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PARECER Nº1634/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 468/2018. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Rute Costa, que "dispõe 
sobre a cassação do Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que forem flagrados 
comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos 
oriundos de ações criminosas." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "tendo em vista os altos 
índices de criminalidade na nossa Cidade e o elevado número de casos noticiados diariamente 
sobre crimes de receptação, roubo de cargas, furto ao patrimônio público, entre outros, 
apresentamos o presente Projeto de Lei para que possamos utilizar o Poder de Polícia 
administrativa que o Município detém, para uma finalidade especifica de colaboração com algo 
que é de interesse de toda a sociedade, a segurança pública." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, não obstante na forma de um SUBSTITTUTIVO para: i) adequar a 
redação do projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98, que 
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis; ii) suprimir da redação 
do projeto previsão de atribuição de órgãos específicos do Poder Executivo Municipal, sob 
pena de violação do Princípio da Separação de Poderes; e iii) adequar os termos e condições 
às normas e princípios do processo administrativo. 

Nos termos do projeto e já considerando o SUBSTITUTIVO da CCJLP, os 
estabelecimentos flagrados comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, 
estocando, expondo ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas como furto ou 
outras condutas tipificadas como ilícito penal ficam sujeitos à cassação do Alvará de 
Funcionamento. Também poderá ser cassada a permissão de uso de ambulantes que incorram 
nestas mesmas condutas. 

O Poder Público Municipal poderá suspender provisoriamente o Alvará de 
Funcionamento ou da Licença, desde que apuradas as práticas criminosas suprarreferidas e 
levadas a termos em relatório detalhado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO da CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 18 de setembro de 2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/09/2019, p. 106 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


