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SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE LEI Nº 363/2021

Institui a Polícia Municipal de Fiscalização, Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de
Carros,  Motos  e  Caminhões,  intensifica  as  normas  de  fiscalização  e  funcionamento  para
empresas que atuam no desmanche.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA

Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Fiscalização, Prevenção e Combate ao
Furto  e  Roubo  de  Carros,  Motos  e  Caminhões  para  intensificar  no  âmbito  municipal  a
fiscalização e funcionamento das empresas que atuam no desmanche de carros,  motos e
caminhões,  comércio  de autopeças,  comércio  de material  metálico  de veículo  denominado
genericamente de sucata.

Art. 2º São princípios orientadores e objetivos da Política Municipal de que trata esta
lei:

I  -  Intensificar  as operações de fiscalização e vistoria  pelos Agentes Vistores,  com
apoio da GCM (Guarda Civil Metropolitana);

II  -  Promover  políticas públicas visando estimular  a  denúncia  aos órgãos legais  as
irregularidades de que se trata esta lei.

III - Auxiliar no combate ao crescimento do crime organizado no município.

Art.  3º  Considera-se atividade de desmanche, o  comércio  de autopeças,  sucatas e
assemelhados praticado por pessoa jurídica que adquira, venda, exponha à venda, mantenha
em  estoque,  use  como  matéria  prima,  beneficie,  recicle,  transporte  e  compacte  material
metálico procedente de anterior uso em veículos automotores.

Art. 4º As multas a serem aplicadas serão regulamentadas pelo Executivo, de acordo
com o previsto na Lei federal.

Art.  5º  O  Executivo  regulamentará  a  presente  Lei  e  as  despesas  decorrentes  da
execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Sessões,

Às Comissões competentes.

JUSTIFICATIVA

O objetivo é intensificar a fiscalização sobre as empresas de desmanche de carros,
motos  e  caminhões,  comércio  de  autopeças,  comércio  de  material  metálico  de  veículo,
denominado genericamente de sucata.

O  presente  projeto  contribuirá  na  fiscalização  e  na  aplicabilidade  da  dosimetria
sancionatória  ao  estabelecimento  de  desmanche,  sócios  e  administrador  destes,  podendo
trazer medidas mais efetivas como a interdição daqueles estabelecimentos que estiverem em
desconformidade.

A matéria encontra supedâneo no art. 30, inciso 1 da CF/88legislar sobre assuntos de
interesse local, a vida e a segurança do cidadão paulistano.



Compete ao Município fortalecer esse processo de fiscalização mais efetiva permitindo
somente revendas autorizadas, coibindo ações de desmanches clandestinos, e corroborando
com a diminuição no número de ocorrências dos crimes de roubo e furto de veículos.

Isto  posto,  considerando  a  importância  da  matéria,  além  do  cunho  informativo,
educação e legalidade, não há óbices de natureza financeira  e orçamentária,  conto com o
apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação.

Delegado Palumbo (MDB)

Vereador

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/10/2021, p. 213

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 

PARECER CONJUNTO Nº 1070/2021 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE
ECONÔMICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI Nº 363/21

Trata-se  de substitutivo  apresentado em Plenário  ao projeto  de lei,  de autoria  dos
nobresVereadores Delegado Palumbo, Sandra Tadeu, Marlon Luz e Milton Leite que institui a
Política Municipal de Fiscalização, Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Carros, Motos e
Caminhões.

O  projeto  visa,  em  breve  síntese,  intensificar  as  normas  de  fiscalização  e
funcionamento para empresas que atuam no ramo de desmanche.

O  Substitutivo  altera  a  propositura  original  visando  aprimorá-la  e,  sob  o  aspecto
jurídico, reúne condições para prosseguir em tramitação.

Ao Legislativo é conferido como função típica e exclusiva o poder de oferecer emendas
ou substitutivos aos projetos cuja iniciativa seja ou não de sua competência.

Com efeito,  a  apresentação  de  emendas  é  tida  pelo  Professor  Manoel  Gonçalves
Ferreira  Filho,  como  uma  iniciativa  acessória  ou  secundária,  segundo  o  direito  positivo
brasileiro é a proposta de direito novo já proposto, sendo reservado aos membros do Poder
Legislativo o poder de emendar" (Do Processo Legislativo. São Paulo: Saraiva. 3ª ed., 1995).

A propositura foi elaborada no regular exercício da competência legislativa desta Casa,
espelhada nos artigos 30, I, da Constituição Federal e 13, I, da Lei Orgânica, os quais conferem
ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local, além de encontrar
fundamentono poder de polícia do Município e no art. 160 da Lei Orgânica do Município.

Pelo prisma formal, o Substitutivo ampara-se no art. 269, § 1º do Regimento Interno.

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADEdo Substitutivo.

Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem ser inegável o interesse público
do substitutivo proposto, razão pela qual se manifestam FAVORAVELMENTE ao Substitutivo

Quanto aos aspectos financeiros, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a
opor, FAVORÁVEL, portanto, o parecer.

Sala das Comissões Reunidas, 15 de setembro de 2021.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Ver. Alessandro Guedes (PT)

Ver. Carlos Bezerra Jr. (PSDB)
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Ver. Faria de Sá (PP)

Ver. Rodolfo Despachante (PSC)

Ver. Rubinho Nunes (PSL)

Ver.ª Sandra Tadeu (DEM)

Ver. Sansão Pereira (REPUBLICANOS)

Ver. Thammy Miranda (PL)

Ver. Toninho Vespoli (PSOL)

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ver. Arselino Tatto (PT)

Ver.ª Edir Sales (PSD)

Ver. George Hato (MDB)

Ver. Milton Ferreira (PODE)

Ver. Roberto Tripoli (PV)

COMISSÃO DE TRÂNSITO,  TRANSPORTE,  ATIVIDADE ECONÔMICA,  TURISMO,
LAZER E GASTRONOMIA

Ver. Camilo Cristófaro (PSB)

Ver. Danilo do Posto de Saúde (PODE)

Ver. João Jorge (PSDB)

Ver. Marlon Luz (PATRIOTA)

Ver. Missionário José Olímpio (DEM)

Ver. Senival Moura (PT)

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS)

Ver. Delegado Palumbo (MDB)

Ver. Dr. Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE)

Ver.ª Elaine do Quilombo Periférico (PSOL)

Ver. Fernando Holiday (NOVO)

Ver. Isac Felix (PL)

Ver. Jair Tatto (PT)

Ver.ª Janaína Lima (NOVO)

Ver. Marcelo Messias (MDB)

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/09/2021, p. 126, e em 28/10/2021,
p. 215.

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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