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PARECER Nº 291/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0414/09. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Antonio Goulart, que dispõe 
sobre os aspectos gerais da política pública de aplicação de multas e recolhimento de 
veículos em áreas privadas. 
De acordo com o texto proposto, quando da formulação da política em questão o 
Município pautar-se-á por diretrizes como: i) celebração de ajustes com particulares 
responsáveis por áreas de estacionamento privadas tais como shopping centers e 
supermercados; ii) fixação de preço público para prestação dos serviços a particulares 
e preço diferenciado ou gratuito para entidades ou órgãos públicos; iii) fixação dos 
valores das multas, que serão aplicados aos condutores infratores, segundo os 
parâmetros do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive quanto ao direito de defesa; e, 
iv) destinação dos valores recolhidos a título de multa ao Fundo Especial de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FEMA. 
Como visto, pelo teor dos dispositivos propostos verifica-se que, em realidade, não se 
tratam de meras diretrizes, mas, sim de ações concretas a serem realizadas pelo 
Executivo quando abordar tal assunto no exercício de suas competências. 
Assim, a propositura embora pretenda revestir-se de um caráter programático, 
interfere em seara de atuação privativa do Executivo, pois vincula as ações na área em 
questão a uma série de atos que o referido Poder deverá praticar por força das 
previsões contidas em seu texto. 
Sob o aspecto estritamente jurídico, portanto, o projeto não reúne condições para 
prosseguir em tramitação, pois ofende os dispositivos da Lei Orgânica do Município que 
atribuem ao Prefeito competência para dispor sobre a estrutura, organização e 
funcionamento da administração municipal (art. 70, XIV) e para apresentar projetos de 
lei que disponham sobre a estrutura e atribuições das Secretarias Municipais e 
Subprefeituras (art. 69, XVI), bem como sobre organização administrativa (art. 37, § 
2º, IV). 
Importante frisar que somente podem ser entendidos como diretrizes dispositivos de 
conteúdo lato, orientativo, que enunciem padrões dos quais os elaboradores e/ou 
aplicadores das normas não poderão se desviar, o que não é o caso da propositura em 
análise, a qual estabelece uma série de condutas concretas, conforme já assinalado. 
Deve ser ponderado, ainda, que o assunto em questão – possibilidade de aplicação de 
multas e recolhimento de veículos em áreas privadas – não pode ser considerado 
propriamente como objeto de política pública específica. 
Desta forma, a propositura ao imiscuir-se em matéria de competência privativa do 
Poder Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, 
contemplado na Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e 
contemplado também na Lei Orgânica do Município (art. 6º). 
Pelo exposto, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE, sem prejuízo do 
prosseguimento deste projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, 
nos termos do art. 79 do Regimento Interno. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/4/10 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente (voto de qualidade) 
Gabriel Chalita – PSB 
João Antonio – PT 
José Police Neto – PSDB 
 



VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR AGNALDO TIMÓTEO E DOS VEREADORES 
FLORIANO PESARO, JAMIL MURAD E KAMIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0414/09. 
Consiste o presente em projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Antonio Goulart, 
que visa, nos termos do substitutivo sugerido pelo autor às fls. 41/41, dispor sobre os 
aspectos gerais da política pública de aplicação de multas e recolhimento de veículos 
em áreas privadas.  
De acordo com a proposta, o Município de São Paulo, quando da formulação de política 
pública de aplicação de multas e recolhimento de veículos em áreas privadas pautar-
se-á, pelas diretrizes de promoção de entendimento com o proprietário ou ente 
responsável por áreas de estacionamento; fixação de preço público para prestação dos 
serviços a particulares e preço diferenciado ou gratuito para entidades ou órgãos 
públicos; expansão da prestação dos serviços, com a utilização de outras entidades 
públicas ou privadas; fixação dos valores das multas que serão aplicadas aos 
condutores infratores; possibilidade de qualquer munícipe, além do representante do 
ente conveniado, acionar o serviço de fiscalização; disponibilização ao público de 
informações sobre o convênio; isenção de multa pelo uso indevido de vagas exclusivas 
para idosos, portadores de necessidades especiais e outras vagas reservadas ao 
estacionamento que celebrar convênio com o Poder Público; e destinação dos valores 
recolhidos ao Fundo Especial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
FEMA. 
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 
A proposta cuida de matéria de predominante interesse local sobre a qual cabe à 
comuna legislar, nos termos do art. 30, I da Constituição Federal e art. 13, I da Lei 
Orgânica do Município. 
Como observa Celso Bastos: 
"Cairá, pois, na competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. É 
evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que 
afete uma dada comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por 
repercutir nos interesses da comuna nacional. Interesse exclusivamente municipal é 
inconcebível, inclusive por razões de ordem lógica: sendo o Município parte de uma 
coletividade maior, o benefício trazido a uma parte do todo acresce a este próprio 
todo. Os interesses locais dos Municípios são os que entendem imediatamente com as 
suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior ou menor repercussão, com 
as necessidades gerais" (in "Competências na Constituição de 1988", Fernanda Dias 
Menezes de Almeida, Ed. Atlas, 1991, pág. 124) 
Dessa forma, se o que predomina são os interesses do Município, repercutindo a 
norma sobre necessidades imediatas da Comuna, como ocorre no presente caso, há 
que se reconhecer a competência legislativa da esfera municipal. 
A proposta tem, ainda, cunho programático e geral, características estas das quais 
devem revestir-se as normas originárias do Poder Legislativo. 
Nas palavras do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles (in “Estudos e Pareceres de Direito 
Público”, Ed. RT, 1984, pág. 24) encontra-se precisa distinção acerca dos âmbitos de 
atuação dos Poderes Executivo e Legislativo: 
 “3. Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição 
primordial da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município 
e a conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais, ao passo que a do 
Prefeito é a Executiva, compreendendo a função governamental, exercida através de 
atos políticos, e a administrativa, mediante atos administrativos aqueles e estes 
concretos e específicos... 4. Em conclusão, a Câmara não administra e muito menos 
governa o Município, mas apenas estabelece normas de administração, reguladoras da 
atuação administrativa do Prefeito. É nisso exatamente que reside a marca distintiva 
entre a função normativa da Câmara e a atividade executiva do Prefeito: o Legislativo 



