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PARECER Nº2250/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 610/13.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Eduardo Tuma, que visa 
obrigar as empresas que desenvolvem atividade comercial relacionada à reciclagem de 
materiais metálicos a manter um cadastro de seus fornecedores de modo a comprovar 
a origem de seus produtos.  
Segundo a propositura, as empresas deverão cadastrar, no ato da compra, os 
fornecedores dos materiais metálicos recicláveis, mediante a apresentação de um 
documento oficial de identidade e a informação de seu respectivo endereço.  
Sob o ponto de vista jurídico nada obsta o prosseguimento da propositura que 
encontra fundamento nos artigos 13, inciso I, 37, caput e 160, incisos I, II e III da Lei 
Orgânica do Município e no Poder de Polícia Administrativa.  
Com efeito, o artigo 13, inciso I da LOM estabelece ser competência da Câmara 
Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, ao passo que o artigo 37, caput, 
enuncia a regra geral de que “a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e 
nos casos previstos nesta Lei Orgânica.”  
Por outro lado, quanto ao aspecto de fundo da proposta, cabe considerar que ela 
encontra fundamento no preceituado pelo artigo 160 da Lei Orgânica que, ao dispor 
sobre o exercício da atividade econômica, reza:  
“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 ...”  
Por fim, no tocante a cassação da licença de funcionamento do estabelecimento após a 
quarta infração, como pretendido pelo projeto em seu artigo 3º, inciso IV, trata-se de 
típica manifestação do Poder de Polícia consoante lição de Hely Lopes Meirelles, abaixo 
reproduzida:  
“O alvará é o instrumento da licença ou da autorização para a prática de ato, 
realização de atividade ou exercício de direito dependente de policiamento 
administrativo.  
(...) pode ser definitivo ou precário (...)  
O alvará definitivo consubstancia uma licença; o alvará precário expressa autorização. 
Ambos são meios de atuação do poder de polícia.” (Hely Lopes Meirelles, in Direito 
Municipal Brasileiro, Malheiros Ed., 6ª ed., pág. 346).  
Do supraexposto, conclui-se que a regulamentação do exercício da atividade exercida 
pelas empresas que reciclam material metálico, com vistas a instituir medida que 
objetiva coibir a prática de atitudes criminosas como o roubo de cabos telefônicos, 
tampas de bueiro e fios elétricos, insere-se, indubitavelmente, na competência 
legislativa da Câmara Municipal.  
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, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Ante o exposto, somos  
PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo proposto para adequar o projeto 
à melhor técnica de elaboração legislativa:  



PROJETO DE LEI Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0610/13.  
Dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos destinados à 
reciclagem e institui o cadastro de fornecedores de materiais metálicos para reciclagem 
e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D EC R E T A :  
Art. 1º Os comerciantes e empresas que atuam no mercado voltado à reciclagem de 
materiais metálicos em geral, tais como arames, placas, tubos, tampos em aço, cobre, 
alumínio, ferro, ficam obrigados a manter registros escritos de todas as suas 
transações a fim de comprovar a origem dos produtos por eles comercializados.  
Art. 2º Para cumprimento do disposto nesta Lei, os comerciantes e empresas deverão:  
I - cadastrar, no ato da compra ou recebimento dos materiais, os fornecedores dos 
materiais metálicos destinados à reciclagem mediante a apresentação de um 
documento oficial de identidade com foto e a informação de seu respectivo endereço;  
II – manter registro escrito contendo, além da identificação do vendedor ou fornecedor 
do material metálico, a descrição dos itens comprados ou recebidos.  
Parágrafo único. Os registros de que trata este artigo deverão ser mantidos para 
exibição aos órgãos fiscalizadores competentes pelo prazo de, no mínimo, 1 (um) ano 
após a data da transação.  
Art. 3º Os comerciantes ou empresas que descumprirem o disposto nesta Lei ficam 
sujeitos às seguintes penalidades, sem prejuízo, conforme o caso, das sanções de 
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:  
I - advertência, por escrito, da autoridade competente, esclarecendo que, em caso de 
reincidência, o infrator estará sujeito à multa;  
II - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), na segunda infração;  
III - multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), na terceira infração;  
IV - cassação da licença de funcionamento do estabelecimento.  
Parágrafo único. O valor das multas estabelecidas neste artigo será reajustado 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulados no exercício 
anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado por 
legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.  
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 16/10/2013.  
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