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PARECER Nº 1790/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0395/15. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alessandro Guedes, que inclui 
parágrafo único no art. 1º da Lei Municipal n. 15.763/13 a fim de estabelecer percentual de 2% 
(dois por cento) do total de vagas de estacionamentos mantidos em shoppings centers, centros 
comerciais e hipermercados no âmbito do Município de São Paulo para gestantes durante todo 
o período gestacional e pessoas acompanhadas por crianças de colo com até dois anos. 

O projeto pode prosseguir em tramitação, já que elaborado no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa, para editar normas relativas ao exercício do poder de 
polícia e à regulamentação das atividades econômicas desenvolvidas no âmbito do Município. 

No tocante ao poder de polícia, 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, 6ª Ed., Malheiros Ed., p. 371). 

Já a competência do Município para disciplinar as atividades econômicas 
desenvolvidas em seu território, conceder e renovar licenças de instalação e funcionamento, 
bem como fixar horários e condições de funcionamento encontra-se prevista no art. 160, 
incisos I e II, da Lei Orgânica do Município. 

Diante de todo o até aqui exposto, verifica-se que a propositura em análise encontra-se 
em consonância com os mandamentos constitucionais e legais e efetua um balanceamento 
entre os interesses dos agentes econômicos privados que atuam em shoppings centers, 
centros comerciais e hipermercados e os interesses das gestantes e das pessoas com crianças 
de colo até dois anos, para, assim, facilitar o acesso destas a tais lugares colaborando, dessa 
forma, para a melhoria da qualidade de vida de tais pessoas. 

Oportuno ressaltar que a legislação que se pretende aperfeiçoar (Lei Municipal n. 
15.763/13) é oriunda do Projeto de Lei n. 355/12, do nobre Vereador Aurélio Nomura, que 
previa em seu art. 1º, § 1º, a reserva de 3% (três por cento) das vagas. Esse dispositivo, 
contudo, foi revogado pelo Sr. Prefeito, não por fundamentos jurídicos, mas por fundamentos 
políticos - uma vez que seria destinado às gestantes e pessoas acompanhadas por crianças de 
colo percentual maior do que aquele previsto para os deficientes, fixando ônus desarrazoado 
aos estabelecimentos abrangidos pela norma -, os quais não cabe a esta Comissão analisar. 

Atualmente, o percentual das vagas destinadas às gestantes e pessoas com crianças 
de colo é determinado pelo Decreto Municipal n. 54.735, de 30 de dezembro de 2013, que fixa 
em seu art. 3º a obrigatoriedade de reserva de, no mínimo, 1 (uma) vaga a cada 250 (duzentos 
e cinquenta) vagas destinadas aos clientes. 
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Este projeto, ao fixar a reserva de vagas no percentual de 2% (dois por cento) do total 
das vagas, é mais benéfico do que o Decreto supracitado, não havendo impedimento de ordem 
jurídica para sua aprovação. 

Neste ponto, oportuno registrar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já 
teve a oportunidade de confirmar a constitucionalidade de lei semelhante à presente 
propositura, também editada por iniciativa do Poder Legislativo: 

"I. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE DISPÔS 
SOBRE A RESERVA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DE IDOSOS E 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA. II. 
REGULAR EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR PELO 
MUNICÍPIO, NÃO SE VERIFICANDO EXCESSO LEGISLATIVO A ENSEJAR A 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. III. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO A 
INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO, POR SE TRATAR DE 
MATÉRIA CONSTITUCIONAL DISPOSTA EM ROL TAXATIVO. NÃO SE VERIFICA NO ATO 
NORMATIVO IMPUGNADO OFENSA A QUALQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO 
ARTIGO 24, PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. IV. NORMA DE CARÁTER 
ABSTRATO QUE, ADEMAIS, NÃO INVADE A COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO 
PARA ADMINISTRAR O MUNICÍPIO, PRATICANDO ATOS CONCRETOS DE GESTÃO. 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. V. 
AUSÊNCIA, POR FIM, DE OFENSA À REGRA CONTIDA NO ARTIGO 25 DA CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO. A GENÉRICA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA A EXISTÊNCIA DE 
VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE, MAS INDICA, APENAS, A EVENTUAL 
INEXEQUIBILIDADE DA LEI NO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO EM QUE APROVADA. 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VI. AÇÃO JULGADA 
IMPROCEDENTE." 

(TJSP, Órgão Especial, ADI n. 2115540-77.2014.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 
24.09.14) 

Destaque-se, ainda, que iniciativas deste gênero também estão presentes no âmbito 
federal, através do projeto de lei nº 842/11, que tramita no Congresso Nacional, de autoria do 
nobre Deputado Federal André Figueiredo, e que dispõe acerca da reserva de vagas de 
estacionamento para gestantes. 

Deve ser apresentado substitutivo somente para adequar a redação do projeto à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal n. 95/98, notadamente para fazer 
constar o objeto da propositura na sua ementa (art. 5º). 

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. 

Em vista do exposto, na forma do substitutivo a seguir apresentado, somos pela 
LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0395/15. 

Inclui parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 15.763, de 20 de maio de 2013, a fim de 
estabelecer o percentual de 2% (dois por cento) da reserva de vagas preferenciais para 
gestantes durante todo o período gestacional e pessoas acompanhadas por crianças de colo 
com até 2 (dois) anos, nos estacionamentos mantidos por shoppings centers, centros 
comerciais e hipermercados no âmbito do Município de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica incluído parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 15.763, de 20 de maio de 2013, 
com a seguinte redação: 

"Art. 1º....................................... 
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Parágrafo único - As vagas preferenciais a que se refere o "caput" deste artigo serão 
devidamente demarcadas, devendo corresponder a 2% (dois por cento) do total de vagas do 
estacionamento, em alinhamento com as vagas de idosos e pessoas com deficiência." 

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação 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. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 14/10/2015. 

Alfredinho - PT 

Ari Friedenbach - PHS 

Arselino Tatto - PT 

Conte Lopes - PTB 

David Soares - PSD 

Eduardo Tuma - PSDB 

George Hato - PMDB 

Abou Anni - PV 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/10/2015, p. 99 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

