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PROJETO DE LEI 01-00081/2020 da Vereadora Rute Costa (PSD) 
""Define regras para confecção e comercialização de carimbos profissionais 

personalizados e dá outras providências." 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º As pessoas jurídicas prestadoras de serviço de confecção de carimbo 
profissional personalizado ficam obrigadas a confirmar a identidade do profissional requisitante 
deste serviço, a veracidade dos dados que constarão do carimbo e a vinculação entre estes 
dados e a identidade do profissional requisitante, como condição para a referida confecção e 
comercialização. 

§ 1º Para fins desta lei, a apresentação de documento comprobatório de inscrição junto 
ao órgão representativo e fiscalizador da profissão e de um documento oficial contendo foto e 
nome completo são requisitos mínimos para identificação do profissional requisitante do 
carimbo. 

§ 2º O profissional requisitante, para solicitar a confecção ou retirada do carimbo, 
poderá ser representado por terceiro, desde que este, sem prejuízo do disposto no §1º deste 
artigo, apresente documento oficial contendo foto e nome completo, bem como procuração 
outorgada pelo profissional requisitante. 

Art. 2º As pessoas jurídicas mencionadas no art. 1º são obrigadas a armazenar em 
arquivo próprio, físico ou eletrônico, cópia dos documentos apresentados pelo profissional 
requisitante e de seu procurador, quando for o caso, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 
contados a partir da data da requisição do carimbo. 

Art. 3º. O descumprimento ao contido nesta Lei sujeitará os infratores às seguintes 
penalidades: 

I - advertência na 1ª (primeira) ocorrência; 

II - multa equivalente a 1 (um) Salário Mínimo Nacional vigente ao tempo da respectiva 
aplicação, a partir da 2ª (segunda) ocorrência; 

III - suspensão do alvará de funcionamento a partir da 3ª (terceira) ocorrência, sem 
prejuízo de incidência da multa prevista no inciso II. 

Art. 4º - esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação. 

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2020 

Às Comissões competentes." 
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