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PARECER Nº 387/2007 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO SOBRE O PROJETO Nº 
0150/06. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa proibir  as 
pessoas jurídicas autorizadas pelo órgão federal competente a disporem de instalações de 
armazenamento e abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos para  uso privativo  de 
comercializarem esses produtos para  terceiros. 
A propositura visa coibir prática que tem causado danos ao Município que consiste na 
revenda irregular de combustíveis pelos proprietários de estabelecimentos que possuam 
autorização para armazená-los para uso próprio. 
O projeto encontra fundamento no art. 30, I, da Constituição Federal e no art. 13, I, da Lei 
Orgânica segundo os quais compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e 
no poder de polícia administrativa assim definido pelo 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 tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.”  
Sobre o tema,  esclarecedora é a lição de Rasouri, citada por Hely Lopes Meirelles1, “os 
habitantes da cidade, na satisfação de suas várias e complexas necessidades de toda ordem, 
criam, por assim dizer, o sítio público, ou seja, os espaços onde devem transitar, freqüentar 
e permanecer. A calçada, a praça, o parque, o veículo, o café, o mercado, o cinema, o 
teatro, o restaurante, a estação, constituem, entre outros, locais de assistência e freqüência 
coletiva”. Hely Lopes Meirelles, concluindo, assevera que “nesses lugares a Administração 
municipal dispõe de amplo poder de regulamentação, colimando a segurança, a higiene, o 
conforto, a moral, a estética e demais condições convenientes ao bem-estar do público”. 
Tratando-se de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação é dispensada 
a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na forma do 
art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 21/3/07 
Agnaldo Timóteo 
Farhat 
Jooji Hato 
Jorge Borges 
Kamia  
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR CARLOS A. BEZERRA JR. E DOS VEREADORES CLAUDETE 
ALVES, JOÃO ANTONIO E TIÃO FARIAS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 150/06. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa proibir as 
pessoas jurídicas autorizadas a disporem de instalações de armazenamento e abastecimento 
de combustíveis líquidos e gasosos para uso privativo de comercializarem esses produtos. 
O projeto não pode prosperar porque dispõe sobre matéria de competência privativa da 
União, nos termos do art. 22, XII, da Constituição Federal e que, portanto, extrapola o 
chamado predominante interesse local.  
Com efeito, trata-se de matéria de competência da Agência Nacional de Petróleo, autarquia 
integrante da Administração Pública Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia e 
que tem por finalidade promover a regulação e fiscalização das atividades econômicas 
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integrantes da indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº 
9.478/97. 
Ante o exposto, somos pela ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 21/3/07 
João Antonio – Presidente 
Carlos A. Bezerra Jr. – Relator 
Claudete Alves 
Tião Farias 
 


