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PARECER Nº 2592/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
AO PROJETO DE LEI 166/2019 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do vereador Ricardo Teixeira, que "dispõe, no 
município de São Paulo, sobre a proibição de consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, 
narguilé e qualquer outro produto fumígeno nas calçadas em torno dos hospitais, escolas e 
terminais de ônibus no município de São Paulo". 

O projeto em tela também determina a fixação de placas com ampla visibilidade, 
contendo a proibição e a devida penalidade sobre eventual infração. 

A justificativa apresentada pelo nobre autor aponta a intenção de resguardar a saúde 
das pessoas não fumantes, que muitas vezes são obrigadas a frequentar o mesmo ambiente 
de fumantes, tornando-se assim, fumantes passivos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, na forma de um substitutivo. Esta manifestação buscou adequar a redação original 
à melhor técnica da redação legislativa, bem como modificou a redação do artigo 2°, de modo a 
prever uma multa em pecúnia em caso do não cumprimento da medida. 

Segundo a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o produto Fumígeno 
tem a seguinte definição: "produto manufaturado derivado do tabaco ou não, que utilize folhas 
ou extratos de folhas ou outras partes de plantas em sua composição, destinado a ser fumado, 
mascado, inalado ou quaisquer outras formas de consumo". 

A Lei Estadual n° 13.541/2009 já determina a proibição do consumo de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do 
tabaco, na forma que especifica. De acordo com o artigo 6º, a proibição não se aplica às 
seguintes situações, de modo que devam ser adotadas condições de isolamento, ventilação ou 
exaustão do ar que impeçam a contaminação de ambientes protegidos por esta lei: 

locais de culto religioso em que o uso de produto fumígeno faça parte do ritual; 

instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes autorizados a fumar pelo 
médico que os assista; 

vias públicas e aos espaços ao ar livre; 

residências; 

estabelecimentos específica e exclusivamente destinados ao consumo no próprio local 
de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado 
ou não do tabaco, desde que essa condição esteja anunciada, de forma clara, na respectiva 
entrada (Tabacarias e charutarias). 

De acordo com o artigo 7º, as penalidades decorrentes de infrações às disposições 
desta lei serão impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições, pelos órgãos estaduais de 
vigilância sanitária ou de defesa do consumidor. 

A Lei Municipal nº 17.165, de 30 de agosto 2019, dispõe sobre a proibição do consumo 
de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou de qualquer outro produto fumígeno, 
derivado ou não do tabaco, em parques públicos municipais da Cidade de São Paulo, e dá 
outras providências. Nos termos do artigo 3°, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 
deverá criar uma área especial dentro dos parques para atendimento aos fumantes, que 
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deverão ser distantes de parques infantis, áreas esportivas e demais locais de alta 
aglomeração e circulação de pessoas. 

Em face do exposto, a Comissão de Administração Pública manifesta-se 
favoravelmente à aprovação da matéria, nos termos do substitutivo a seguir apresentado, que 
propõe ampliar as restrições estabelecidas para áreas internas e abertas do Município 
destinadas às práticas esportivas. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PROJETO 
DE LEI Nº 166/19 

Dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, narguilés ou de 
qualquer outro produto fumígeno em torno de hospitais, escolas, terminais de ônibus, nas 
áreas internas e abertas de Centros Esportivos - CEs, Clubes de Esporte e Lazer, Clubes Da 
Comunidade - CDCs, e demais próprios municipais destinados às práticas esportivas na 
Cidade de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica proibido o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, narguilés ou de 
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, nas calçadas em torno de 
hospitais, escolas, terminais de ônibus, nas áreas internas e abertas de Centros Esportivos - 
CEs, Clubes de Esporte e Lazer, Clubes Da Comunidade - CDCs, e demais próprios municipais 
destinados às práticas esportivas na Cidade de São Paulo 

Parágrafo único. Nos locais de que trata este artigo deverá ser afixada placa, na forma 
e nas dimensões estabelecidas na regulamentação desta Lei, em que conste o aviso de que ali 
é proibido fumar, as sanções aplicáveis e os telefones dos órgãos de fiscalização. 

Art. 2º Os infratores desta Lei sujeitar-se-ão à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
aplicada em dobro na reincidência, devendo este valor ser reajustado 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 adotado outro criado por legislação federal e que reflita a perda do 
poder aquisitivo da moeda. 

Parágrafo único. Para os efeitos de aplicação da multa prevista neste artigo 
consideram-se infratores os fumantes em ato flagrante. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 18 de dezembro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

João Jorge - (PSDB) - Relator 

Alfredinho - (PT) 

Antonio Donato - (PT) 

Zé Turin - (PHS) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/12/2019, p. 165 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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