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PARECER Nº 753/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0046/15. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador George Hato, que pretende 
alterar a redação do artigo 3º da Lei nº 14.492, de 31 de julho de 2007, para incluir faixa e 
semáforo para travessia de pedestres nas vias urbanas dentro de um raio de 100 m (cem 
metros) em torno dos estabelecimentos de ensino públicos e privados. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o presente projeto reúne as condições necessárias 
para seu trâmite, uma vez que, se aprovado, respeitará os limites afetos à competência 
legislativa dos municípios previstos nas regras inscritas no artigo 30, incisos I e e VIII, da 
Constituição Federal, além de não invadir a competência legislativa privativa da União Federal 
prevista no artigo 22, inciso XI, da Constituição da República. 

Com efeito, a alteração legislativa proposta não cria nova norma de trânsito, já que a 
existência de semáforos e de faixas de pedestres, assim como a obrigatoriedade de sua 
utilização, estão previstas de forma geral e abstrata na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), da seguinte forma: 

"Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, 
levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, 
utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa 
distância de até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes dis-posições: 

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em 
sentido perpendicular ao de seu eixo; 

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas 
sobre a pista: 

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes; 

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de 
trânsito interrompa o fluxo de veículos; 

III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os 
pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes 
normas: 

a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem 
obstruir o trânsito de veículos; 

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o 
seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade." 

Aos entes municipais, conforme demostrado, não cabe a regulamentação da utilização 
de semáforos e faixas destinadas à travessia de pedestres. Entretanto, o estabelecimento das 
suas disposições no território do município é matéria afeta ao interesse local, o que atrai a 
competência legislativa prevista no artigo 30, inciso I, da Carta Política, já que diz respeito ao 
tráfego local e à segurança dos munícipes. 

Além disso, a organização do trânsito e tráfego no município está compreendida no rol 
dos serviços públicos municipais, cuja regulamentação é de competência legislativa destes 
entes federativos, ex vi do artigo 30, inciso V, da Constituição federal. A respeito, esclarece 
José Nilo de Castro o seguinte: 
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"Dentre os serviços públicos municipais (...) arrolam-se os seguintes: arruamento, 
alinhamento e nivelamento, promoção do adequado ordenamento territorial urbano (art. 30, 
VIII, CF); águas e esgotos; iluminação pública; pavimentação e calçamento; galerias de águas 
pluviais; trânsito e tráfego ...sinalização de vias urbanas e das estradas municipais, sua 
regulamentação e fiscalização, arrecadando-se as multas relativas às infrações cometidas em 
seu território...Merecem explicitação os serviços de trânsito e tráfego, de competência do 
Município. Não se confundem com os do Estado. O trânsito e o tráfego nas vias municipais, 
notadamente no perímetro urbano, são de competência municipal, cuja organização e 
execução, portanto, se ordenam pelas leis locais, como a previsão de infrações e de sanções 
aos infratores do trânsito e do tráfego municipais...A circulação urbana e o tráfego local são 
disciplinados por leis locais, no exercício da autonomia do Município" (in "Direito Municipal 
Positivo", Ed. Del Rey, 2ª ed., págs. 207 e 208). 

Sob a ótica da iniciativa legislativa, o projeto em análise também não padece de 
qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade. A matéria ora tratada não é de iniciativa privativa 
do Prefeito, vez que não se enquadra em qualquer inciso do rol exaustivo pre-visto no artigo 
37, §2º, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Ademais, esta Câmara Municipal não extrapolaria de sua atribuição normativa acaso 
aprovasse a proposição em análise, tendo em vista que apenas estaria a exercer atividade 
regulatória ao estabelecer normas gerais e abstratas sobre tráfego local nas proximidades de 
estabelecimentos de ensino públicos e privados. Não é outra a lição de Hely Lopes Meirelles: 

"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." (in Estudos e Pareceres de Direito Público" Ed. RT, 1984, pág. 
24) 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município. 

Por fim, cabe ressaltar que a aprovação do projeto de lei em comento dependerá de 
voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Câmara de Vereadores, nos termos do 
artigo 40, §3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 13/5/15. 

Alfredinho - PT (Presidente) 

Ari Friedenbach - PROS (Relator) 

Conte Lopes - PTB 

David Soares - PSD 

Eduardo Tuma - PSDB 

Marcos Belizário - PV 

George Hato - PMDB 

Sandra Tadeu - DEM 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/05/2015, p. 111 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

