ESTADO DE SAO PAULO

Parecer n. G 12/2021
Assunto: PL n. 29/2021
Interessado: Vereador Edson de Souza
Ementa: Direito Constitucional. PL n. 29/2021 sobre "diretrizes para o descarte adequado
e mascaras utilizadas para prevenyao a contagio viral". Materias predominantes: protes;ao
ao meio ambiente e a saude. Competencia comum da Uniao, Estados, Distrito Federal e
Municipios. Iniciativa concorrente. Constitucionalidade.

1. Trata-se de consulta formulada pelo Vereador Edson de Souza acerca do Projeto

de Lei n. 29/2021, de sua pr6pria autoria, quanto a sua constitucionalidade e
legalidade.

2. Com efeito, o PL n. 29/2021 tern por objetivo estabelecer "diretrizes para o
descarte adequado de mascaras utilizadas para prevens;ao a contagio viral" no
municfpio de Assis I SP.

3.

Eo relat6rio. Passo a opinar.

4. Percebe-se que a referida proposic;:ao trata de forma predominante de materia
atinente ao meio ambiente e

a saude

na medida que (i) proibe o descarte de

mascaras de protes;ao facial utilizadas para a prevenyao do contagio viral em vias
e logradouros publicos; e (ii) disciplina o descarte de tais produtos - de maneira
a evitar que se tornem pontos de contaminac;:ao e propagayao do COVID-19.
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5. Arnbas as materias se inserem no rol de competencias atribuidas de maneira
comum aUniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos da CF/88, art.
23, II e VI, a seguir transcritos:

Art. 23.

E competencia comum da Uniao, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municipios:

( ...)
II - cuidar da saude e assistencia publica, da prote9ao e
garantia das pessoas portadoras de deficiencia;

( ...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluicao em
qualquer de suas formas;
( ... )- Destaquei

6. Ademais, nos termos da CF/88, art. 30. I, compete aos Municipios "legislar sobre

assuntos de interesse locaI" como e o caso do adequado descarte de mascaras de
prote<yao facial no fun.bite do seu territ6rio.

7. Nao obstante isso, tratam-se de materias que podem ser objeto de leis de iniciativa
parlamentar eis que nao interferem, tampouco, acarretam em ingerencia na
atua9ao do Peder Executive.
8. Nesta esteira, segundo a Lei Organica do Municipio de Assis I SP, sao de
iniciativa privativa do Senhor Prefeito Municipal apenas as seguintes materias,

"ipsis litteris":
Art. 58. Sao de iniciativa privativa do Prefeito os projetos
de leis que disponham sobre:
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I - cria9ao, transforma9ao ou extin9ao de cargos, fun9oes
ou empregos publicos na administra9ao direta, autarquica e
fundacional

bem

como

a

fixa9ao

de

respectiva

remunera9ao;
II - cria9ao e extin9ao das Secretarias Municipais e 6rgaos
da Administra9ao Publica, observado o disposto no artigo
86;
III - servidores publicos, seu regime juridico e provimento
de cargos;
IV - materia or9amentaria e a que autorize a abertura de
creditos ou conceda auxilios, premios e subven9oes. (Grifos
nao do original)
9. Assim, nao se vislumbra vfcio de iniciativa quanto ao PL n. 29/2021 tendo em
vista que as materias nele tratadas nao se inserem no rol daquilo cuja iniciativa
legislativa se reservou ao Senhor Prefeito Municipal.

10. Cabe destacar a jurisprudencia formada no funbito do c. Tribunal de Justi9a de
Sao Paulo acerca do tema, "in verbis":
A<;AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei
Complementar n° 230, de 10 de agosto de 2018, do

Municipio

de

Paraguacu

Paulista,

de

autoria parlamentar, gue "inclui o inciso IX no artigo
30 e o artigo 40-A, e modifica a redacao do § 2 do artigo
40, ambos da Lei Complementar n° 15/98 (C6digo de
Posturas do Municfpio), gue tratam das proibicoes gue
visam a preservacao da higiene em vias publicas e do
controle do lixo". Alega9ao viola9ao a dispositivos da Lei

ESTADO DE SAO PAULO

Organica do Municipio. Processo objetivo de controle de
constitucionalidade

que

deve

ater-se

ao

parametro

constitucional que, in casu, e Estadual, razao pela qual nao
se analisa aqui violac;ao a artigos da LOM. Violac;ao aos art
.25 da CE. Inocorrencia. Ausencia de dotac;ao orc;amentaria
especifica que nao conduz
norma, mas, tao somente

a inconstitucionalidade
a sua inexequibilidade

da
no

exercicio em que editada. Materia tratada nos dispositivos
objurgados que, por sua vez, nao sao de iniciativa exclusiva
do Alcaide, nao constando do elenco taxativo do artigo 24,

§ 2°, 1 a 6 da Carta Estadual. Inocorrencia de violac;ao ao
art. 47, II, XIV e XIX da Constituic;ao Estadual.
lnocorrencia.

