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PARECER Nº 1121/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0129/12.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que 
dispõe sobre o descarte de alimentos em condições de consumo nos 
estabelecimentos que especifica, no âmbito do Município de São Paulo.  
Em síntese, a propositura estabelece requisitos a serem observados por 
restaurantes e estabelecimentos similares quando da doação de alimentos e 
estabelece que o Poder Público poderá conceder isenção de tributos municipais a 
fim de incentivar as doações pelos referidos estabelecimentos.  
Sob o aspecto jurídico, a propositura pode prosseguir em tramitação, eis que 
elaborada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante 
será demonstrado.  
A propositura visa estabelecer requisitos para assegurar as condições adequadas de 
consumo dos alimentos que serão doados, medida que encontra fundamento na 
proteção da saúde pública, matéria inserida na competência legislativa do 
Município, nos termos dos artigos 24, XII c/c 30, I e II, da Constituição Federal e 
dos artigos 13, I e II da Lei Orgânica do Município.  
É certo que observância dos requisitos previstos pela propositura irá prevenir a 
ocorrência de doenças, pois será evitado o consumo de alimentos em condições 
impróprias, medida que, indubitavelmente, reveste-se da natureza de norma de 
proteção da saúde pública, de forma a suplementar a legislação federal sobre a 
matéria.  
Também o art. 160 da Lei Orgânica do Município confere respaldo à propositura, 
uma vez que dispõe competir ao Poder Municipal disciplinar as atividades 
econômicas  desenvolvidas em seu território, verbis:  
“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:  
...  
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;...”  
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Não obstante, é necessária a apresentação de Substitutivo a fim de: i) adequar a 
redação da propositura, tendo em vista que a possibilidade de doação de alimentos 
já existe, podendo os estabelecimentos privados organizarem-se da forma que 
entenderem mais conveniente, desde que observada a legislação cabível na 
espécie; ii) excluir o art. 4º do texto proposto, pois, ainda que o Poder Legislativo 
tenha competência para propor a concessão de isenção, quando pretende fazê-lo, a 
lei deve prever de modo expresso as condições e requisitos para sua concessão, 
nos termos do art. 176 do Código Tributário Nacional, devendo ainda ser cumpridas 
as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 
Federal nº 101/00, notadamente no art. 14; e iii) estabelecer sanção pelo 
descumprimento da norma, eis que se trata de elemento indispensável e que, por 
força do princípio constitucional da legalidade, deve estar expressamente previsto 
em lei.  
Pelo exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos, pela LEGALIDADE.  
SUBSTITUTIVO Nº                                          DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARCIPATIVA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 0129/12.  



Dispõe sobre o descarte de alimentos em condições de consumo nos 
estabelecimentos que especifica, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Os restaurantes, bares, hotéis, cozinhas industriais e estabelecimentos 
similares que sirvam alimentos, instalados no Município de São Paulo, que tiverem 
interesse em efetuar doações dos alimentos que ainda estiverem em condições de 
consumo humano,  deverão observar os seguintes requisitos:  
I - os alimentos selecionados serão acondicionados e armazenados em locais com 
controle de temperatura, não inferior a 60°C (sessenta graus Celsius) para os 
alimentos quentes, nem maior que 10°C (dez graus Celsius) para os alimentos 
frios;  
II - os alimentos serão identificados, indicando-se seus respectivos ingredientes e 
temperos;  
III - só poderão ser doados os alimentos considerados próprios para o consumo 
humano, de acordo com as normas de vigilância sanitária.  
Art. 2º Aos infratores desta lei será aplicada a multa de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais).  
Parágrafo único. A multa de que trata o caput deste artigo será atualizada 
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 aplicado outro 
que o venha a substituir.  
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  
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 
08/08/2012.  
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