
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 132/2015 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, estabelece que 
as embalagens dos aparelhos de telefonia móvel comercializados no âmbito do Município de 
São Paulo deverão apresentar etiqueta de fácil visualização, com destaque para o respectivo 
número de "Identificação Internacional de Equipamento Móvel - IMEI", de modo a facilitar a 
informação aos consumidores, em caso de furto, roubo ou extravio do aparelho. 

As embalagens dos aparelhos de telefonia móvel deverão apresentar junto ao número 
IMEI a seguinte frase; "Em caso de furto, roubo ou extravio, use este número para bloqueio do 
seu celular". 

Em caso de infração, o comerciante ou o estabelecimento comercial ficaria, sem 
prejuízo das demais sanções previstas pelo Código de Defesa do Consumidor ou por outras 
normas, sujeito sucessivamente à advertência e multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
por aparelho celular comercializado em desacordo com a propositura. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo para aperfeiçoar o projeto, "a fim de excluir a previsão contida no inciso III do art. 
2º, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico, eis que no caso em análise não se 
trata, por exemplo, de mercadoria falsificada". 

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 mencionado substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 

Abou Anni (PV) 

Adilson Amadeu (PTB) 

Jair Tatto (PT) 

Sandra Tadeu (DEM) 

Paulo Fiorilo (PT) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/11/2015, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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