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PARECER Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0581/08. 
        Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador José Police Neto 
(Netinho), que visa alterar o art. 18 da Lei nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004, que 
dispõe sobre a instalação de Estação de Radio Base – ERB – neste Município, com 
intuito de elevar a multa por descumprimento das disposições contidas na respectiva 
lei, fixada atualmente em R$ 6.000,00 (seis mil reais), para R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). 
        A alteração pretendida, de acordo com a justificativa de fls. 2, objetiva imprimir 
maior força coercitiva à inobservância das normas legais vigentes, considerando que a 
sanção hoje prevista não alcança tal intento, a despeito das inúmeras oportunidades 
concedidas para a devida regularização e respectiva obtenção de licença para a 
sujeição plena dos equipamentos em atividade aos regramentos municipais. 
        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 
tranquilidade 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 edição, Malheiros Ed., pág. 371). 
        Ademais, de acordo com o art. 160, incisos, I e II da Lei Orgânica do Município, 
compete ao Poder Público Municipal disciplinar as atividades econômicas desenvolvidas 
em seu território, conceder e renovar licenças e instalação e funcionamento, bem 
como fixar horários e condições de funcionamento. 
        Por outro lado, a despeito da matéria contida na propositura não encontrar óbices 
quanto à legalidade ou constitucionalidade, caberá à comissão competente a análise 
quanto ao seu mérito, bem como quanto à conveniência e oportunidade da pretensão. 
        Ressalta-se, ainda, que se encontra pendente de apreciação no Egrégio Plenário 
desta Casa, segundo informações de fls. 4, o veto integral do Sr. Prefeito ao Projeto de 
Lei nº 50/06, cujo conteúdo, entre outros assuntos, pretende alterar a multa ao 
descumprimento da Lei nº 13.756/04. 
        A matéria está sujeita à deliberação por voto favorável de 3/5 (três quintos) dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 4º, I da Lei Orgânica, e exige a 
realização de pelo menos duas audiências públicas durante a tramitação do projeto, 
conforme art. 41, VI da Lei Orgânica. 
        Ante o exposto, somos 
        Pela LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo proposto para aprimorar o 
projeto original: 
        SUBSTITUTIVO Nº  AO PROJETO DE LEI Nº 581/08. 



        Altera a redação dos artigos 18 e 20, acresce parágrafos 1º e 2º ao artigo 29 e 
acresce artigo 33-A à Lei nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a 
instalação de Estação Rádio-Base – ERB, no Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 
        A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
        Art. 1º O artigo 18 da Lei nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004, passa a vigorar a 
seguinte redação: 
        Art. 18. Constatado o descumprimento das disposições desta lei, os responsáveis 
ficarão sujeitos às seguintes medidas: 
        I – intimação para regularizar ou retirar o equipamento no prazo de 30 (trinta) 
dias; 
        II – não atendida a intimação, será lavrada multa administrativa no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA, ou por outro índice que vier a substituí-lo, renovável a cada 30 (trinta) dias, 
enquanto perdurarem as irregularidades. (NR). 
        Art. 2º O artigo 20 da Lei nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
        Art. 20. Na hipótese do infrator não proceder à regularização ou à remoção do 
equipamento, a Municipalidade deverá adotar as medidas tendentes à sua remoção, 
inclusive a contratação de serviços especializados para a retirada da estação de rádio 
base – ERB irregular, cobrando do infrator os custos correlatos, sem prejuízo da 
aplicação de multas e demais sanções cabíveis. (NR) 
        Art. 3º Acresce parágrafos 1º e 2º ao artigo 29 da Lei nº 13.756, de 16 de 
janeiro de 2004 com a seguinte redação: 
        Art. 29. (...) 
        § 1º Os processos em andamento e não deferidos até 20 de novembro de 2009 
serão automaticamente considerados indeferidos. 
        § 2º Os processos protocolados na Prefeitura a partir de 21 de novembro de 
2009 deverão ser finalizados no prazo máximo de 180 dias, sendo considerados 
indeferidos após esse prazo. (NR) 
        Art. 4º Acresce artigo 33-A à Lei nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004 com a 
seguinte redação: 
        Art. 33-A. Qualquer prorrogação de prazo para regularização da ERB deverá ser 
aprovada por lei, revogadas as disposições em contrário. (NR) 
        Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
        Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
        Abou Anni (PV) 
        Agnaldo Timóteo (PR) 
        Celso Jatene (PTB) 
        João Antonio (PT) 
        Natalini (PSDB)” 
 


