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PARECER Nº 656/2013 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 129/2012  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, visa 
estabelecer requisitos para o descarte de alimentos em condições de consumo nos 
estabelecimentos que especifica, no âmbito no Município de São Paulo. Os 
restaurantes, bares, hotéis, cozinhas industriais e estabelecimentos similares que 
sirvam alimentos, instalados no município de São Paulo, poderão promover doações 
dos alimentos que ainda estiverem em condição de consumo humano, sendo que o 
Poder Público poderá conceder isenção de tributos municipais a fim de incentivar as 
doções.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo “a fim de: i) adequar a redação da 
propositura, tendo em vista que a possibilidade de doação de alimentos já existe, 
podendo os estabelecimentos privados organizarem-se da forma que entenderem 
mais conveniente, desde que observada a legislação cabível na espécie; ii) excluir o 
art. 4º do texto proposto, pois, ainda que o Poder Legislativo tenha competência 
para propor a concessão de isenção, quando pretende fazê-lo, a lei deve prever de 
modo expresso as condições e requisitos para sua concessão, nos temor do art. 
176 do Código Tributário Nacional, devendo ainda ser cumpridas as exigências 
estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 
101/00, notadamente no art. 14; e iii) estabelecer sanção pelo descumprimento da 
norma, eis que se trata de elemento indispensável e que, por força do princípio 
constitucional da legalidade, deve estar expressamente previsto em lei”.  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas 
de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 8/5/2013.  
Roberto Tripoli – PV – Presidente  
Milton Leite – DEM – Relator  
Adilson Amadeu – PTB  
Aurélio Nomura – PSDB  
Jair Tatto – PT  
Ricardo Nunes – PMDB  
Wadih Mutran – PP  
 
 
PUBLICADO DOC 18/05/2013, pág. 113 
 
 
De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução 
n.º 2, de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está 
aberto o prazo de recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta 
data, para os seguintes projetos: 
  
  
PARECER Nº 1121/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 8/8/2012, 
PÁGINA 84, COLUNA 3.  
  



PARECER Nº 1466/2011 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 
DE 13/9/2012, PÁGINA 86, COLUNA 1.  
  
PARECER Nº 1986/2012 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO 
E MULHER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 14/12/2012, PÁGINA 210, COLUNA 
2.  
  
PARECER Nº 656/2013 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, PUBLICADO 
NO DIÁRIO OFICIAL DE 15/5/2013, PÁGINA 108, COLUNA 4. 
 
 


