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PARECER Nº 395/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 128/09.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Agnaldo Timóteo, que visa 
determinar que os restaurantes, bares, confeitarias, padarias, lanchonetes, 
churrascarias, pizzarias, hotéis, motéis e similares, que sirvam qualquer tipo de 
alimento processado em suas cozinhas, permitam aos seus usuários o 
acompanhamento do processo e confecção desses alimentos através das seguintes 
medidas: aberturas nas paredes ou vidros transparentes; instalação de câmeras de 
vídeo nas cozinhas em número e posicionamento que possibilite visão abrangente 
do local e de todos os atos nele desenvolvidos.  
Sob o aspecto jurídico nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei que 
encontra fundamento no ordenamento jurídico em vigor.  
Segundo dispõe o art. 24, inciso V, da Constituição Federal, é da competência 
concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre produção e 
consumo. Porém, os Municípios, nos termos do art. 30, incisos I e II, da Lei Maior, 
têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a 
legislação federal e estadual no que couber, de forma que podem dispor sobre 
matéria de proteção ao consumidor, desde que esta esteja circunscrita no âmbito 
do interesse local.  
Assim, nada obsta que o Poder Público, tendo por pressuposto sua competência 
legislativa suplementar relativa à matéria de consumo e fundamentado no poder de 
polícia sanitária, determine a adoção de tais medidas, tendo em vista a preservação 
de relevante interesse público consubstanciado no resguardo da saúde do 
consumidor.  
De fato, o Poder Público municipal, no uso de suas atribuições de polícia sanitária, 
tem a prerrogativa de impor ao particular obrigações profiláticas que garantam à 
comunidade local o consumo de gêneros e utilidades com o mínimo de salubridade 
necessária à garantia de sua saúde.  
Nesse sentido a lição do eminente doutrinador Hely Lopes Meirelles:  
Para tanto, o Município dispõe do poder de polícia necessário à fiscalização sanitária 
das coisas e locais, públicos ou particulares, que devam manter-se higienizados, 
em benefício da salubridade coletiva, podendo impor as sanções cabíveis, na forma 
regulamentar.  
Finalmente, lembremos que o TJSP já decidiu que “os princípio de polícia sanitária, 
sempre em evolução, na medida das exigências sociais, não conferem direito 
adquirido”, daí a necessidade de periódicas renovações de autorizações do Poder 
Público sobre a matéria (TJSP, RT 559/130 e 670/72). 1  
Por se tratar 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, salvo recurso de 1/10 
(um décimo) dos membros deste Legislativo.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE e CONSTITUCIONALIDADE.  
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