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PARECER Nº 856/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0092/14. 

O presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Goulart, visa alterar a Lei 
Municipal nº 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e Edificações do Município de 
São Paulo), a fim de simplificar o procedimento necessário para a revalidação do alvará de 
funcionamento de equipamentos. 

O referido alvará de funcionamento de equipamentos é o documento exigido pela 
Prefeitura Municipal para "atividades em imóveis em que sejam armazenados ou utilizados 
líquidos combustíveis" (art. 37 do Decreto Municipal nº 49.969/2008). 

De acordo com a justificativa ao projeto, "as instalações modernas desde que não 
alteradas possuem equipamentos com vida útil superior a 15 anos, descartando a necessidade 
de processo de revalidação" (grifos no original). A propositura não pretende afastar a 
fiscalização, muito menos isentar os estabelecimentos das obrigações de adequada 
manutenção, mas sim afastar a revalidação anual do alvará. 

Juridicamente, o projeto pode seguir em tramitação. 

Sob o aspecto formal, nada obsta a tramitação do projeto, eis que o assunto em debate 
é de peculiar interesse municipal, encontrando fundamento na competência legislativa 
municipal prevista no art. 13, I, da Lei Orgânica, e no art. 30, I, da Constituição Federal. 

Neste sentido, como observa Celso Bastos: 

"Cairá, pois, na competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. É 
evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que afete uma 
dada comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por repercutir nos interesses 
da comuna nacional. Interesse exclusivamente municipal é inconcebível, inclusive por razões 
de ordem lógica: sendo o Município parte de uma coletividade maior, o benefício trazido a uma 
parte do todo acresce a este próprio todo. Os interesses locais dos Municípios são os que 
entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior ou 
menor repercussão, com as necessidades gerais" (in "Competências na Constituição de 1988", 
Fernanda Dias Menezes de Almeida, Ed. Atlas, 1991, p. 124) 

Dessa forma, se o que predomina são os interesses do Município, repercutindo a 
norma sobre necessidades imediatas da Comuna, como ocorre no presente caso, há que se 
reconhecer a competência legislativa da esfera municipal. 

Vale dizer, ainda, que, ao pretender alterar o Código de Obras e Edificações, a 
propositura tem respaldo no art. 13, XX, da Lei Orgânica, que disciplina competir à Câmara 
Municipal aprovar o Código de Obras e Edificações. Da mesma forma que lhe compete aprová-
lo, também lhe cabe alterá-lo, como é o caso do presente projeto. 

Por não se encontrar no rol das matérias cuja iniciativa é privativa do chefe do 
Executivo, nada impede que um membro deste Legislativo Municipal dê o impulso oficial no 
tocante à matéria relativa ao Código de Obras e Edificações. 

A propositura encontra fundamento ainda no chamado Poder de Polícia assim definido 
pelo 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 
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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". 

Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, 

"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 (...) Para 
esse policiamento deve o Município indicar o proceder do administrado, regulamentar a 
fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas por lei. 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, p. 370/371). 

Destarte, há respaldo legal ao projeto, competindo às Comissões de Mérito a avaliação 
acerca de sua pertinência. 

Tendo em vista que a propositura versa sobre matéria pertinente ao Código de Obras e 
Edificações, é necessária a realização de pelo menos 2 (duas) audiências públicas durante sua 
tramitação, nos termos do art. 41, VII, da Lei Orgânica Municipal. 

Para aprovação, de acordo com o art. 40, § 3º, II, da Lei Orgânica, o projeto deverá 
contar com o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Casa. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo proposto 
para adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa: 

 

SUBSTITUTIVO Nº     DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0092/14. 

Acrescenta item e subitem à Seção 3.8 da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992, e dá 
outras providências. 

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

Art. 1° Acresce item 3.8.4 e subitem 3.8.4.1 à Seção 3.8 da Lei nº 11.228, de 25 de 
junho de 1992, com a seguinte redação: 

3.8.4. Para os postos de serviço de abastecimento de veículos, empresas privadas e 
órgãos da administração pública que tenham instalado em suas dependências Sistemas 
Subterrâneos de Armazenamento de Líquidos Combustíveis � SASCs, de uso automotivo, 
destinado ao comércio varejista ou ao consumo próprio, a licença de funcionamento dos 
equipamentos instalados será concedida por prazo indeterminado, devendo ser renovada nos 
seguintes casos: 

I � reforma dos equipamentos; 

II � instalação de novos equipamentos; 

III � substituição dos equipamentos. (NR) 

3.8.4.1 O titular da licença de que trata este artigo deverá manter atualizados e 
disponíveis para fiscalização os seguintes documentos: 

I � declaração do responsável pelo uso de assunção da responsabilidade e nomeação 
de responsável técnico; 

II � laudo técnico de estanqueidade atualizado, elaborado por profissional 
especializado na realização deste exame, fiscalizado pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura; 

III � documento comprobatório da contratação pelo estabelecimento de Equipe de 
Pronto Atendimento a Emergências � EPAE, de empresa devidamente credenciada; 

IV � atestado das Instalações Elétricas, da totalidade das edificações e equipamentos, 
elaborado por Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial em Eletrotécnica, devidamente 
habilitados; 
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V � atestado de abrangência e medição ôhmica do Sistema de Proteção contra 
Descarga Atmosférica - Pára-Raio, elaborado por Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial 
em Eletrotécnica, devidamente habilitados; 

VI � auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, englobando toda a área da 
edificação, com prazo de validade em vigência; 
VII � atestado de F ormação de Brigada de 
Combate a Incêndio, em validade, relacionando 
todos os funcionários do posto, instruída por 
oficial do Corpo de Bombeiro, 

 com cópia de seu documento funcional, ou 
por Engenheiro de Segurança ou ainda por 
Técnico de Segurança do Trabalho, 
devidamente habilitados; 

VIII � cópia da Planta de Tanques, Bombas e Equipamentos, devidamente aprovada, 
conforme a licença de aprovação e execução dos equipamentos; 

IX � declaração do responsável pelo estabelecimento assegurando que não houve 
alteração nas instalações dos equipamentos." (NR) 

Art. 2° O Poder Público regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa dias), 
contados da data de sua publicação. 

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4° 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 02.07.2014. 

Goulart - PSD - Presidente 

George Hato - PMDB - Relator 

Arselino Tatto - PT 

Conte Lopes - PTB 

Eduardo Tuma - PSDB 

Floriano Pesaro - PSDB 

Juliana Cardoso - PT 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/07/2014, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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