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PARECER Nº 1239/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 505/10 
Trata-se do Projeto de Lei nº 505/10 de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas 
que torna obrigatória a instalação nos Shopping Centers de portais automáticos 
eletrônicos de segurança, com dispositivo de alerta sonoro para detectar armas de 
fogo, e dá outras providências. 

Em sua justificativa seu autor relata os assaltos realizados recentemente por 
quadrilhas contra joalherias situadas dentro de Shopping Centers do município e 
destaca a importância do aprimoramento dos sistemas de segurança deste ramo de 
atividade, o qual além de possuir milhares de trabalhadores nas lojas, atrai e atende 
centenas de milhares de cidadãos diariamente. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste Projeto de Lei, na forma de um Substitutivo proposto para adequar o 
texto original à técnica de elaboração legislativa prevista na Lei Complementar Federal 
nº 95/98. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente entende que a 
propositura é meritória pela sua contribuição para o aumento da segurança dos 
estabelecimentos comerciais instalados em Shopping Centers e dessa forma 
manifesta-se favoravelmente à aprovação deste Projeto de Lei. Entretanto, visando 
adequar a condição prescrita no artigo 3º do referido Substitutivo ao que é válido para 
demais equipamentos em uma edificação, bem como buscando uma abrangência tanto 
para os novos como para os antigos empreendimentos, propõe um Substitutivo ao 
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. Este Substitutivo é apresentado a seguir: 
 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 505/10 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de portais automáticos eletrônicos de 
segurança, com dispositivo de alerta sonoro para detectar armas de fogo, nos 
Shopping Centers, e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Ficam os Shopping Centers obrigados a instalar portais automáticos eletrônicos 
de segurança, com dispositivo de alerta sonoro para detectar armas de fogo, em todos 
os acessos destinados aos consumidores, funcionários e fornecedores. 

§ 1º Os portais automáticos eletrônicos de segurança previstos nesta lei deverão ser 
equipados com detector de metais microprocessado que não dispare o alerta sonoro 
quando do ingresso de pessoas portando aparelho de telefone celular; chaves de 
automóveis, veículos utilitários e motocicletas; moedas; molhos de chaves; relógios; 
marca-passo coronário; pinos cirúrgicos internos; e objetos afins. 

§ 2º É expressamente proibida a instalação do dispositivo previsto nesta lei, cujo 
acionamento seja feito de modo manual pelos funcionários do setor de segurança. 

Art. 2º Os funcionários do setor de segurança que trabalharem nos locais de acesso ao 
Shopping Center onde serão instalados os portais de segurança terão treinamento 
adequado para orientar as pessoas na hipótese de soar o alerta sonoro quando de seu 
ingresso no estabelecimento. 



Art. 3º A expedição do alvará de funcionamento de equipamentos para os 
empreendimentos citados fica condicionada à comprovação do cumprimento do 
disposto nesta lei. 

Art. 4º A infração aos dispositivos desta lei implica na imposição das seguintes 
penalidades: 

I – notificação para regularização da situação, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis; 

II – persistindo a infração, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Parágrafo único. A multa de que trata o “caput” deste artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no exercício 
anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será aplicado outro que venha a 
substituí-lo. 

Art. 5º Os Shopping Centers terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se adequar 
aos termos previstos nesta lei, a contar de sua publicação. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados de sua publicação. 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 28/09/2011. 
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