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PARECER Nº 1482/2011  DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 505/10  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, torna 
obrigatória a instalação, nos Shopping Centers, de portais automáticos eletrônicos 
de segurança, com dispositivo de alerta sonoro para detectar armas de fogo, em 
todos os acessos destinados aos consumidores, funcionários e fornecedores.  
A propositura também estabelece que o Shopping Center que infringir o disposto 
nesta lei ficará sujeito às seguintes penalidades:  
a) advertência: na primeira autuação, será notificado para que efetue a 
regularização e instalação do portal de segurança em até 30 (trinta) dias úteis;  
b) multa: persistindo a infração, será aplicada multa diária de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), corrigida anualmente, nos termos da lei aplicável à espécie.  
De acordo com a justificativa, objetiva-se aprimorar os sistemas de segurança dos 
referidos estabelecimentos comerciais, com o intuito de coibir a ação de grupos 
criminosos.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo à iniciativa, com o intuito de adequá-la à melhor técnica legislativa.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, após a realização 
de duas audiências públicas sobre o tema, apresentou substitutivo ao substitutivo 
da douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, modificando 
o termo “certificado de conclusão”, constante no Artigo 3º daquele substitutivo, 
para “alvará de funcionamento. Essa modificação teve por objetivo abranger, para 
os fins da lei ora proposta, tanto os antigos quanto os novos Shopping Centers.  
No âmbito da competência desta Comissão, é importante ressaltar que, de acordo 
com o site oficial de Turismo do Município, a cidade de São Paulo  atualmente conta 
com 79 Shopping Centers. Esse expressivo número de empreendimentos atrai 
público diversificado e apresenta múltiplas opções de lazer e de compras. 
Infelizmente o sucesso dessa modalidade de empreendimento comercial também 
tem sido palco de assaltos a suas lojas, principalmente joalherias.  
Desse modo, a instalação dos portais automáticos eletrônicos de segurança 
mencionados, por um lado, representa um custo para esses empreendimentos, mas 
por outro lado oferece a oportunidade de minimizar essas ocorrências que 
acarretam não só prejuízos materiais e ameaça à segurança e integridade física dos 
frequentadores dos Shopping Centers, mas também afetam negativamente a 
imagem desses estabelecimentos.  
Favorável, pelo exposto, o parecer, nos termos do substitutivo da douta Comissão 
de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 26/10/11  
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