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PARECER Nº 1470/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 467/2018. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Rute Costa, que "dispõe 
sobre o pagamento de débitos relativos a infrações ao Código de Trânsito Brasileiro de 
competência do Município de São Paulo, por meio de cartões de débito e de crédito." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "o presente projeto de 
lei visa permitir que as multas de trânsito sejam parceladas regularizando a situação do veículo 
junto ao órgão de trânsito, uma vez que o pagamento via cartão de crédito gera um 
compromisso entre o titular e a administradora do cartão, reduzindo a inadimplência relativa ao 
pagamento de multas de trânsito no município, onde muitos proprietários buscam pelo 
parcelamento como forma de regulamentar a situação e obter o Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo. O Código de Trânsito Brasileiro em vigor aumentou com rigidez as 
infrações e além de aumentar as penalidades cometidas ainda reajustou o valor das multas 
aplicadas e boa parte dos condutores não tem condições financeiras para realizar o pagamento 
das multas." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, não obstante na forma de substitutivo com o objetivo de moldar o 
projeto ao princípio da harmonia e independência entre os Poderes e aos ditames da Lei 
Complementar Federal Nº 95/98. 

Nos termos do projeto e já considerando o substitutivo da CCJLP, os débitos 
decorrentes de multas por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro de competência do 
Município de São Paulo poderão ser pagos por meio de cartão de débito ou cartão de crédito, 
obedecidas as regras estabelecidas em norma própria do Conselho Nacional de Trânsito - 
CONTRAN. Para implementar tal sistemática, o executivo, por meio do órgão municipal 
competente, deverá firmar acordos e parcerias técnico-operacionais. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO da CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 04 de setembro de 2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/09/2019, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


