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PARECER Nº 1689/2006 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 169/06. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Toninho Paiva, que visa 
acrescentar parágrafo único ao art. 180 da Lei nº 13.478/02 que dispõe sobre a organização 
do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo com a finalidade de possibilitar a 
aplicação da multa em dobro na hipótese de reincidência pelo descumprimento na lei pelos 
munícipes usuários. 
Tem por objetivo ainda fazer incluir, na folha de rosto do carnê do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Urbana – IPTU, advertência sobre a obrigação do proprietário ou 
possuidor do imóvel em mantê-lo limpo, sob pena da aplicação de multa constante no Anexo 
VI da  Lei nº 13.478/02 pela infração ao disposto no art. 167 que reza: 
“Art. 167. Os responsáveis por imóveis não edificados deverão mantê-los limpos, capinados, 
desinfetados  e drenados”. 
Sob o aspecto jurídico nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei. 
Com efeito a imposição de multa para a hipótese de reincidência no descumprimento da lei 
que instituiu o Sistema de Limpeza Urbana, encontra fundamento no chamado Poder de 
Polícia do Município, nos arts. 13, I,  37, caput da Lei Orgânica do Município e no art. 30, I 
da Constituição Federal. 
A definição legal do Poder de Polícia é dada pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional: 
“Art. 78. Considera-se poder de polícia a 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”. 
Segundo Hely Lopes Meirelles (Direito Municipal Brasileiro, 6ª ed., págs, 371 e 350, 
respectivamente) “compete ao Município a polícia administrativa  das atividades urbanas em 
geral, para a ordenação da vida da cidade... 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.”  
E mais, ao comentar especificamente sobre a polícia sanitária: 
“No âmbito municipal, respeitados os assuntos da competência da União..., remanesce para 
o Município a polícia sanitária local em todos os assuntos de seu interesse, concernentes à 
higiene da cidade e ao abastecimento da população. A higiene pública é, em última análise, 
o asseio da cidade. Condição primeira para a salubridade da população é a cidade limpa. 
Essa limpeza visa desde a varrição e lavagem das vias e logradouros públicos ... até a 
inspeção dos gêneros oferecidos ao consumo da população local.” 
Nada obsta também o projeto com relação à veiculação, nos carnês de IPTU, da advertência 
sobre a obrigatoriedade do proprietário ou possuidor do imóvel em mantê-lo limpo que 
encontra fundamento no art. 30, I da Constituição Federal, nos arts. 13, I,  37, caput  da  
Lei Orgânica do Município. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, fica 
dispensada a apreciação em Plenário, cabendo às Comissões Permanentes a sua aprovação, 
salvo recurso de 1/10 dos membros da Casa, nos termos do art. 46, X, do Regimento 
Interno. 
Por todo o exposto somos, 
PELA LEGALIDADE. 
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Todavia, para adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa e para retirar 
do projeto a referência expressa ao valor da multa, uma vez que os valores das multas se 
alteram no tempo, propomos o seguinte Substitutivo: 
SUBSTITUTIVO Nº    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0169/06. 
Acresce parágrafo único ao art. 180 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, 
determina a inclusão de advertência na folha de rosto do IPTU, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A : 
Art. 1º Fica acrescido parágrafo único ao art. 180 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 
2002, com a seguinte redação: 
“Art. 180. 
... 
Parágrafo único. A multa será aplicada em dobro em caso de reincidência.” 
Art. 2º Fica incluída na folha de rosto do carnê do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Urbana – IPTU advertência sobre a obrigação do proprietário ou possuidor do imóvel em 
mantê-lo limpo sob pena da aplicação da multa prevista por infração ao disposto no art. 167 
da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002. 
Art. 3º  O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
da data de sua publicação. 
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 13/12/06 
João Antonio – Presidente 
Tião Farias – Relator 
Ademir da Guia 
Farhat 
Jooji Hato 
Soninha  
 


