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PARECER Nº 083/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0524/10.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Netinho de Paula, que 
visa dispor sobre normas específicas para estabelecimentos que sirvam alimentos 
no sistema de bufê, também conhecido como “self service”.  
De acordo com a proposta, os estabelecimentos comerciais que sirvam alimentos 
no sistema bufê, conhecidos por “self service” ou restaurantes “por quilo”, 
instalados no âmbito deste Município, deverão observar determinadas normas e 
parâmetros, tais como: I – os alimentos deverão ser servidos em balcão próprio 
com isolamento de vidro, deixando expostos somente acesso para as mãos, com 
controle de temperatura, a qual não poderá ser menor que 60ºC (sessenta graus 
Celsius) para os alimentos quentes, nem maior que 10ºC (dez graus Celsius) para 
os alimentos frios; II – os termômetros deverão ficar expostos, em local visível ao 
consumidor; III – os alimentos não deverão ficar expostos por mais de 3 (três) 
horas; IV – a reposição só se dará com a troca da respectiva bandeja; V – deverá 
ser disponibilizada pia para a lavagem de mãos, equipada com sabão e álcool 
higienizador, em local próximo aos balcões.  
No mais, o projeto contempla sanções ao estabelecimento infrator, dentre as quais: 
multa no valor de R$ 1.000,00 (mil) reais, dobrada se após 30 (trinta) dias da 
lavratura da primeira multa a infração subsistir, implicando, após mais 30 (trinta) 
dias, sem atendimento ao disposto nesta, em nova multa de idêntico valor 
acrescida de cassação de alvará de funcionamento do estabelecimento até sua 
completa regularização.  
Pretende o projeto, em suma, mitigar os riscos de transmissão de 
microorganismos, seja diminuindo a exposição dos alimentos, principalmente à 
saliva, ou através da manutenção de alimentos em temperaturas adequadas, o que 
dificulta a sua sobrevivência, e até mesmo pelo aumento das condições de 
higienização das mãos que irão entrar em contato com os alimentos.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
A proposta insere-se no âmbito do poder de polícia do Município, no tocante à 
polícia sanitária, que é conferido ao Poder Público local a fim de manter as 
condições de salubridade da Cidade, de modo a preservar a população contra 
doenças e moléstias de todas as espécies.  
Cita-se, como conceito de vigilância sanitária, o apregoado na Lei Federal nº 
8.080/90, em seu art. 6º, § 1º, lei esta conhecida como a Lei Orgânica da Saúde:  
“Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde, abrangendo:  
I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com 
a saúde, compreendida todas as etapas e processos, da produção ao consumo;  
II – o controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente 
com a saúde.”  
Em reforço ao fundamento acima postulado, vale transcrever a lição de Hely Lopes 
Meirelles:  
“Para esse policiamento deve o Município indicar o proceder da administração, 
regulamentar a fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas por lei. Nessa 
regulamentação se inclui a fixação de horário de 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. Tal 
poder é inerente ao Município para a ordenação da vida urbana, nas suas 
exigências de segurança, higiene e bem-estar da coletividade" (in "Direito Municipal 
Brasileiro", 7ª ed., pág. 373, grifo nosso).”  



