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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,  

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 64/2019 

Autor: Deputada Euclério Sampaio.  

Ementa: Proíbe a utilização do material poliuretano e outros 

similares no revestimento das estruturas das edificações públicas 

e privadas de uso coletivo localizados no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 64/2019, de autoria do Exmo. 

Deputado Euclério Sampaio, que tem por finalidade proibir a 

utilização do material poliuretano e outros similares no revestimento 

das estruturas das edificações públicas e privadas de uso coletivo 

localizados no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Em sua justificativa ao Projeto, o Ilustre Autor alega que:  

 

O poliuretano é um grupo de polímeros termoplásticos sob 

forma de esponjas, resinas ou borrachas, muito utilizado como 

isolante térmico, acústico e também como adesivo, porém, é 

um material altamente inflamável e sua queima libera um gás 

extremamente nocivo à saúde humana: o cianeto. 

                       

Ademais, o Autor relembra a história de algumas tragédias onde 

tal composto estava presente, como o incêndio na Boate Kiss em 

27/01/2013 e, mais recentemente, o incêndio no Centro de 

Treinamentos do Flamengo.  
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A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

18.02.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 18.02.2019, 

oportunidade em que recebeu despacho denegatório da 

Presidência, nos termos do artigo 23, inciso II, alínea “c”, combinado 

com o artigo 143, inciso VIII, do Regimento Interno, mediante o qual 

inadmitiu sua tramitação, por considerá-la manifestamente 

inconstitucional, por infringência ao artigo 63, paragrafo único, incisos 

III e VI da Constituição Estadual. 

 

Tendo havido, tempestivamente, recurso regimental do autor 

contra o despacho denegatório, - com fincas no parágrafo único do 

art. 143, do Regimento Interno, - para que a matéria fosse à Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, para exame de 

sua Constitucionalidade. 

 

Encaminhada a Procuradoria para análise de 

Constitucionalidade, a matéria recebeu parecer pela 

Constitucionalidade e consequentemente rejeição do despacho 

denegatório (fls.12/21), parecer acolhido pelo Subcoordenador da 

Setorial Legislativa (fls. 25/26), ambos ratificados pelo Procurador 

Geral desta Casa (fl. 28). 

 

Agora, a iniciativa vem a esta Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, para exame e parecer quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

conforme art. 41, I, do Regimento Interno (Resolução 2.700/09). 

 

 

E o relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350037003800350035003A00540052004100



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 64/2019 página 

carimbo / rubrica 

 

3 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL, DA JURIDICIDADE, DA LEGALIDADE E DA TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

O Projeto de Lei nº 64/2019, e de autoria do Exmo. Deputado 

Euclério Sampaio, e tem como objetivo principal a proibição de 

utilização do material poliuretano e outros similares no revestimento 

das estruturas das edificações públicas e privadas de uso coletivo 

localizados no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Notadamente, a proposição é de grande relevância para o 

interesse público, daí o elevado grau de importância, principalmente 

como um bom objetivo definido pela justificativa do Projeto. 
 

 

A iniciativa apesar de meritória, visto que, segundo a justificativa 

apresentada pelo autor, objetiva: “Por fim, diante da necessidade de 

evitar novas tragédias devido a toxidade do gás emitido pela queima 

do poliuretano e dada a relevância do tema, é que ora 

apresentamos esta proposição, esperando contar com o 

indispensável apoio dos nossos ilustres pares para a sua aprovação”. 

Porém, isso acaba por ir de encontro ao que preceitua a Constituição 

Federal, como veremos mais à frente.   

 

 A carta Magna em seu art. 30 estabelece o rol de 

competências dos municípios, dentre as quais está:  

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

Na proposição em comento, é notória a ingerência de 

intervenção do legislador na competência do Poder Executivo 

Municipal, pois o dispositivo acima é claro ao determinar que são os 

municípios que detêm a competência para legislar por autoridade 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350037003800350035003A00540052004100



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 64/2019 página 

carimbo / rubrica 

 

4 

 

própria sobre assuntos de interesse local, neste caso em específico, 

trata-se de condições mínimas de segurança, conforto, higiene e 

salubridade das edificações e obras em geral, o que acabaria por 

imiscuir-se em tal competência, que como já foi dito, é do Poder 

Executivo Municipal.   

