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PARECER Nº 834/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 264/2017 

Apresentado pelo Vereador Ricardo Teixeira, o presente projeto dispõe sobre a 
proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés, ou de qualquer 
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em parques públicos municipais da Cidade 
de São Paulo, e dá outras providências. 

Está prevista a colocação de placas, na forma e nas dimensões estabelecidas na 
regulamentação da lei, em que conste o aviso de que ali é proibido fumar. 

O autor fundamenta-se, entre outros aspectos, na importância de proteção da saúde 
tanto dos fumantes como daqueles que acabam por se expor de forma involuntária à fumaça 
expelida. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em manifestação pela 
legalidade, apresentou proposta de texto substitutivo com o objetivo de retirar dispositivos que 
são de competência privativa do Poder Executivo, adequar o texto às normas de elaboração 
legislativa e fixar sanção pecuniária pelo descumprimento da Lei. 

As atuais restrições ao uso de cigarros e assemelhados, em São Paulo, ocorrem em 
legislações  das três esferas de governo. 

A Lei Federal 9.294, de 15 de julho de 1996, conhecida como Lei anti-fumo, dispõe 
sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do §4º do art. 220 da Constituição 
Federal. O artigo 29 desta Lei, em sua redação original, estabelecia a proibição do uso de 
qualquer produto fumígeno em recintos coletivos, privados ou públicos. Porém, a redação foi 
alterada de forma que especificou que a proibição se restringe a recintos fechados, públicos ou 
privados. Esta mudança aconteceu com a sanção da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011 
(Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) à indústria automotiva; altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas 
empresas que menciona; além de alterar algumas legislações anteriores). 

No que diz respeito ao regramento do Estado de São Paulo, há a Lei 13.541, de 07 de 
maio de 2009, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de 
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica. A 
proibição se refere aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer 
dos seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja 
permanência ou circulação de pessoas (§1°. Art. 2º). E a expressão "recintos de uso coletivo" 
compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, 
de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de 
espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de 
alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, 
museus, bibliotecas, espaços de exposições, veículos públicos ou privados de transporte 
coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis (§ 2º, art. 2º). 

De acordo com notícia divulgada no Portal do Governo do Estado de São Paulo em 
maio de 2009, época em que a Lei entrou em vigor, os parques e praças não estão incluídos 



entre os lugares em que é proibido fumar, desde que isto ocorra em áreas ao ar livre (consulta 
realizada em 24 de março de 2018). 

A Lei Municipal n.º 14.805, de 04 de julho de 2008, que consolidou a legislação sobre 
tabagismo no Município de São Paulo, estabelece que é proibido fumar em estabelecimentos 
públicos fechados onde for obrigatório o trânsito ou a permanência de pessoas. 

O presente projeto, ao estender a proibição de fumar aos parques públicos municipais, 
proporcionará aos frequentadores um ambiente "livre de cigarros", evitando o desconforto e os 
danos causados pela fumaça. Favorável, portanto, o parecer, nos termos do substitutivo de 
CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública,06 de junho de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

Antonio Donato - (PT) - Relator 

David Soares - (Democratas) 

Mario Covas Neto - (PODE) 

Paulo Frange - (PTB) 

Quito Formiga (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/06/2018, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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