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PARECER Nº 1687/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0785/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Camilo Cristófaro, que altera 
as Leis nsº 13.478, de 30 de dezembro de 2002 e 15.244, de 26 de julho de 2010 e estabelece 
mecanismos de denúncia sobre o descarte irregular de resíduos e respectivas sanções no 
Município de São Paulo, e dá outras providências. 

O projeto pretende combater o transporte e descarte irregular de resíduos sólidos no 
Município, caracterizando tal conduta como infração grave e prevendo penalidades inclusive 
aos munícipes-usuários, tais como a impossibilidade de nova obtenção de autorização para 
prestação de serviços de limpeza urbana e a retenção do veículo com suspensão da prestação 
de serviços à municipalidade. 

A propositura pretende, ainda, atualizar o valor da multa para depósito de entulhos para 
a quantia de R$ 15.520 (quinze mil, quinhentos e vinte reais), dobrada em caso de reincidência 
e reajustada anualmente pela variação do IPCA ou qualquer índice que venha a substituí-lo, 
além de estabelecer o direito do munícipe de apresentar denúncias sobre o descarte irregular 
de resíduos no âmbito do Município de São Paulo. 

O projeto merece prosseguir em tramitação, na forma do Substitutivo ao final 
apresentado. 

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). 

No campo material, o projeto encontra respaldo no art. 23, VI, da Constituição Federal, 
de acordo com o qual 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. 

Ressalte-se ser um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei 
Federal n. 12.305/10). 

Deve ser apresentado Substitutivo, porém, a fim de adequar a redação do projeto à 
técnica legislativa preconizada pela Lei Complementar Federal nº 95/98, bem como para excluir 
a previsão de atualização monetária da multa pelo IPCA (parágrafo único do art. 6º desta 
propositura), uma vez que essa disposição já é realidade por força do parágrafo único do art. 
185 da Lei nº 13.478/02, inserido pela Lei nº 15.244/10: 

"Art. 185 - A multa, que poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra 
sanção, corresponderá aos valores previstos na Tabela do Anexo VI. 

Parágrafo único. Os valores das multas deverão ser reajustados 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 desse índice, será adotado outro criado por legislação federal e que reflita a perda do 
poder aquisitivo da moeda." (parágrafo único com a redação dada pela Lei nº 15.244/10) 

Saliente-se que o valor da penalidade prevista no art. 161 e seu parágrafo único da Lei 
nº 13.478/02 era originariamente prevista no Anexo VI dessa lei, o qual foi alterado pelo art. 1º 
da Lei nº 15.244/10, cuja modificação é pretendida por esta propositura para reajustar a quantia 
nele prevista. 

Durante a tramitação do projeto, devem ser realizadas pelo menos duas audiências 
públicas, nos termos do art. 41, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovado, o projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros desta 
Casa, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

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

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0785/17. 

Altera dispositivos da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002 e da Lei nº 15.244, de 
26 de julho de 2010, para estabelecer mecanismos de denúncia sobre o descarte irregular de 
resíduos e respectivas sanções no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O art. 126 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar 
acrescido do inciso IV, com a seguinte redação: 

"Art. 126................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

IV - não ter sido autuado por transporte ou descarte irregular de resíduos sólidos de 
qualquer natureza." (NR) 

Art. 2º Ficam criados os §§ 2º, 3º e 4º no art. 130 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro 
de 2002, renumerando-se seu parágrafo único como § 1º, com a seguinte redação: 

"Art. 130................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

§ 1º........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

§ 2º O transporte de resíduos sólidos deverá ser realizado por veículo apropriado, 
devidamente identificado com a capacidade máxima e sua finalidade. 

§ 3º O transporte de resíduos sem autorização prévia, derramando, lançando ou 
arrastando sobre a via o seu conteúdo, ou em veículo sem a devida identificação ficará sujeito 
à retenção, nos termos do art. 231, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 
Código de Trânsito Brasileiro. 

§ 4º No caso previsto no § 3º deste artigo, caberá à Autoridade Municipal competente 
determinar o tempo da retenção do veículo infrator, bem como a suspensão da prestação de 
serviços à Municipalidade pelo prazo de 10 (dez) anos ao proprietário e ao condutor do veículo 
infrator, e ainda a proibição da obtenção de autorização a esse infrator, pelo prazo de 10 (dez) 
anos." (NR) 

Art. 3º Fica criado o parágrafo único do art. 135 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro 
de 2002, com a seguinte redação: 

"Art. 135................................................................................................................... 

Parágrafo único. O transporte de resíduos em desconformidade com as normas 
aplicáveis à espécie ou o seu descarte fora dos locais apropriados caracteriza infração grave 
para os efeitos do caput." (NR) 
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Art. 4º Fica criado o parágrafo único do art. 153 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro 
de 2002, com a seguinte redação: 

"Art. 153................................................................................................................... 

Parágrafo único. Aplica-se ao munícipe-usuário o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 130 
desta lei." (NR) 

Art. 5º O Art. 1º da Lei nº 15.244, de 26 de julho de 2010, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1º O valor da multa aplicável à infração prevista no art. 161 e seu parágrafo único 
da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a organização do Sistema de 
Limpeza Urbana do Município de São Paulo, constante de seu Anexo VI, passa a ser de R$ 
15.520,00 (quinze mil, quinhentos e vinte reais), dobrado em caso de reincidência." (NR) 

Art. 6º É assegurado ao munícipe o direito de apresentar denúncias sobre o descarte 
irregular de resíduos no âmbito do Município de São Paulo, conforme regulamentação. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da sua publicação, bem como estabelecerá mecanismo para direcionamento e 
apuração das denúncias apresentadas pelos munícipes. 

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 9º 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 22/11/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB - Relator 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB 

Soninha Francine - PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/11/2017, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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