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JUSTIFICATIVA - PL 0087/2015 
São Paulo assumiu o posto como grande realizador de eventos ou de ter em sua área 

de circunscrição grandes eventos e muitos com repercussões internacionais e nesse sentido a 
proposta é contribuir para o planejamento estratégico na segurança viária. 

Na repartição das competências, a Constituição Federal atribui ao ente federativo 
capacidade legiferante, como ao Município legislar sobre assunto de interesse local 
(art.30,inc.I) - GABRIEL, Ivana Muss, O Município na Constituição brasileira: competência 
legislativa. Jus Navigandi, Teresina,ano 15 

Cabe ainda o artigo 144 inciso 10 da referida carta magna que assim dispõe: 

A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: 

I- compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras 
atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos 
respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em 
carreira, na forma da lei. 

Resta, com a finalidade de dar efetividade ao disposto o art. 15 - A das disposições 
Gerais e transitórias da Lei Orgânica do Município de São Paulo que dispõe sobre a obrigação 
do município em organizar "Sistema Integrado de Segurança Urbana para prestar pronto 
atendimento, primário e preventivo à população. 

Assim tendo a Companhia de Engenharia de Tráfego por meio de instrumentos legais 
delegados aos seus agentes a incumbência de zelar pela segurança viária, como corrobora 
tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica do Município, a proposta da assessoria 
permanente da referida companhia no âmbito da SPTURIS merece prosperar. 

Destarte, peço apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposta. 
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