
 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP 
CEP 12.209-535 – Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 

 

Processo nº 14110/2009 – Pág. 1 

 

-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
 

PARECER N.º 8.929 – A/J 
(ref.: transporte coletivo) 
Proc. nº 14110/2009 
PL nº 413/2009 
Verª. Dulce Rita 
Emenda  
 
 

“Obriga as Empresas, Bares, 
Restaurantes, Hotéis, Shoppings Centers e 
similares a disponibilizarem Álcool 
Edifico Hidratado (álcool gel) — volume 
65° INPM em suas dependências para uso 
de funcionários, visitantes, clientes e dá 
outras providências.” 

       
 
   Trata-se de emenda apresentada pela Vereadora Dulce Rita ao projeto de lei 
de sua autoria que visa obrigar as “Empresas, Bares, Restaurantes, Hotéis, Shoppings 
Centers e similares a disponibilizarem Álcool Edifico Hidratado (álcool gel) em suas 
dependências para uso de funcionários, visitantes e clientes, e dar outras providências”. 
 
   Anota-se, inicialmente, que na manifestação sobre o projeto de lei em 
epígrafe, item 1.19 dos autos, esta Assessoria Jurídica destacou a possibilidade de o 
Município fixar normas com o escopo de proteger a saúde da população local, tendo 
ressaltado, no entanto, que no caso em tela seria necessário avaliar a “razoabilidade da medida 
proposta quanto ao meio empregado e o fim a ser atingido”, uma vez que os referidos 
estabelecimentos já estariam obrigados a observarem as normas estaduais e municipais 
atinentes à vigilância sanitária. 
 
   Tal observação, em que pese a conjuntura atual demandar a imposição de 
medidas para conter a disseminação de doenças, merece ser reiterada, especialmente em 
razão de o poder público já ter estabelecido condições sanitárias mínimas para o 
funcionamento dos estabelecimentos referenciados no art. 1º, bem como em razão da 
manutenção do art. 2º da proposta que obriga a fixação de cartazes para informar sobre a 
disponibilidade do produto. 
 
   A emenda em epígrafe, conforme se nota, visa modificar a redação do art. 5º, 
que estabelece a cláusula de vigência da norma, e suprimir o art. 4º, que estabelece prazo 
para os estabelecimentos cumprirem a obrigação constante no art. 1º, sendo mantido 
integralmente as demais disposições.  
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   Na justificação da emenda, por sua vez, não constou as razões pelas quais as 
medidas propostas nos artigos 1º e 2º foram mantidas, e se as mesmas se mostrarão 
necessárias para atender os fins indicados pela legisladora na justificativa apresentada no 
evento 1.3 dos autos. 
 
    De tal sorte, como não se trata de modificação significativa do texto 
normativo do projeto original, restam mantidas as conclusões exaradas por esta Assessoria 
Jurídica. 
 
   Por outro lado, é de se considerar que o projeto de lei carece de correção em 
sua redação para adequá-lo às normas de redação técnico-legislativa: a) a redação da ementa 
e do art. 1º deverá se adequar ao disposto nos artigos 5º e 7º da Lei Complementar nº 
95/1998; b) o uso do termo empresa no “caput” do art. 1º deverá ser revisto; no mesmo 
artigo deverá ser suprimida a expressão “dá outras providências”; e c) o sinal gráfico 
utilizado após a indicação dos artigos deverá ser suprimido. 
 
   Diante do exposto, conclui-se que o projeto de lei em questão não reúne 
condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos nobres Vereadores desta Casa 
Legislativa. 
 
   É o parecer. 

 
   São José dos Campos, 31 de março de 2020. 

 
 

 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica 
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