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PARECER Nº 1384/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0299/2011.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Juscelino Gadelha, que 
dispõe sobre a realização de fiscalizações trimestrais pela Covisa quanto à 
qualidade do ar em shopping centers e hipermercados localizados no Município de 
São Paulo.  
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.  
Por outro lado, 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 tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos.  
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”, 16ª edição, Malheiros Ed., p. 516).  
Especificamente sobre a polícia sanitária, explicita o mesmo autor que “Nos 
aspectos de interesse local cabe ao Município legislar suplementarmente à 
legislação federal e estadual (CF, art. 30, I-II), remanescendo-lhe a polícia sanitária 
local em todos os assuntos de seu interesse, concernentes à higiene da cidade e ao 
abastecimento de sua população (CF, art. 30, VII). A higiene pública é, em última 
análise, o asseio da cidade. Condição primeira para a salubridade da população é a 
cidade limpa. Essa limpeza via desde a varrição e lavagem das vias e logradouros 
públicos (...) até a inspeção dos gêneros oferecidos ao consumo da população 
local.” (in  “Direito Municipal Brasileiro”, 16ª edição, Malheiros Ed., p. 494/495).  
O art. 160, incisos I e III, da Lei Orgânica, por sua vez, estabelece que o Poder 
Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em seu território, 
cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e 
similares, dentre outras atribuições, conceder e renovar licenças para 
funcionamento e instalação, fiscalizar as suas atividades de maneira a garantir que 
não se tornem prejudiciais ao meio ambiente e ao bem estar da população.  
Assim, amparado no poder de polícia urbana e gerência da ordem econômica local, 
cite-se a jurisprudência emanada da Suprema Corte Brasileira, a qual confere ao 
Município tal competência:  
O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia 
constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às 
instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos 
serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes 
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, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes. (AI 347.717-
AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 31-5-2005, Segunda Turma, DJ de 5-
8-2005.)  
Atendimento ao público e tempo máximo de espera na fila. Matéria que não se 
confunde com a atinente às atividades fim das instituições bancárias. Matéria de 
interesse local e de proteção ao consumidor. Competência legislativa do 
Município.(RE 432.789, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14-6-2005, Primeira 
Turma DJ de 7-10-2005.) No mesmo sentido: AC 1.124-MC, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgamento em 9-5-2006, Primeira Turma, DJ de 4-8-2006; AI 427.373-
AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 13-12-2006, Primeira Turma, DJ de 9-
2-2007.  
Além disso, a Portaria Federal nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da 
Saúde, aprovou um regulamento técnico contendo medidas básicas referentes aos 
procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades 
por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os 
componentes dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de 
interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.  
Diante de tal portaria, a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – por 
meio da Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003, enunciou uma orientação 
técnica acerca de padrões referenciais de qualidade de ar interior em ambientes 
climatizados artificialmente de uso público e coletivo.  
Tal orientação técnica, em seu Capítulo VI, que trata da Avaliação e Controle, 
recomenda que sejam adotadas para fins de avalição e controle do ar ambiental 
interior dos ambientes climatizados de uso coletivo, as Normas Técnicas nºs 001, 
002, 003 e 004 presentes em referida orientação técnica, e em seu Capítulo VII, o 
qual cuida da Inspeção, é previsto que cabem aos órgãos governamentais, 
organismos representativos da comunidade e dos ocupantes dos ambientes 
climatizados a utilização de referida orientação técnica como instrumento 
referencial na realização de inspeções.  
Dessa forma, verifica-se que cabe ao Poder Público exercer referido controle, 
tendo-se em vista, inclusive, a atual existência de parâmetros para poder 
plenamente exercê-lo, razão pela qual a propositura merece prosperar.  
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, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.  
Ante o exposto, somos pela CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Todavia, a proposta como está redigida, atribui função a órgão específico do Poder 
Executivo, qual seja a Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA, tratando de 
matéria atinente a organização administrativa, de iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo, nos termos do art. 37, § 2º, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, 
esbarrando no princípio constitucional da independência e harmonia entre os 
Poderes.  
Ante o exposto e objetivando adequar a proposta à melhor técnica de elaboração 
legislativa, sugerimos o seguinte substitutivo:  
  
SUBSTITUTIVO Nº    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  AO PROJETO DE LEI Nº 0299/11.  
  
Dispõe sobre a qualidade do ar em shopping centers e hipermercados localizados 
no Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º A qualidade do ar no interior de shopping centers e hipermercados 
localizados no Município de São Paulo deverá atender à Resolução nº 09, de 16 e 
janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou às normas que 
venham sucedê-las.  



Parágrafo único. O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao infrator a 
imposição das sanções constantes da Lei nº 13.725, de 9 de janeiro de 2004.  
Art. 2º Os estabelecimentos mencionados no art. 1º desta Lei ficarão sujeitos à 
fiscalização periódica pelo Poder Público.  
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 na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
19.10.2011.  
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