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PARECER CONJUNTO Nº  2182/2013  DAS COMISSÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 249/2013.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, “dispõe sobre 
a proibição de estacionamento em uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros 
dos cruzamentos em vias no Município de São Paulo e dá outras providências”.  
De acordo com a iniciativa, ficará proibido o estacionamento de veículos em uma 
distância mínima de 50 (cinquenta) metros nas vias que compreendam 
cruzamentos dotados de sinalização semafórica no Município de São Paulo.  
Dispõe também que será considerada infração à referida disposição, a 
desobediência ou inobservância dos limites estabelecidos para o estacionamento 
nos locais especificados, estando o infrator sujeito à penalidade imposta para 
proibição de estacionamento constante no Código Brasileiro de Trânsito.  
Dispõe ainda, que o órgão competente deverá providenciar a instalação da 
sinalização vertical indicando a proibição de estacionamento e/ou a sinalização 
horizontal, quanto for necessária.  
Justifica o autor, que a iniciativa visa colaborar com a diminuição do trânsito na 
cidade de São Paulo proibindo o estacionamento de veículos a 50 metros dos 
cruzamentos de vias que sejam dotadas de sinalização semafórica pois, quando isto 
acontece, o trânsito fica bastante prejudicado, já que a via carroçável diminui com 
veículos estacionados, muitas vezes, de ambos os lados. Assim, quando o semáforo 
do cruzamento abre, o fluxo de veículos que consegue completar a travessia é 
pequeno, dificultando a fluidez do tráfego.  
A Comissão de Administração Pública, considerando o elevado interesse público de 
que se reveste a iniciativa, consigna voto favorável ao projeto.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, considerando que a medida implicará em melhoria no fluxo de 
veículos nas vias em que vier a ser aplicada, vota favorável à aprovação do projeto.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, visto que as despesas com a sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Sala das Comissões Reunidas, em   15/10/2013  
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