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PARECER Nº 635/2006 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 747/05. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa proibir a 
“venda de óculos de graduação, sem prescrição médica, pelas farmácias, óticas e 
congêneres estabelecidos no Município de São Paulo”. 
O projeto insere-se no âmbito do poder de polícia administrativa do Município, definido por 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro como “a atividade do Estado consistente em limitar o exercício 
dos direitos individuais em benefício do interesse público. Esse interesse diz respeito aos 
mais variados setores da sociedade, tais como segurança, moral, saúde, meio ambiente, 
defesa do consumidor, patrimônio cultural, propriedade” (in “Direito Administrativo”, São 
Paulo: Atlas, 1990, p.88). 
O art. 160 da Lei Orgânica paulistana dispõe que o Poder Municipal disciplinará as atividades 
econômicas desenvolvidas em seu território, cabendo, quanto aos estabelecimentos 
comerciais, industriais, de serviços e similares, dentre outras, as atribuições de fiscalizar as 
suas atividades de maneira a garantir que não se tornem prejudiciais ao meio ambiente e ao 
bem-estar da população (inciso III) e normatizar o comércio regular (inciso VI). 
Essa normatização visa, inclusive, a proteção da saúde como direito de todos, assegurado 
pelo Poder Público nos termos do art. 212 da mesma Lei Maior municipal. 
Acrescenta-se que se o art. 24, V, da Constituição Federal atribui somente à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre produção e 
consumo, a própria Constituição da República, em seu art. 30, incisos I e II, permite aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e 
estadual no que couber. 
Aliás, a própria Carta Magna, em seu art. 170, V, erigiu como princípio da ordem econômica 
a defesa do consumidor e a Lei Federal n° 8078/90, Código de Defesa do Consumidor, 
dispõe que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios fiscalizarão e controlarão a 
produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de 
consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do 
bem-estar do consumidor, baixando as regras que se fizerem necessárias (art. 55, § 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 desta Casa de Leis. 
O projeto tem fundamento nos arts. 24, X; 30, I e II; 170, V; e 196 da Constituição Federal; 
no art. 55, § 1° da Lei federal n° 8078/90 e nos arts. 13, I; 37, “caput”; 160, III, IV e VI; e 
212 da Lei Orgânica do Município. 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 07-06-06. 
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