Nesse sentido, o art. 216, inciso IV, da Lei Orgânica do Município confere ao Poder 
Público municipal a competência para fiscalizar e inspecionar os alimentos 
colocados à venda no Município de São Paulo.  
Prescreve, ainda, o art. 160, inciso III, da Lei Orgânica do Município, constituir 
atribuição do Poder Público municipal a disciplinação das atividades econômicas 
desenvolvidas em seu território de modo a garantir que não se tornem prejudiciais 
ao bem-estar da população.  
O projeto encontra-se, assim, em consonância com o art. 13, inciso I, da LOM, nos 
termos do qual compete à Câmara legislar sobre assuntos de interesse local, bem 
assim com os artigos 216, inciso IV e 160, inciso III, ambos da Lei Orgânica do 
Município, além de consubstanciar-se em manifestação do poder de polícia sanitário 
do Município.  
Cumpre-nos observar, ainda, que apesar da proposta versar acerca de 
estabelecimentos comerciais privados, não há que se falar em ofensa ao princípio 
da autonomia de vontade dos particulares e nem em ingerência indevida do Estado 
na atividade econômica privada, pois estamos diante de nítido interesse público que 
transcende a vontade particular, qual seja, o direito à saúde do consumidor.  
Portanto, o projeto em questão além de encontrar fundamento no poder de polícia 
administrativa, baseia-se, ainda, na proteção dos direitos do consumidor, matérias 
que constitucionalmente se inserem no âmbito municipal.  
Cabe observar que a Carta Magna, em seu art. 170, inciso V, erigiu como princípio 
da ordem econômica, a defesa do consumidor. A Lei Federal nº 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor), no § 1º do artigo 55, dispõe que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, a 
industrialização, a 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, para tanto, as regras que se 
fizerem necessárias.  
Assim, ao dispor sobre normas relativas à proteção dos consumidores, obrigando 
tais estabelecimentos comerciais, o projeto novamente se ampara no poder de 
polícia municipal incidente sobre todos os assuntos de interesse local, notadamente 
sobre as atividades urbanas que interessam ao bem-estar da coletividade e à vida 
da cidade, como a defesa do consumidor no âmbito municipal, institutos 
devidamente legitimados pelos arts. 13, inciso I, 37, caput, 160, incisos III e IV e 
165, todos da LOM/SP.  
Frise-se que o projeto não disciplina questões de gestão administrativa ou 
concretamente afetas à administração. De fato, o que se deve ter em mente é que 
existem normas concretas e normas gerais e abstratas, para então se concluir que 
tão-somente as primeiras se encontram aquém da iniciativa do Poder Legislativo.  
Sobre o assunto, reproduzimos abaixo a lição de Hely Lopes Meirelles, in “Estudos e 
Pareceres de Direito Público”, Ed. RT, 1984, pág. 24:  
“3. Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição 
primordial da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do 
Município e a conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais, ao passo 
que a do Prefeito é a Executiva, compreendendo a função governamental, exercida 
através de atos políticos, e a administrativa, mediante atos administrativos aqueles 
e estes concretos e específicos ...  
4. Em conclusão, a Câmara não administra e muito menos governa o Município, 
mas apenas estabelece normas de administração, reguladoras da atuação 
administrativa do Prefeito. É nisso exatamente que reside a marca distintiva entre a 
função normativa da Câmara e a atividade executiva do Prefeito: o Legislativo atua 
como poder regulatório, genérico e abstrato. O Executivo transforma os 
mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de 
administração.”  
Ressaltamos, por fim, por conter a previsão de pia exclusivamente para a lavagem 
das mãos, cuida a proposta de norma atinente a Código de Obras e Edificações, 
razão pela qual sua aprovação depende do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município.  



Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Contudo, tendo em vista que a Lei nº 13.725, de 9 de janeiro de 2004, a qual 
institui o Código Sanitário do Município de São Paulo, dispõe em seu art. 46 que os 
estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços relacionados 
aos produtos e substâncias de interesses da saúde são responsáveis pela 
manutenção dos padrões de indentidade, qualidade e segurança definidos a partir 
de normas técnicas; que o art. 44, determina que entende-se por produtos e 
substâncias de interesses da saúde os alimentos; e que o  art. 116, estabelece 
sanção às infrações sanitárias, definidas como a desobediência ou a inobservância 
ao disposto nas normas legais e regulamentos que, por qualquer forma, se 
destinem à promoção, preservação e recuperação da saúde, a fim de adequar a 
proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, inserindo seu conteúdo no 
texto do Código Sanitário, sugerimos o substitutivo a seguir:  
  
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE COSNTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 524/10.  
  
Insere o artigo 46-A na Lei nº 13.725, de 9 de janeiro de 2004, que institui o 
Código Sanitário do Município de São Paulo, dispondo sobre normas específicas 
para estabelecimentos que sirvam alimentos no sistema de bufê, também 
conhecido como self service, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica incluído o artigo 46-A, na Lei nº 13.725, de 9 de janeiro de 2004, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 46-A. Os estabelecimentos comerciais que sirvam alimentos no sistema de 
bufê, conhecidos como self service ou “por quilo”, instalados no Município de São 
Paulo, deverão observar as seguintes normas e parâmetros:  
I – os alimentos deverão ser servidos em balcão próprio com isolamento em vidro, 
deixando exposto somente acesso para as mãos, com controle de temperatura, a 
qual não poderá ser menor que 60ºC (sessenta graus Celsius) para os alimentos 
quentes, nem maior que 10ºC (dez graus Celsius) para os alimentos frios;  
II – os termômetros deverão ficar expostos, em local visível ao consumidor;  
II – os alimentos serão identificados, indicando-se seus respectivos ingredientes e 
temperos;  
III – os alimentos não poderão ficar expostos por mais de 3 (três) hora;  
IV – a reposição de alimentos só se dará com a troca da respectiva bandeja;  
V – deverá ser disponibilizada pia para a lavagem das mãos, equipada com sabão e 
álcool higienizador, em local próximo e na passagem para os balcões."  
Art. 2º Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão adaptar-se aos seus 
termos no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua publicação.  
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a 
contar de sua publicação.  
Art. 4º As despesas com a 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 
15/02/2012.  
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