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Na publicação havida no Diário Oficial da Cidade em 03/05/2018, página 79, coluna 3, 
leia-se como segue e não como constou: 

PARECER Nº 554/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0796/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Gilberto Nascimento, que 
dispõe sobre a dedetização e a desratização periódica de terminais utilizados no serviço de 
transporte coletivo na Cidade de São Paulo, e dá outras providências. 

O projeto dispõe ainda sobre a aplicação de produtos eficientes para o combate de 
pragas em geral, e em especial para o controle pragas, especialmente baratas, aranhas, 
escorpiões, percevejos, formigas, moscas, mosquitos, cupins, brocas e barbeiros. 

O projeto cuida de matéria atinente à proteção e defesa da saúde, sobre a qual 
compete ao Município legislar concorrentemente com a União, Estado e Distrito Federal, nos 
termos do art. 24, inciso XII c/c art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal, para suplementar 
a legislação federal e estadual, no que couber, dentro dos limites do predominante interesse 
local. 

Também o art. 23, inciso II, de nossa Carta Magna, dispõe ser competência comum de 
todos os entes da federação cuidar da saúde e assistência pública. 

Assim, o projeto insere-se no âmbito da competência municipal para legislar sobre 
assuntos predominantemente locais e encontra seu fundamento no poder de polícia 
administrativa do Município. 

Segundo dispõe o art. 78, do Código Tributário Nacional: 

"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." (grifado). 

Hely Lopes Meirelles, ao comentar sobre a polícia administrativa das atividades 
urbanas em geral ensina que "tal poder é inerente ao Município para a ordenação da vida 
urbana, nas suas exigências de segurança, higiene, sossego e bem-estar da coletividade. Por 
isso, a jurisprudência tem consagrado reiteradamente a validade de tal regulamentação e das 
respectivas sanções como legítima expressão do interesse local" (in "Direito Municipal 
Brasileiro", 6ª edição, Malheiros Ed., pág. 371). 

Ademais, de acordo com o art. 160, incisos, I e II, da Lei Orgânica do Município, 
compete ao Poder Público Municipal disciplinar as atividades econômicas desenvolvidas em 
seu território, conceder e renovar licenças de instalação e funcionamento, bem como fixar 
horários e condições de funcionamento. 

Por outro lado, a presente proposta não se choca com a regulamentação federal 
existente, a qual deve por óbvio ser aplicada, mas apenas institui regras que a complementam 
e viabilizam o seu efetivo cumprimento. 

Com efeito, a Resolução nº 52, de 22 de outubro de 2009, que dispõe sobre o 
funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e 
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pragas urbanas e dá outras providências, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA, também se aplica à hipótese prevista na lei municipal, assim como ao projeto em 
comento, conforme dispõe em seu art. 3º: 

"Art. 3º Este regulamento se aplica às empresas especializadas na prestação de 
serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias 
em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, 
transporte, fracionamento, embalagem, distribuição, comercialização de alimentos, produtos 
farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a 
saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, 
"shopping centers", residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de 
transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e 
portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros." (grifado) 

Essa Resolução prevê em seus artigos 20 a 23 a emissão de comprovantes de 
execução de serviço, e como devem ser afixados nos locais onde foram realizados os serviços, 
no mesmo sentido que o projeto em questão, em seu § 2º do art. 1º. 

Harmoniza-se, portanto, às demais normas em vigor, complementando a norma 
municipal e reafirmando a federal. 

Em que pese a Resolução ANVISA nº 52/09 ser de cumprimento obrigatório pelas 
empresas dedetizadoras, nada impede que disposição similar seja inserida em texto de lei 
municipal, como forma de reiterar a necessidade de sua observância, desde que haja 
compatibilidade. 

Cumpre observar ainda que o projeto também cuida de matéria afeta à produção e 
consumo, a qual, segundo dispõe a Constituição Federal, também se insere no âmbito da 
competência legislativa concorrente dos entes da Federação, nos termos do art. 24, inciso V 
c/c art. 30, incisos I e II. 

Aliás, a Carta Magna, em seu art. 170, inciso V, erigiu como princípio da ordem 
econômica a defesa do consumidor e a Lei Federal nº 8.078/90, Código de Defesa do 
Consumidor, dispõe que a União, Estados, Distrito Federal e 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 regras que se fizerem necessárias (art. 
55, parágrafo 1o). 

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

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo abaixo, que visa 
obrigar o Poder Público Municipal à dedetização e desratização exclusivamente dos Terminais 
de Embarque de Passageiros, suprindo, assim, eventual ilegalidade que se possa atribuir à 
propositura. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0796/17 

Dispõe sobre a dedetização e desratização de terminais de embarque utilizados no 
serviço de transporte coletivo da Cidade de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º O Poder Público Municipal realizará a dedetização e a desratização periódica de 
terminais utilizados no serviço de transporte coletivo na Cidade de São Paulo. 

§ 1º Deverão ser aplicados produtos eficientes no controle pragas, especialmente 
baratas, aranhas, escorpiões, percevejos, formigas, moscas, mosquitos, cupins, brocas, 
carrapatos, barbeiros, ratos e pombas. 

§ 2º Deverão ser afixados selos de certificação em local visível nos terminais de 
embarque, constando a empresa responsável pela dedetização, o número de telefone de 
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contato, o nome toxicológico do produto aplicado, a data da aplicação e a data de validade 
(tempo de eficiência do produto). 

§ 3º O órgão responsável da administração pública deverá manter sob sua guarda, 
para verificação pelo público em geral, sempre que solicitado, planilhas com registros de 
pragas por ambiente, identificação de possíveis focos de pragas, cronograma de atividades 
preventivas e corretivas, certificados de garantia dos serviços realizados, mapeamento das 
iscas instaladas e relatórios de monitoramento (situação de iscas). 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 02/05/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/09/2018, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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