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PARECER Nº 646/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0313/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Edir Sales, que dispõe 
sobre a implantação da vaga exclusiva do permissionário de comida de rua demarcada para 
uso em vias públicas do permissionário decorrente da Lei Municipal n. 15.947, de 26 de 
dezembro de 2013, que dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos em vias e 
áreas públicas, e fixa outras providências. 

De acordo com a propositura, fica permitida à Companhia de Engenharia de Tráfego - 
CET, a implantação, a título gratuito, de vaga demarcada para estacionamento exclusivo de 
permissionário de comida de rua. Tal demarcação será feita após estudo de viabilidade, e em 
vaga que não esteja em desacordo com parada e ponto de ônibus, ponto de táxi, vaga de 
emergência e outras ocasiões da legislação que não permitam a demarcação de vaga. 

O projeto prevê, ainda, que o uso da vaga pelo permissionário será exclusivo e durará 
pelo período em que ostentar essa condição, sendo considerado estacionamento em 
desacordo com a regulamentação o uso dessa vaga por outros veículos. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, 
consoante será demonstrado. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

O projeto visa promover o adequado ordenamento territorial, o qual se insere na 
competência dos Municípios, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal. Do mesmo 
modo, a propositura trata de regulamentação de aspecto relacionado ao trânsito e tráfego 
locais, os quais também se encontram na competência dos Municípios, a quem cabe legislar 
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber 
(art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal). 

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles: 

"O trânsito e o tráfego são daquelas matérias que admitem a tríplice regulamentação - 
federal, estadual e municipal -"O trânsito e o tráfego são daquelas matérias que admitem 
tríplice regulamentação - federal, estadual e municipal -, conforme a natureza e âmbito do 
assunto a prover. 

(...) 

De um modo geral, pode-se dizer que cabe à União legislar sobre os assuntos 
nacionais de trânsito e transporte, ao Estado-membro compete regular e prover os aspectos 
regionais e a circulação intermunicipal em seu território, e ao Município cabe a ordenação do 
trânsito urbano, que é de seu interesse local (CF, art. 30, I e V). 

(...) 

A circulação urbana e o tráfego local, abrangendo o transporte coletivo em todo o 
território municipal, são atividades da estrita competência do Município, para atendimento das 
necessidades específicas de sua população, entre outras. (grifo nosso). (MEIRELLES, Helly 
Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 15 ed. São Paulo: Malheiros Editores. p. 445-446) 



A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 16/05/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Edir Sales - PSD 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT - Relator 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/05/2018, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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