
 1
 

 
Conjpl0632-2007.doc 

PUBLICADO DOC 09/07/2008, PÁG. 80 
 
 
 
 
PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, 
TURISMO, COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA E GASTRONOMIA, DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, 
IDOSO E MULHER E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
0632/07. 
        Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do nobre Vereador Goulart, que dispõe sobre a 
destinação de aposentos para hospedagem exclusiva para não-fumantes em hotéis, motéis e 
hospedarias, no Município de São Paulo. 
        A propositura encontra fundamento nos arts. 5º e 196 da Constituição Federal e no 
Poder de Polícia do Município. 
        Com efeito, o texto constitucional em seu art. 5º, caput, consagra a inviolabilidade do 
direito à vida, sendo a proteção e defesa da saúde matéria da competência concorrente da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos dos art. 24, XII c/c art. 
30, II da Constituição Federal. 
        Note-se inclusive que, consoante art. 196 também do texto constitucional, “a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticos sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos...” 
        A propositura encontra fundamento ainda no Poder de Polícia do Município, poder 
inerente à Administração Municipal para restringir ou limitar direitos em benefício da 
coletividade, cuja definição nos é dada pelo art. 78 do Código Tributário Nacional: 
        “Art. 78 – Considera-se poder de polícia a 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.” 
        Nesse sentido é o entendimento de Hely Lopes Meirelles: 
        “A polícia administrativa municipal deve estender-se a todos os locais públicos ou 
particulares abertos à freqüência coletiva, mediante pagamento ou gratuitamente, bem 
como aos veículos de transporte coletivo... Nesses lugares a Administração municipal dispõe 
de amplo poder de regulamentação, colimando a segurança, a higiene, o conforto, a moral, 
a estética e demais condições convenientes ao bem-estar do público”. 
        (Direito Municipal Brasileiro, Ed. Malheiros, 6ª ed., pág. 364). 
        Ante o exposto somos, 
        PELA LEGALIDADE. 
        Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes opinam no sentido da aprovação do 
projeto ante seu inegável interesse público. 
        A Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se no sentido de que nada obsta a sua 
aprovação. 
        FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 
        Sala das Comissões Reunidas, 
        COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
        Ademir da Guia (PR) 
        Aurélio Miguel (PR) 
        Claudete Alves (PT) 
        João Antônio (PT) 
        Russomanno (PP) 
        Ushitaro Kamia (DEM) 
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        COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 
GASTRONOMIA 
        Abou Anni (PV) 
        Jooji Hato (PMDB) 
        Lenice Lemos (PTB) 
        Noemi Nonato (PSB) 
        Senival Moura (PT) 
         
        COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER 
        Carlos Neder (PPS) 
        Cláudio Prado (PDT) 
        Mário Dias (DEM) 
        José F. dos Santos - Zelão (PT) 
         
        COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
        Aurélio Miguel (PR) 
        Francisco Chagas (PT) 
        José Police Neto - Netinho (PSDB) 
        Paulo Fiorilo (PT) 
        Roberto Tripoli (PV) 
        Wadih Mutran (PP)” 
 


