
Secretaria Geral Parlamentar
Secretaria de Documentação

Equipe de Documentação do Legislativo

PARECER Nº 1079/2020 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0223/20.

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Quito Formiga, que "institui a
obrigação  de empresas  responsáveis  pelos serviços  de  entrega  e frete  via  motocicleta  de
distribuir gratuitamente máscaras, álcool em gel e luvas aos seus funcionários, para prevenção
ao COVID-19".

Em síntese, o projeto estabelece que: i) as empresas responsáveis pelos serviços de
entrega e frete via motocicleta (motoboy e motogirls) sediadas no município de São Paulo,
deverão distribuir gratuitamente máscaras, luvas e álcool em gel aos seus funcionários, em
especial àqueles que realizam entregas em residências, para fins de prevenção à infecção e
propagação da COVID-19; ii) os itens referidos no projeto deverão ser fornecidos na forma e
em quantidade suficiente para a utilização em conformidade com as normas vigentes sobre o
uso dos mesmos, durante a vigência da declaração de emergência no Município por conta da
COVID-19; iii) o descumprimento da lei ensejará as sanções de notificação para adequação e,
na reincidência, multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por funcionário não suprido com
os itens previstos, revertendo-se o valor arrecadado a título de multas ao Fundo Municipal de
Saúde; e, iv) a fiscalização do cumprimento da lei deverá ser realizada conjuntamente pelas
Secretarias de Saúde e do Trabalho.

Nos  termos  da  justificativa,  a  medida  se  faz  necessária  a  fim  de  proteger  os
trabalhadores em segmento que sofreu grande aumento de demanda em razão da pandemia,
tornando-os muito expostos ao risco de contaminação pelo coronavírus.

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, eis
que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será
demonstrado.

Preliminarmente,  é  preciso  consignar  que  a  situação  da  pandemia  de  COVID-19
consiste em gigantesco desafio mundial que para ser enfrentado demandará grande esforço
conjunto dos Poderes constituídos, das autoridades e da sociedade e certamente exigirá novas
formas de atuação e adaptações em várias áreas.

O projeto em análise tem por foco o resguardo do interesse local de preservação da
saúde pública dos munícipes, especialmente daqueles que exercem atividade relacionada aos
serviços de entrega e frete via motocicleta, matéria esta inserida na competência legislativa
municipal, nos termos dos artigos 24, XII e 30, I e II, da Constituição Federal.

Pelo prisma formal, o projeto encontra fundamento no art. 37, caput, da Lei Orgânica
do Município,  segundo o qual  a  iniciativa  das  leis  cabe a qualquer  membro ou  Comissão
permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, não havendo para a matéria
iniciativa reservada.

Cumpre destacar que todo o contexto das ações adotadas pelos poderes públicos no
enfrentamento à pandemia de COVID-19 é bastante complexo, especialmente por se tratar de
uma  doença  nova,  com  alto  grau  de  propagação  e  cujo  combate  desafia  medidas  que
contrariam a forma de convívio social predominante até hoje.

Neste sentido, assumem a maior relevância as ações que estabelecem e incentivam a
adoção de medidas de higiene e prevenção, tais como a utilização do álcool gel e de máscaras,
medidas  estas  que  são,  inclusive  propostas  e  defendidas  pelas  autoridades  sanitárias,
notadamente a Organização Mundial de Saúde.



Assim, a obrigatoriedade de disponibilização de álcool gel e demais mecanismos de
proteção a segmento da população que está intensamente exposto ao risco de contágio é
providência dotada da maior razoabilidade, pois se volta não só à proteção dos trabalhadores
do  setor,  mas,  também,  dos  usuários  dos  serviços  de  entrega  e,  dadas as  condições  de
transmissibilidade da doença, em última análise, é medida que protege a todos os munícipes.

Ressalte-se,  ainda,  que  dentro  deste  cenário  das  ações  de  combate  à  pandemia,
restou reconhecida a competência de todos os entes federados para a disciplina da matéria,
nos termos da decisão proferida nos autos da ADI 6341, em 24/03/20, pelo Relator Ministro
Marco Aurélio, referendada pelo pleno do STF, verbis:

SAÚDE  -  CRISE  -  CORONAVÍRUS  -  MEDIDA  PROVISÓRIA  -  PROVIDÊNCIAS  -
LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade,
no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem
prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O que nela se contém - repita-se à exaustão - não afasta a competência concorrente,
em termos de saúde,  dos  Estados e Municípios.  Surge  acolhível  o  que pretendido,  sob  o
ângulo  acautelador,  no  item  a.2  da  peça  inicial,  assentando-se,  no  campo,  há  de  ser
reconhecido,  simplesmente  formal,  que  a  disciplina  decorrente  da  Medida  Provisória  nº
926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a
tomada  de  providências  normativas  e  administrativas  pelos  Estados,  Distrito  Federal  e
Municípios.

