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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 825/07.  
De autoria do nobre Vereador Donato, o presente projeto de lei dispõe sobre a 
concessão do Alvará de Autorização para realização de eventos temporários com 
lotação superior a 100 (cem) pessoas e dá outras providências.  
Segundo o autor, a propositura foi elaborada com base nas várias reuniões 
realizadas com promotores de eventos, representantes de SEHAB/CONTRU e da 
Polícia Militar de São Paulo, durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que apurou “responsabilidades pela tragédia ocorrida no show do RBD, 
em fevereiro de 2006”. Ele acrescenta que ali ficou evidenciada a necessidade do 
município rever a legislação sobre autorização de funcionamento para eventos em 
locais de reunião, especialmente “os chamados eventos temporários”.  
O PL ratifica a exigência do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião” para 
realização de tais eventos em edificações permanentes, dispensando os locais onde 
este documento está vigente da obtenção do “Alvará de Autorização”, desde que: o 
evento não implique na alteração de uso do imóvel; suas condições físicas e as do 
sistema de segurança não tenham sido alteradas; sejam utilizadas apenas as áreas 
já licenciadas, controlando-se a lotação ali permitida; e não tenham sido 
implantados edificações provisórias ou equipamentos transitórios, ainda não 
licenciados.  
O Alvará de Autorização será emitido a título precário, com validade máxima de 6 
(seis) meses, podendo ser renovado uma única vez mediante o recolhimento das 
taxas devidas. A realização do evento sem o devido Alvará ou com o seu 
desvirtuamento implicará em multa ao responsável pela organização do evento, 
sem prejuízo de se proibir a realização do evento ou de interdição do local.  
A Comissão de Constituição. Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade, e em Substitutivo excluiu o art. 4º do PL (viola o “princípio 
constitucional da independência e harmonia entre os Poderes), e substituiu a 
expressão “SEHAB/CONTRU e/ou as Subprefeituras locais” por “órgão competente 
do Poder Executivo”.  
Considerando que a presente proposição trata de matéria de extrema relevância 
para a segurança e o bem estar da população, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente a sua aprovação, nos 
termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.  
A Comissão de Administração Pública entende que a extensão da aplicação da 
proposta de lei tem reflexos bastante positivos na atuação do Poder Público, 
fazendo, desta forma, prevalecer o interesse comum da população, razão pela qual, 
manifesta-se favoravelmente à propositura, nos termos do Substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
nada a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, 
posicionando-se favoravelmente ao Projeto de Lei, nos termos do Substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala das Comissões Reunidas, em 10/11/10.  
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