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PARECER Nº 297/2020 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 46/2019

O  presente  projeto  de  lei,  de  autoria  do  nobre  Vereador  Camilo  Cristófaro,  visa
determinar a instalação de sinalização adequada e pórtico de sacrifício em locais próximos de
passarelas, viadutos, pontes, túneis ou outros obstáculos que limitem a altura de veículos em
circulação no Município de São Paulo.

Segundo  a  justificativa,  o  objetivo  do  projeto  é  evitar  a  colisão  de  veículos  altos,
especialmente ônibus e caminhões, contra passarelas, viadutos, pontes e túneis.

A  douta  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  apresentou
substitutivo a fim de: (i) adequar o texto à técnica legislativa prevista pela Lei Complementar nº
95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, alteração e consolidação das leis; (ii) excluir
o art. 3º do projeto, eis que a jurisprudência tanto no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado
de  São  Paulo  quanto  no  âmbito  do  Supremo  Tribunal  Federal  (por  exp.,  ADI  3394)  tem
entendido que a fixação de prazo para o Executivo exercer as atribuições que lhe são próprias,
como  é  o  caso  da  regulamentação  das  leis,  é  inconstitucional  por  violar  o  princípio  da
independência harmonia entre os Poderes; e, (iii) alterar a redação do artigo sobre a vigência
da lei, a fim de compatibilizá-la com os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 16).

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de
sua  execução  serão  cobertas  por  dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas  se
necessário.

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Sala Virtual da Comissão de Finanças e Orçamento, em 27/05/2020.
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