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PARECER Nº 731/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0108/12.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Cláudio Prado, que 
dispõe sobre o mapeamento das políticas de geração de empregos, com foco na 
mobilidade urbana no Município de São Paulo.  
De acordo com a propositura, o Poder Executivo deverá gerar um sistema de 
informações contendo os empregos disponíveis em cada região administrativa da 
cidade (art. 2º). Além disso, as políticas públicas voltadas para a geração de 
empregos e o exercício da atividade econômica no município deverão ser 
formuladas com observância da mobilidade urbana.  
A propositura reúne condições para prosseguir em tramitação.  
Dispõe o art. 30, I, da Constituição Federal que compete aos Municípios legislar 
sobre assuntos de interesse local. Reiterando a Carta Maior, a Lei Orgânica 
Paulistana reza, em seu artigo 13, caput e inciso I, que cabe à Câmara dispor sobre 
as matérias de competência do Município, especialmente, legislar sobre assuntos de 
interesse local.  
Como bem ensina o doutrinador HELY LOPES MEIRELLES, “o que define e 
caracteriza o “interesse local”, inscrito como dogma constitucional, é a 
predominância do interesse do Município sobre o do Estado ou da União” (in Direito 
Municipal Brasileiro, p. 111, 16ª edição).  
Ademais, a propositura encontra fundamento no art. 37, caput, da Lei Orgânica 
Municipal, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.  
Conforme bem exposto na justificativa ao projeto, “os artigos 143, 144 e 146 da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo preveem que as políticas de planejamento e 
desenvolvimento urbano deverão contemplar as peculiaridades locais e setoriais, 
atentando, inclusive, para a questão da mobilidade urbana, disponibilidade e 
utilização dos meios de transporte urbanos”.  
De fato, da leitura dos referidos artigos da Lei Orgânica, extrai-se que o Município 
deve utilizar-se de um processo de planejamento para nortear sua organização. O 
art. 143, § 1º, define esse processo de planejamento como sendo “a definição de 
objetivos determinados em função da realidade local e da manifestação da 
população, a preparação dos meios para atingi-los, o controle de sua aplicação e a 
avaliação dos resultados obtidos”.  
Ademais, o art. 146 da Lei Orgânica ressalta a importância e a necessidade de se 
manter atualizado o sistema municipal de informações sociais, culturais, 
econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais e outras 
relevantes para o Município.  
O projeto em análise visa estabelecer que, com base no referido sistema de 
informações, haja o processo de planejamento, consistente no mapeamento dos 
empregos disponíveis na Cidade, incluindo-se detalhes sobre o nível de 
escolaridade, condições de trabalho e local.  
Com fulcro em dito mapeamento, os interessados poderiam buscar colocação 
profissional e desenvolver suas atividades em locais próximos às suas residências, 
evitando-se, destarte, o deslocamento de pessoas em longos trajetos.  
Ao mapear e fornecer a informação de empregos por região, haverá uma melhora 
não só na qualidade de vida do cidadão, que despenderá menos tempo em 
deslocamento, mas também haverá um reflexo significativo para o trânsito na 
Cidade, bem como para o transporte coletivo e, ainda, para o meio ambiente.  
Nesse sentido, a medida pretendida com o projeto em análise encontra amparo no 
Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503/97), em seu art. 24, XVI, o qual 
determina a competência do Município para “planejar e implantar medidas para 



redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de 
diminuir a emissão global de poluentes”.  
Para aprovação, o projeto deverá contar com o voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica 
Municipal.  
Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
30/05/2012.  
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