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PARECER Nº 1143/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0012/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que altera a 
redação do art. 1º da Lei nº 14.724, de 15 de maio de 2008, para prever a obrigatoriedade de 
instalação de bebedouros de água potável para consumo gratuito por frequentadores em 
espaços para festas e convenções e salões de festa. 

Nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei, que se insere no âmbito da 
competência municipal para legislar sobre assuntos predominantemente locais. 

Sob o aspecto estritamente jurídico o projeto reúne condições para prosseguir em 
tramitação, eis que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta Casa. 

Com efeito, matéria de fundo veiculada no projeto é a proteção dos consumidores, 
inserida na competência legislativa suplementar do Município, nos termos do art. 24, V e 30, II 
da Constituição Federal. 

O projeto, portanto, revela o exercício da competência legislativa do Município para, 
suplementando a legislação já existente, estabelecer normas que protejam mais eficazmente o 
direito dos consumidores que se utilizam de espaços para convenções ou salões de festas. 

Desta maneira, a propositura encontra respaldo no poder de política do Município, 
sendo certo que, de acordo com o art. 160, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, 
compete ao Poder Público Municipal disciplinar as atividades as atividades econômicas 
desenvolvidas em seu território: 

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: 

I - conceder e renovar licenças para instalação e funcionamento; 

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; 

IV - estabelecer penalidades e aplicá-las aos infratores; 

V - regulamentar a afixação de cartazes, anúncios e demais instrumentos de 
publicidade; 

VI - normatizar o comércio regular, o comércio ambulante por pessoa física e jurídica 
nas vias e logradouros públicos e a atividade mercantil transitória em pontos fixos e em locais 
previamente determinados sem prejuízo das partes envolvidas; 

VII - regulamentar a execução e controle de obras, incluídas as edificações, as 
construções, reformas, demolições ou reconstruções, os equipamentos, as instalações e os 
serviços, visando a observância das normas urbanísticas de segurança, higiene e qualidade de 
vida em defesa do consumidor e do meio ambiente; 

(...) 

A competência municipal prevista em referido dispositivo da Lei Orgânica é reafirmada 
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que recentemente editou a Súmula 
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Vinculante n. 38 no sentido de que "é competente o Município para fixar o horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial". 

E de modo ainda mais específico, o STF reconheceu a competência legislativa do 
Município para impor a estabelecimentos privados normas voltadas a assegurar o conforto dos 
consumidores, tais como a instalação de bebedouros: 

EMENTA: ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 
PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS 
AGÊNCIAS, BEBEDOUROS E SANITÁRIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS 
SERVIÇOS BANCÁRIOS (CLIENTES OU NÃO). MATÉRIA DE INTERESSE TIPICAMENTE 
LOCAL (CF, ART. 30, I). CONSEQÜENTE INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E 
PROVIDO. - O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia 
constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com objetivo de determinar, às instituições 
financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários 
(clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionarlhes segurança (tais como portas 
eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de 
instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou colocação de bebedouros, 
ou, ainda, prestação de atendimento em prazo razoável, com a fixação de tempo máximo de 
permanência dos usuários em fila de espera. Precedentes. (Rec. Extr. 251.542-6, j. 01/07/05) 

Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

Pelo exposto somos, PELA LEGALIDADE. 

Não obstante, sugerimos o Substitutivo a seguir, a fim de adaptar o texto às regras de 
técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0012/19. 

Altera a Lei nº 14.724, de 15 de maio de 2008, para estender a obrigatoriedade de 
instalação de bebedouros de água potável aos espaços para festas e convenções e salões de 
festa. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 14.724, de 15 de maio de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1º Ficam as danceterias, salões de dança, espaços para festas e convenções, 
salões de festa e estabelecimentos similares obrigados a instalar, em suas dependências, em 
local sinalizado e de fácil acesso, bebedouros de água potável para consumo gratuito dos 
frequentadores." (NR) 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Claudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) - Relator 

Rinaldi Digilio (PRB) 
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Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2019, p. 100 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


