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PARECER CONJUNTO Nº 73/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
SAÚDE, PROMOÇÃOSOCIAL, TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI 264/2017. 
O presente Projeto de Lei de autoria do nobre vereador Ricardo Teixeira, 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. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras da técnica 
legislativa. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer Favorável, nos termos do 
Substitutivo, apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Além da proibição em si, a propositura prevê ainda a necessidade de afixação de 
placa, na forma e nas dimensões estabelecidas na regulamentação da Lei, bem como a 
criação, por parte da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, de área especial dentro dos 
parques para atendimento aos fumantes. Também dispõe a respeito de atribuições para as 
Secretarias do Verde e Meio Ambiente e de Educação de promover campanhas de 
conscientização nos parques públicos municipais sobre os malefícios dos produtos fumígenos, 
e à Secretaria de Saúde de disponibilizar, em toda rede pública municipal, programas de 
assistência terapêutica e medicamentos antitabagismo para aqueles que queiram parar de 
fumar. Prevê ainda multa aos infratores da Lei, considerando-se infratores os fumantes em ato 
flagrante. 

No âmbito da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, quanto ao 
mérito que se deve analisar, entende-se que o presente projeto merece prosperar, sendo, 
portanto, favorável o parecer na forma do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Portanto, o parecer é favorável ao 
projeto, na forma do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 27/02/2019. 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

Edir Sales (PSD) 

Gilberto Natalini (PV) 

Celso Giannazi (PSOL) 

Milton Ferreira (PODE) 

Noemi Nonato (PR) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Alessandro Guedes (PT) 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0264/2017 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Soninha Francine (PPS) 

Atílio Francisco (PRB) 

Ota (PSB) 

Paulo Frange (PTB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/03/2019, p. 113 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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