de polícia administrativa, cuja definição cunhada por Marcelo Alexandrino 
e Vicente Paulo, (In, “Direito Administrativo”, 13ª Ed. Brasília: Ímpetus. p. 157) 
expressa que o “poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração 
Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos 
individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado”. O poder de polícia, 
portanto, é exercido sobre todas as atividades que possam, direta ou 
indiretamente, afetar os interesses da coletividade.  
No art. 78 do Código Tributário Nacional encontramos a definição do poder de 
polícia:  
“Art. 78. Considera-se poder de polícia 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.”  



Cabe observar ainda que a propositura, ao pretender condicionar a concessão de 
Alvará de Execução de Demolição à assinatura de Termo de Compromisso de 
Destinação de Resíduos indicando qual a destinação a ser dada aos resíduos da 
demolição, medida que se coaduna com a preservação do meio ambiente, encontra 
fundamento no art. 160, VII, de nossa Lei Orgânica que preceitua:  
“Art.160. O Poder Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em 
seu território, cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de 
serviços e similares, dentre outras, as seguintes atribuições:  
VII – regulamentar a execução e controle de obras, incluídas as edificações, as 
construções, reformas, demolições ou reconstruções, os equipamentos, as 
instalações e os serviços, visando a observância das normas urbanísticas de 
segurança, higiene e qualidade de vida em defesa do consumidor e do meio 
ambiente; (...)”.  
Por fim cumpre observar que a proposta encontra consonância com a Resolução 
CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 – que estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil –  com as diretrizes 
constantes do Plano Diretor Estratégico sobre os resíduos sólidos e com os artigos 
139, II, 141, § 1º e 161 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002.  
Por tratar de matéria atinente a meio ambiente e Código de Obras deverão ser 
convocadas durante a tramitação da proposta pelo menos 2 (duas) audiências 
públicas, conforme art. 41, incisos VII e VIII, da Lei Orgânica, dependendo sua 
aprovação do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do 
art. 40, § 3º, inciso II, do mesmo diploma legal.  
Ante o exposto, somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE, na forma do 
Substitutivo proposto para adequar o projeto à melhor técnica de elaboração 
legislativa, bem como para fixar o valor da multa referida no art. 4º da propositura 
que não pode ser deixada para ser fixada por Decreto sob pena de violação do 
princípio da legalidade.  
  
SUBSTITUTIVO Nº    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0413/11.  
  
Condiciona a concessão de Alvará de Execução de Demolição de construções com 
área maior do que 50 (cinquenta) metros quadrados à apresentação de Termo de 
Compromisso de Destinação de Resíduos, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A :  
Art. 1º A concessão de Alvará de Execução de Demolição de construções com área 
maior do que 50 (cinquenta) metros quadrados fica condicionada à apresentação de 
Termo de Compromisso de Destinação de Resíduos, firmado pelo proprietário do 
imóvel, do qual constará  a destinação a ser dada aos resíduos da demolição.  
§1º O recolhimento em caçambas e o transporte dos resíduos da demolição 
somente poderão ser realizados por empresa devidamente cadastrada junto à 
Prefeitura do Município de São Paulo.  
§2º O descarte do resíduo da demolição somente poderá ser efetuado em local 
próprio para o recebimento de material inerte, devidamente licenciado pelos órgãos 
de proteção ambiental do Estado de São Paulo e Municípios sede das áreas.  
Art. 2º O descumprimento do Termo de Compromisso de Destinação de Resíduos 
acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), duplicada 
na reincidência.  
Parágrafo único. A multa de que trata o “caput” deste artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no 
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será aplicado outro 
que venha a substituí-lo.  
Art. 3º É vedada a concessão de Alvará para Construção em imóvel de propriedade 
de signatário de Termo de Compromisso de Destinação de Resíduos descumprido 
por mais de 3 (três) vezes.  



Art. 4º As despesas decorrente da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias após sua publicação.  
Art. 6º 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 
19.10.2011.  
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