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CAIARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
PARECER N°	 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI N° 315/07.

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Agnaldo Timóteo, que visa
determinar a instalação de câmeras de vídeo nas cozinhas dos estabelecimentos com
serviço de restaurante, com capacidade para mais de 30 (trinta) pessoas, com o respectivo
monitor ou monitores nas salas de refeições, de modo que os usuários possam acompanhar
o preparo dos alimentos ali processados.

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,
determina a instalação de tais câmeras de vídeo e monitores, 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 c ínimo de salubridade necessária à garantia de
sua saúde.