Dispositivos

gue

cuidam

do

acondicionamento e coleta de residuo s61ido comercial e
residencial no Municipio, com a finalidade de protecao
ao meio ambiente, materia prevista nos arts. 23 VI e 225,
caput, da Carta Federal, competindo ao Municipio
legislar sobre o tema, amparo na competencia legislativa
para assuntos de inter esse local e suplementar a
legislacao federal e estadual no gue couber , consoantes
incisos I e II do art. 30 da C arta Maior, aplicaveis aos
Municipios por fo rca do art. 144 da Constituicao
Estadual. Art. 191 da CE que, por sua vez, determina a
participayao dos Municipios na 'preservac;ao, conservac;ao,
defesa, recuperac;ao e melhoria do meio ambiente natural,
artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades
regionais e locais e em harrnonia com o desenvolvimento
social e economico'. Interesse local que se caracteriza pela
predominancia e nao pela exclusividade do interesse para o
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municipio, em rela9ao ao do Estado e da Uniao. Ac;lio
improcedente. (TJ/SP, Orgao Especial, ADI n. 217527247.2018.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j.
13/02/2019) - Destaquei

A<;AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE artigos 4°, 7° e paragrafo Unico do 2°, da Lei 2.645, de 28
de novembro de 2019, do Municipio de Pirajuf,
de iniciativa parlamentar, editada para coibir o uso de
cerol em linhas de pipas, eis que aqueles dispositivos
adentram em materia reservada do Poder Executive -

PROTECAO ASAUDE - Inexistenciade lei federal sobre
o assunto, abrindo a possibilidade da competencia
concorrente plena do Estado (artigo 24, § 3°, da CF) para
defesa e protec;ao da saude, exercida na forma das Leis
Estaduais 10.01711998, 12.192/2006 e 17.20112019 no que
tange ao uso de cerol, propiciando a suplementacao pelos

Municipios, concorrentemente, pelos seus Poderes
Legislativo e Executivo (artigo 30, incisos I e II, da CF)
- ORGANIZA<;AO ADMINISTRATIV A - Determinac;ao
na lei objurgada da obrigatoriedade de celebrac;ao de
convenios e parcerias, alem de campanhas publicitarias e
ac;oes conjuntas fiscalizat6rias - lmpossibilidade do Poder
Legislativo, ainda que no exercicio da competencia
concorrente, adentrar em materia de gestao administrativa,
de iniciativa privativa do Poder Executivo - Afronta
vertical aos artigos 5°; 47, incisos II e XIV; e 144 da
Constituic;ao Estadual, alem do preceito do Terna 91 7, em
repercussao geral, do S.T.F. - lnconstitucionalidade, no
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caso, do paragrafo unico do artigo 2° e do artigo 7°, da lei
objurgada - REGULAMENT A<;AO - Determina9ao de
regulamenta9ao da lei no prazo maximo de 30 dias Ausencia

de

hierarquia

entre

os

Poderes

Inconstitucionalidade verificada nessa expressao constante
no artigo 4° da norma, mas sem tornar ineficaz a estipula9ao
de multa nele prevista - A9ao julgada parcialmente
procedente. (TJ/SP, Orgao Especial, ADI n. 206254225.2020.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente,j. 16/09/2020)

11. Nao obstante isso, as normas previstas no PL n. 29/2021 estao em conformidade
com o Comunicado n. 101, de 29/05/2020, do Centro de Vigilancia Sanitaria do
Estado de Sao Paulo.

12. Por fim, vale o registro de que as disposi9oes contidas no PL n. 29/2021 nao tern
o condao de modificar, tampouco, revogar normas especiais que tratam do
descarte de residuos de servi9os de saude na forma prevista na Lei n. 12.305/2010,

art. 13, "g", combinado com art. 20, I, e respectiva legisla9ao.
13. Ante o exposto, opina-se pela constitucionalidade e legalidade da presente
proposi9ao.
14. Eo parecer, SMJ.

Assis - SP, 31/03/2021.
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