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PARECER CONJUNTO Nº 439/18 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 

GASTRONOMIA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E 
MULHER, E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO  

DE LEI Nº 14/2018. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Paulo Frange (PTB), que 

"dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento de primeiros socorros por parte dos 
estabelecimentos comerciais e revoga a Lei Municipal de São Paulo nº 11.649, de 14 de 
setembro de 1994". 

Tendo como premissa que o termo "Primeiros Socorros" significa "atendimento de 
caráter primário, que exija a utilização de medidor de pressão arterial, DEA - Desfibrilador 
Externo Automático ou kit de primeiros socorros, preparados para socorrer vítimas com 
picadas, pancadas, quedas, queimaduras e até pequenos sangramentos, ocorrido dentro do 
próprio estabelecimento", o projeto em tela busca tornar obrigatório aos shoppings centers do 
Município de São Paulo a disponibilização de primeiros socorros gratuitamente aos seus 
frequentadores. 

No projeto está previsto que o referido atendimento seja realizado por um profissional 
devidamente capacitado como técnico de enfermagem ou, caso disponível, Bombeiro Civil. 
Destacamos que os casos de maior gravidade, em que haja necessidade de tratamento 
continuado do paciente ou de equipamentos tecnológicos e complexos, todas as providências 
posteriores ao atendimento de primeiros socorros serão de inteira responsabilidade do próprio 
paciente. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve 
prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer sob a forma do substitutivo exposto a seguir, 
apresentado a pedido do nobre autor. Sua motivação foi possibilitar a adequação da redação 
original apresentada com a atual situação do atendimento de primeiro socorro nos shoppings 
centers do Município de São Paulo, buscando assim "proteger os frequentadores rotineiros 
destes locais, bem como garantir-lhes a prestação de primeiros socorros por parte destes 
estabelecimentos, por eventual necessidade em atendimento primário e se necessário, 
eventual encaminhamento ao hospital mais próximo". 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o parecer nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável ao substitutivo da Comissão 
de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, portanto, é o 
parecer. 

 



SUBSTITUTIVO Nº    DAS COMISSÕES REUNIDAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; DE SAÚDE, 

PROMOÇAO SOCIAL, TRABALHO E MULHER, E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
AO PROJETO DE LEI Nº 14/ 2018 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento de primeiros socorros nos shoppings 
centers aos seus frequentadores e revoga as Leis Municipais nº 11.649, de 14 de setembro de 
1994 e nº 10.947, de 22 de janeiro de 1.991". 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Torna-se obrigatório aos shoppings centers do Município de São Paulo a 
disponibilização de primeiros socorros aos seus frequentadores. 

§1º - Entende-se por primeiros socorros atendimento de caráter primário, que exija a 
utilização de medidor de pressão arterial, DEA - Desfibrilador Externo Automático ou kit de 
primeiros socorros, preparados para socorrer vitimas com picadas, pancadas, quedas, 
queimaduras e até pequenos sangramentos, ocorrido dentro do próprio estabelecimento. 

§2º - O atendimento poderá ser realizado por um profissional devidamente capacitado 
como o técnico de enfermagem ou o próprio Bombeiro Civil, quando existir. 

Art. 2º O atendimento de primeiros socorros deverá ser prestado gratuitamente. 

§1º - O horário de atendimento será coincidente com o funcionamento do 
estabelecimento. 

§2º - Para caso grave, que exija tratamento continuado do paciente ou de 
equipamentos tecnológicos e complexos, todas as providências posteriores ao atendimento de 
primeiros socorros serão de inteira responsabilidade do próprio paciente. 

Art. 3º O descumprimento ao disposto na presente lei sujeita o infrator às seguintes 
penalidades a serem aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das demais ações 
penais e civis cabíveis: 

I - Autuação para sanar as irregularidades no prazo de 35 dias corridos; 

II - Multa, recolhida aos cofres do Município, com valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 
sendo seu valor dobrado a cada reincidência no descumprimento desta lei. 

III - Interdição do estabelecimento ou suspensão total da atividade eventual; 

IV - Suspensão do alvará de funcionamento até o do cumprimento desta lei, sob 
fiscalização do órgão competente do município. 

Parágrafo único: A multa prevista no inciso II deste artigo será atualizada 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 índice criado por legislação federal e que 
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 4º O Poder Público Municipal regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Ficam revogadas as Leis Municipais nº 10.947/1991 e 11.649/1994, bem como 
todas as demais disposições em contrário. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões Reunidas, 17/04/2018. 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 

Conte Lopes (PP) 

Reginaldo Tripoli (PV) 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 
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Natalini (PV) 

Milton Ferreira (PODE) 

Noemi Nonato (PR) 

Sâmia Bomfim (PSOL) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Fernando Holiday (DEM) 

Isac Felix (PR) 

Ota (PSB) 

Soninha Francine (PPS) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/05/2018, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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