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PARECER CONJUNTO Nº 1914/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE POLÍTICA
URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE SAÚDE, PROMOÇÃO
SOCIAL, TRABALHO E MULHER; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0379/2017.
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador João Jorge, que dispõe sobre
a proibição de publicidade de bebidas alcoólicas no mobiliário urbano integrante do sistema de
transporte público de passageiros no Município de São Paulo e dá outras providências.
Do ponto de vista jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação,
uma vez que se insere no âmbito da competência municipal para legislar sobre assuntos
predominantemente locais (art. 30, inc. I, da Constituição Federal).
Neste sentido, a medida ora proposta tem respaldo no Poder de Polícia, assim definido
pelo Código Tributário Nacional:
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato,
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, "compete ao Município a polícia
administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse
policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua
localização até a instalação e funcionamento (...) Para esse policiamento deve o Município
indicar o proceder do administrado, regulamentar a fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas
por lei. Nessa regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das
diversificações para certas atividades ou estabelecimentos, bem como o modo de
apresentação das mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público", (in "Direito
Municipal Brasileiro", 6a ed., Ed. Malheiros, p. 370-371).
O poder de polícia, portanto, é exercido sobre todas as atividades que possam, direta
ou indiretamente, afetar os interesses da coletividade, incide sobre bens, direitos e atividades,
esgota-se no âmbito da função administrativa e é exercido por órgãos administrativos de
caráter fiscalizador, de maneira preventiva ou repressiva.
Entende-se, no entanto, que o efetivo exercício do poder de polícia reclama, a
princípio, medidas legislativas que servirão de base para uma futura atuação concreta da
Administração nessa condição, razão pela qual é comum afirmar que a polícia administrativa se
desdobra em uma competência legislativa e uma competência administrativa, como entende,
também, Marçal Justen Filho (In, Curso de Direito Administrativo. 3a edição. São Paulo:
Saraiva, 2008, pág. 469), nesses termos: O chamado poder de polícia se traduz, em princípio,
em uma competência legislativa. [...] Até se poderia aludir a um poder de polícia legislativo para
indicar essa manifestação da atuação dos órgãos integrantes do Poder Legislativo, em que a
característica fundamental consiste na instituição de restrições à autonomia privada na fruição
da liberdade e da propriedade, caracterizando-se pela imposição de deveres e obrigações de
abstenção e de ação. Usualmente, a lei dispõe sobre a estrutura essencial das medidas de

poder de polícia e atribui à Administração Pública competência para promover a sua
concretização, (grifamos)
Nestes termos, tem o Município de São Paulo competência para editar normas que
regulamentem o exercício de determinadas atividades tendo em vista o bem estar e o interesse
público.
Deste modo, diante de todo o exposto, somos pela LEGALIDADE.
Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da
proposta, razão pela qual se manifestam
FAVORAVELMENTE ao projeto.
Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a
opor, vez que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias.
FAVORÁVEL, portanto, o parecer.
Sala das Comissões Reunidas, em 07/12/2017.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2017, p. 138
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.
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