3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico
e na dicção do Supremo, a competência concorrente. (destaques nossos)

Por outro lado, o projeto ora em análise também encontra respaldo no poder de polícia,
positivado em nosso Município no art. 160 da Lei Orgânica:

Art. 160 O Poder Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em
seu território, cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e
similares, dentre outras, as seguintes atribuições:

I - conceder e renovar licenças para instalação e funcionamento;

II - fixar horários e condições de funcionamento;

III - fiscalizar as suas atividades de maneira a garantir que não se tornem prejudiciais
ao meio ambiente e ao bem-estar da população;

IV - estabelecer penalidades e aplicá-las aos infratores;

V  -  regulamentar  a  afixação  de  cartazes,  anúncios  e  demais  instrumentos  de
publicidade;

(....)

Sobre  o  tema,  ensina  Hely  Lopes  Meirelles,  que  "compete  ao  Município  a  polícia
administrativa das atividades urbanas em geral,  para a ordenação da vida da cidade. Esse
policiamento  se  estende  a  todas  as  atividades  e  estabelecimentos  urbanos,  desde  a  sua
localização até a instalação e funcionamento ... (...) Nessa regulamentação se inclui a fixação
de  horário  do  comércio  em  geral  e  das  diversificações  para  certas  atividades  ou
estabelecimentos, bem como o modo de apresentação das mercadorias, utilidades e serviços
oferecidos ao público". (in Direito Municipal Brasileiro, 6ª ed., Ed. Malheiros, págs. 370,371).

Convém  observar,  ainda,  que  o  STF  também  tem  reiteradamente  reconhecido  a
competência  do  Município  para,  no  exercício  de  seu  poder  de  polícia,  regulamentar  as
atividades econômicas desenvolvidas em seu território, consoante demonstram ilustrativamente
os julgados abaixo reproduzidos:

RECURSO  DE  AGRAVO  -  "MEDIDA  CAUTELAR  INOMINADA"  -  PRETENDIDA
CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR - PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
CUJOS  EFEITOS,  CONTRÁRIOS  À  PARTE  REQUERENTE,  REMANESCERIAM  CASO
DEFERIDA  A  OUTORGA  DA  SUSPENSÃO  CAUTELAR PRETENDIDA  -  EXIGÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇA  DA  PRETENSÃO  DE  DIREITO  MATERIAL  -  NÃO  ATENDIMENTO
DESSE REQUISITO PARA FINS DE PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0223/2020
Secretaria de Documentação Página 2 de 3
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo



TUTELA JURISDICIONAL - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
(E,  PORTANTO,  DO  DISTRITO  FEDERAL  -  CF,  ART.  32,  §  1º)  PARA,  MEDIANTE  LEI,
DISPOR SOBRE O TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NOS ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS  -  INOCORRÊNCIA  DE  USURPAÇÃO  DA  COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA
FEDERAL - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Os Municípios e o Distrito Federal
podem editar  legislação  própria,  com fundamento  na  autonomia  constitucional  que  lhes  é
inerente (CF, art. 30, I, e 32, § 1º), com objetivo de determinar às instituições financeiras que
instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não),
equipamentos  destinados  a  proporcionar-lhes  segurança  (tais  como  portas  eletrônicas  e
câmaras  filmadoras)  ou  a  propiciar-lhes  conforto,  mediante  oferecimento  de  instalações
sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou colocação de bebedouros, ou, ainda,
prestação de atendimento em prazo razoável, com a fixação de tempo máximo de permanência
dos usuários em fila de espera. Precedentes. (AC 767 AgR/DF, J. 16/08/05, grifamos)

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102,
§  1º)  -  LEI  Nº  2.774/2005  DO  MUNICÍPIO  DE  VÁRZEA  GRANDE/MT  -  DIPLOMA
LEGISLATIVO  QUE  AUTORIZA  E  REGULAMENTA  A  VENDA  DE  ARTIGOS  DE
CONVENIÊNCIA  EM  FARMÁCIAS,  EM  DROGARIAS  E  EM  ESTABELECIMENTOS
CONGÊNERES -  ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA DA UNIÃO
FEDERAL PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE
(CF,  ART.  24,  INCISO  XXII,  §§  1º  E  2º)  -  INOCORRÊNCIA  -  NORMA  ESTATAL  CUJO
CONTEÚDO  MATERIAL,  NA  REALIDADE,  ESTABELECE  REGRAS  SOBRE  COMÉRCIO
LOCAL - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS (CF, ART. 30,
INCISO  II)  -  POSSIBILIDADE  -  PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  -
PARECER  DA  PROCURADORIA-GERAL  DA  REPÚBLICA  PELA  IMPROCEDÊNCIA  DA
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO - ADPF JULGADA IMPROCEDENTE. (ADPF 273/MT, j.
18/05/17, grifamos)

Resta demonstrada, portanto, a adequação do projeto ao ordenamento jurídico vigente.

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em
atenção ao disposto no art. 41, X, da Lei Orgânica do Município.

Para ser  aprovado o projeto  dependerá de voto  favorável  da maioria  absoluta  dos
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município.

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/10/2020.

João Jorge (PSDB) - Presidente

Caio Miranda Carneiro (DEM)

Celso Jatene (PL)

Cláudio Fonseca (CIDADANIA)

George Hato (MDB)

Reis (PT)

Rinaldi Digilio (PSL) - Relator

Rute Costa (PSDB)

Sandra Tadeu (DEM)

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/10/2020, p. 76

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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