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PARECER Nº 47/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0024/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Caio Miranda Carneiro, que 
dispõe sobre a aplicação de sanções à pessoa que urinar em vias ou logradouros públicos, em 
especial quando da realização de grandes eventos na Cidade de São Paulo, e dá outras 
providências. 

A propositura prevê sanção de advertência e multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) à 
pessoa que urinar em vias ou logradouros públicos, podendo referida sanção pecuniária ser 
levada a protesto e arrecadada ao Fundo Municipal de Limpeza Urbana – FMLU. 

O projeto dispõe, ainda, que o Poder Executivo poderá promover campanhas 
preventivas de conscientização, com vistas ao apoio e à adesão da população aos termos 
desta lei, em especial quando da realização de grandes eventos na Cidade de São Paulo. 

Por fim, a propositura revoga a Lei nº 12.643, de 6 de maio de 1998, que veda, em 
próprios municipais, eventos com propaganda de bebidas alcoolicas ou cigarros. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei, vez 
que a propositura dispõe sobre matéria de interesse local, encontrando fundamento no art. 30, 
inciso I da Constituição Federal e no art. 13, inciso I, da Lei Orgânica. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, "não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato" (In "Curso de Direito Constitucional", 2ª Ed., Salvador, Juspodivm, 2008, p. 841). 

No que tange ao aspecto material, o projeto constitui medida de poder de polícia 
administrativa, sobre a qual dispõe o art. 78, do Código Tributário Nacional: 

"Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos." 

Na espécie, trata-se especificamente do exercício do poder de polícia das atividades 
urbanas em geral, que consoante preleciona Hely Lopes Meirelles, "[...] é inerente ao Município 
para a ordenação da vida urbana, nas suas exigências de segurança, higiene, sossego e bem-
estar da coletividade. Por isso, a jurisprudência tem consagrado reiteradamente a validade de 
tal regulamentação e das respectivas sanções como legítima expressão do interesse local" (In 
Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 516). 

Não há duvidas de que inibir o ato de urinar em via pública contribui para a higiene e, 
consequentemente, para a promoção da saúde da população, matéria que é de competência 
comum a todos os entes federados, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal. 

Para ser aprovado, o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 08/03/2017. 
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José Police Neto – PSD 
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Rinaldi Digilio – PRB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/03/2017, p. 64 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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