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PARECER Nº 1121/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA PROPONDO A REDAÇÃO FINAL  

AO PROJETO DE LEI Nº 0264/17 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés, ou de 
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco em parques públicos municipais 
da cidade de São Paulo. 

O projeto recebeu parecer pela legalidade com Substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa (fls. 48/50) e parecer favorável das Comissões 
de Administração Pública; de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e 
Orçamento nos termos do referido Substitutivo (fls. 51/52 e 54). 

Tendo em vista a aprovação do Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa e da Emenda nº 1 (fls. 56), na 201ª Sessão Extraordinária, em 
22/05/19, foi o projeto encaminhado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa para a elaboração do parecer propondo a sua redação final, com fundamento no 
art. 259, do Regimento Interno, sendo, para isso, necessária a adequação do texto e a 
renumeração dos dispositivos, por razões de técnica legislativa. 

Feitas as modificações necessárias à incorporação ao texto das alterações aprovadas, 
segue abaixo o texto com a redação final ao projeto: 

 

PROJETO DE LEI Nº 264/2017 

Dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, 
narguilés ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em parques 
públicos municipais da Cidade de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica proibido o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés 
ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em parques públicos 
municipais da Cidade de São Paulo. 

Parágrafo único. Nos locais de que trata este artigo deverá ser afixada placa, na forma 
e nas dimensões estabelecidas na regulamentação desta Lei, em que conste o aviso de que ali 
é proibido fumar, as sanções aplicáveis e os telefones dos órgãos de fiscalização. 

Art. 2º Os infratores desta Lei sujeitar-se-ão à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
aplicada em dobro na reincidência, devendo este valor ser reajustado anualmente pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de 
extinção deste índice, será adotado outro criado por legislação federal e que reflita a perda do 
poder aquisitivo da moeda. 

Parágrafo  único.  Para  os  efeitos  de  aplicação  da  multa  prevista  neste  artigo  
consideram-se infratores os fumantes em ato flagrante. 

Art. 3° A Secretaria do Verde e Meio Ambiente deverá criar uma área especial dentro 
dos parques para atendimento aos fumantes, que deverão ser distantes de parques infantis, 
áreas esportivas e demais locais de alta aglomeração e circulação de pessoas. 
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Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/08/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Reis (PT) - Relator 

Celso Jatene (PL) 

Claudio Fonseca (CIDADANIA) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/08/2019, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