 

Para melhor entendermos, por interesse local, conforme ensina 

Roque Carrazza (in "Curso de Direito Constitucional Tributário", 3ª ed., 

São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 109), “são os que atendem, 

de modo imediato, às necessidades locais, ainda que com alguma 

repercussão sobre as necessidades gerais do Estado ou do País”, mais 

precisamente, explana a jurista Fernanda Dias Menezes de Almeida 

(in "Competências na Constituição de 1988", 4ª edição, São Paulo, 

Atlas, p. 97 e 98), 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.  

 

Dessa forma, sob o aspecto formal, portanto, fica claro que a 

intenção obsta o prosseguimento do presente projeto de lei, 

considerando que este infringe o artigo 30, incisos I, da Constituição 

Federal.  

 

No que tange ao aspecto material, esclarece-o Poder Público 

Municipal tem a prerrogativa de fixar as regras de uso e ocupação do 

solo que se destinam, segundo Hely Lopes Meirelles (Direito Municipal 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1993, 6ª. Ed., p. 405), a 

estabelecer as utilizações convenientes às diversas partes da cidade 

e localizar em áreas adequadas as diferentes atividades urbanas que 

afetem a comunidade. Decorre, assim, do poder de polícia do 

Município, que no uso de tais atribuições busca assegurar o 
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ordenamento do ambiente urbano, a fim de garantir o interesse da 

comunidade.  

 

 Neste sentido, o entendimento da Suprema Corte em 

julgamento de ação com matéria análoga:  

O poder constituinte dos Estados-membros está limitado pelos 

princípios da Constituição da República, que lhes assegura autonomia 

com condicionantes, entre as quais se tem o respeito à organização 

autônoma dos Municípios, também assegurada constitucionalmente. 

O art. 30, I, da Constituição da República outorga aos Municípios a 

atribuição de legislar sobre assuntos de interesse local[...]. [ADI 3.549, 

rel. min. Cármen Lúcia, j. 17-9-2007, P, DJ de 31-10-2007.]. 

Para melhor ilustrar o acima exposto, podemos citar legislações 

municipais que tratam do tema, como por exemplo: Lei Municipal nº 

6080, Institui o Código de Postura e de Atividades Urbanas no 

Município de Vitória e Lei Municipal nº 8121 – Institui o Código de 

Edificações no Município de Vitória, e da outras providencias, nos 

atentemos aos artigos 1º e 2º desta ultima, vide:   
 

Art. 1º Esta Lei institui o Código de Edificações no Município de Vitória, 

visando garantir as condições mínimas de segurança, conforto, 

higiene e salubridade das edificações e obras em geral, inclusive as 

destinadas ao funcionamento de órgãos ou serviços públicos. 

 

Art. 2º O Código de Edificações disciplina os procedimentos 

administrativos e as regras, gerais e específicas, a serem obedecidas 

no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização das 

obras, edificações e equipamentos, sem prejuízo do disposto nas 

legislações municipal, estadual e federal pertinentes. 

 

 Portanto, fica claro que, assim como o munícipio de Vitória 

editou seus códigos, onde estabelece suas regras para edificações, 

todos os munícipios são detentores de competência para editarem 

suas próprias regras, não cabendo ao parlamentar imiscuir-se nessa 

questão. 

 Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado 

os elevados propósitos do seu autor, confronta com o sistema 

constitucional de iniciativas reservadas estabelecidas pela 

Constituição Federal. 
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 Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que assume 

as feições de uma típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, 

não custa repetir, fulminam integralmente a proposição. 

 

Diante do exposto, e nos termos das considerações aduzidas, 

opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE da proposição em exame, e 

Manutenção do Despacho Denegatório do Presidente da Mesa 

Diretora, lançado no Projeto de Lei nº 64/2019, o que nos leva a 

sugerir a adoção do seguinte Parecer:  

 

PARECER Nº        /2020 
    

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

64/2019, de autoria do Deputado Euclério Sampaio, e, 

consequentemente, pela Manutenção do Despacho Denegatório do 

Presidente da Mesa Diretora.  

 

Plenário Rui Barbosa, em          de                  de 2020. 

 

 

______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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