atua como poder regulatório, genérico e abstrato. O Executivo transforma os 
mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de administração.” 
(grifamos) 
O projeto encontra fundamento, por fim, no poder de polícia administrativa do 
Município. 
Segundo dispõe o art. 78, do Código Tributário Nacional: 
“Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de 
fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos.”  
Hely Lopes Meirelles, ao comentar sobre a polícia administrativa das atividades 
urbanas em geral ensina que “tal poder é inerente ao Município para a ordenação da 
vida urbana, nas suas exigências de segurança, higiene, sossego e bem-estar da 
coletividade. Por isso, a jurisprudência tem consagrado reiteradamente a validade de 
tal regulamentação e das respectivas sanções como legítima expressão do interesse 
local” (in “Direito Municipal Brasileiro”, 6ª edição, Malheiros Ed., pág. 371). 
Ademais, de acordo com o art. 160, incisos, I e II, da Lei Orgânica do Município, 
compete ao Poder Público Municipal disciplinar as atividades econômicas desenvolvidas 
em seu território, conceder e renovar licenças de instalação e funcionamento, bem 
como fixar horários e condições de funcionamento. 
O projeto está amparado nos arts. 13, I; 37, "caput"; e 160, I e II, da Lei Orgânica e 
art. 30, I, da Constituição Federal. 
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da LOM. 
Pelo exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Contudo, é necessária a apresentação de um substitutivo, acolhendo a nova sugestão 
de redação encaminhada pelo autor às fls. 10/11, nos termos a seguir. 
 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 414/09. 
Dispõe sobre os aspectos gerais da política pública de aplicação de multas e 
recolhimento de veículos em áreas privadas, e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 
Art. 1º O Município de São Paulo, quando da formulação de política pública de 
aplicação de multas e recolhimento de veículos em áreas privadas, pautar-se-á pelas 
seguintes diretrizes: 
I – promoção, através dos instrumentos legais próprios, de entendimento com o 
proprietário ou ente responsável por áreas de estacionamento, tais como: 
a) shopping centers; 
b) hiper e supermercados; 
c) estabelecimentos de ensino; 
d) órgãos públicos; 
e) estádios; 
f) condomínios; 
g) outros grandes complexos comerciais ou empresariais. 
II – fixação de preço público para prestação dos serviços a particulares e preço 
diferenciado ou gratuito para entidades ou órgãos públicos, guardando equiparação 
com os mesmos serviços cobrados nas ocorrências previstas pelo Código Brasileiro de 



Trânsito, nas remoções de veículos para o pátio municipal e respectiva estadia, bem 
como taxas para liberação do veículo; 
III – expansão da prestação dos serviços, com utilização de outras entidades públicas 
ou privadas, contratadas através dos instrumentos legais próprios, para fiscalizar, 
multar e recolher veículos estacionados ou conduzidos irregularmente em áreas 
privadas; 
IV – fixação dos valores das multas, que serão aplicadas aos condutores infratores, 
segundo os parâmetros do Código Brasileiro de Trânsito – CBT, inclusive quanto ao 
direito de defesa; 
VI – possibilidade de qualquer munícipe, além do representante do ente conveniado, 
acionar o serviço de fiscalização, quando verificar a ocorrência de infrações; 
VII – disponibilização ao público, em locais visíveis, de informações sobre o convênio 
de fiscalização e as penalidades aos infratores; 
VIII - isenção da multa prevista pelo uso indevido de vagas exclusivas para idosos, 
portadores de necessidades especiais e outras vagas reservadas, ao estacionamento 
que celebrar convênio com o Poder Público, desde que comprove o acionamento do 
órgão fiscalizador; 
IX – destinação dos valores recolhidos a título de multa ao Fundo Especial de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FEMA. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/4/10 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente (contrário) 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente (contrário voto de qualidade) 
Agnaldo Timóteo – PR – Relator 
Abou Anni – PV (abstenção) 
Floriano Pesaro – PSDB 
Gabriel Chalita – PSB (contrário) 
Jamil Murad – PC do B 
João Antonio – PT (contrário) 
José Police Neto – PSDB (contrário) 
Kamia – DEM 
 


