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PARECER Nº 1188/2006 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 141/06. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa obrigar os 
estabelecimentos com grande circulação de pessoas a manterem local destinado a colocação 
de pulseiras de identificação nos deficientes mentais e nas crianças de 0 a 12 anos, cujos 
responsáveis assim o desejarem. 
O projeto pode prosseguir, como veremos a seguir. 
Sob o ponto de vista jurídico o projeto tem amparo legal em razão do poder de polícia do 
Município, 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. 
Sobre o tema 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). 
A proposta ampara-se no Poder de Polícia e no artigo. 13, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, razão pela qual somos PELA LEGALIDADE. 
No entanto, visando adaptar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, sugerimos 
o seguinte substitutivo: 
SUBSTITUTIVO Nº                                           AO PROJETO DE LEI Nº 141/2006. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos com grande circulação de pessoas a 
disporem de pulseiras de identificação para pessoas portadoras de deficiência mental e 
crianças de 0 a 12 anos, cujas mães ou responsáveis assim o desejarem. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
 
Art. 1º Os estabelecimentos com grande circulação de pessoas, tais como Shopping Centers, 
Hipermercados, Parques Temáticos e de Diversões, Lojas de Departamentos, Clubes e 
Centros de Feiras e Convenções, ficam obrigados a disporem de pulseiras de identificação 
para pessoas portadoras de deficiência mental e crianças de 0 a 12 anos, cujas mães ou 
responsáveis assim o desejarem. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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