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PARECER Nº 2156/2019 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
ATIVIDADE ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 468/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereadora Rute Costa (PSD), dispõe 
sobre a cassação do Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que forem flagrados 
comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos 
oriundos de ações criminosas. 

A medida será extensiva ao comércio ambulante que incorrer na mesma conduta. 

Qualquer pessoa que tiver conhecimento da conduta descrita poderá denunciar através 
de chamada ao número 156, cabendo ao órgão responsável pela fiscalização realizar a devida 
constatação. 

A administração pública poderá valer-se de notícia veiculada na imprensa para iniciar 
procedimento administrativo, diligenciando para realizar a necessária comprovação do fato. 

Instaurado o devido processo administrativo, o infrator será notificado a apresentar 
suas razões no prazo legal, respeitados os princípios da ampla defesa e contraditório e as 
normas administrativas aplicáveis à espécie. 

Depreende-se da justificativa do autor que a iniciativa visa zelar pela segurança 
pública, e o Município, valendo-se do o Poder de Polícia administrativa que detém, pode 
colaborar com a coibição da prática de atos ilícitos, minimizando os altos índices de 
criminalidade da cidade, em particular: crimes de receptação, roubo de cargas e furto ao 
patrimônio público. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade da propositura, na forma de um Substitutivo que visa: i) adequar a redação do 
projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98; ii) suprimir da 
redação do projeto previsão de atribuição de órgãos específicos do Poder Executivo Municipal, 
sob pena de violação do Princípio da Separação de Poderes; e iii) adequar os termos e 
condições às normas e princípios do processo administrativo. 

A Comissão de Administração emitiu parecer favorável à aprovação do projeto, nos 
termos do substitutivo da CCJLP. 

Em face do exposto e considerando o relevante interesse público da matéria, somos de 
parecer FAVORÁVEL à aprovação do projeto de lei, nos termos do substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 13/11/2019. 

Senival Moura (PT) - Presidente 

Adilson Amadeu (DEM) - CONTRÁRIO 

George Hato (MDB) 

Mário Covas Neto (PODEMOS) - Relator 

Quito Formiga (PSDB) 

Ricardo Teixeira (DEM) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/11/2019, p. 197 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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