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PARECER Nº 1072/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 302/2013  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Goulart, que visa dispor 
sobre o funcionamento de estabelecimentos de forneçam alimentos para consumo 
imediato nos velórios municipais e particulares, no âmbito do Município de São 
Paulo.  
De acordo com a justificativa, o funcionamento de comércio de gêneros alimentícios 
de modo ininterrupto assegurará não apenas a comodidade dos familiares, como 
também maior movimentação no local, garantindo a segurança dos presentes.  
Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação.  
A propositura encontra fundamento no artigo 37, caput, da Lei Orgânica Paulistana, 
segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão 
Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, inexistindo, ainda, 
qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a 
matéria em questão, uma vez que a reserva de iniciativa para projetos de lei que 
disponham sobre a prestação de serviço público foi abolida do citado diploma legal, 
através da Emenda nº 28, de 14 de fevereiro de 2006.  
O projeto é respaldado pelo disposto no art. 15A, das Disposições Gerais e 
Transitórias da Lei Orgânica do Município de São Paulo, o qual trata sobre a 
obrigação do Município de organizar “Sistema Integrado de Segurança Urbana para 
prestar pronto atendimento, primário e preventivo à população”.  
Desta forma, tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica Municipal 
permitem a iniciativa municipal em assuntos de Segurança Pública, como é o 
presente caso.  
O projeto encontra fundamento também no poder de polícia, cuja definição legal 
consta do 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”.  
Entende-se que o efetivo exercício do poder de polícia reclama, a princípio, medidas 
legislativas limitadoras que servirão de base para uma futura atuação concreta da 
Administração nessa condição, razão pela qual é comum afirmar que a polícia 
administrativa se desdobra em uma competência legislativa e uma competência 
administrativa, como entende, também, Marçal Justen Filho:  
“O chamado poder de polícia se traduz, em princípio, em uma competência 
legislativa. [...] Até se poderia aludir a um poder de polícia legislativo para indicar 
essa manifestação da atuação dos órgãos integrantes do Poder Legislativo, em que 
a característica fundamental consiste na instituição de restrições à autonomia 
privada na fruição da liberdade e da propriedade, caracterizando-se pela imposição 
de deveres e obrigações de abstenção e de ação. Usualmente, a lei dispõe sobre a 
estrutura essencial das medidas de poder de polícia e atribui à Administração 
Pública competência para promover a sua concretização”. (grifamos, in Curso de 
Direito Administrativo. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 469.)  
Cabe ressaltar, ainda, que, no que tange aos velórios privados, a matéria encontra 
respaldo na possibilidade de o Município legislar sobre defesa do consumidor (art. 
24, V, combinado com art. 30, I e II, da Constituição da República), sempre que 
adotar medidas mais protetivas.  



Corrobora esta posição o Código de Defesa do Consumidor que versa, em seu art. 
55, § 1º, sobre a possibilidade de o Município legislar sobre matéria de consumo 
quando adotar medidas em defesa ao consumidor, como ocorre na proposta em 
tela que versa principalmente sobre direito à saúde do consumidor.  
“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas 
suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à 
produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.  
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os 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 normas 
que se fizerem necessárias”.  
Vê-se que a propositura encontra vasto amparo em nosso ordenamento jurídico.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria absoluta para deliberação, é 
necessária a votação em Plenário, conforme o art. 40, § 3º, inciso XII da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE  
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