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PARECER Nº  880/2007    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0438/06. 
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que dispõe sobre a 
reserva de vaga de emergência, destinada ao estacionamento de veículos em frente a 
Clínicas Médicas e Consultórios. 
Com efeito, nada obsta o prosseguimento da proposta eis que amparada na competência 
municipal para legislar sobre assuntos de predominante interesse local, nos termos do art. 
30, I da Constituição Federal e art. 13, I da Lei Orgânica do Município. 
Ademais, contém a proposta normas gerais atinentes ao modo de prestação de um serviço 
público, qual seja a administração do trânsito, e a Lei Orgânica, em seu art. 179, I e III, 
dispõe que ao Município competirá organizar, prover, controlar e fiscalizar o trânsito. 
Com efeito, embora a Carta Magna tenha reservado privativamente à União a iniciativa de 
leis sobre trânsito e transporte (art. 22, XI), a própria Constituição Federal atribuiu ao 
Município competência para ordenar o trânsito urbano e o tráfego local (art. 30, I e V, da 
CF). 
Sobre a competência municipal para dispor sobre a matéria, cristalina é a lição de Hely 
Lopes Meirelles2: 
 
“Na competência do Município insere-se, portanto, a fixação de mão e contramão nas vias 
urbanas, limites de velocidade e veículos admitidos em determinadas áreas e horários, locais 
de estacionamento, estações rodoviárias, e tudo o mais que afetar a vida da cidade”. (grifo 
nosso). 
 
Por fim, há que se observar que já não mais existe impedimento em nossa Lei Orgânica para 
a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria. 
 
Com efeito, a reserva de iniciativa para projetos de lei que disponham sobre a prestação de 
serviço público – expressão dentro da qual se insere a regulamentação do trânsito -  foi 
abolida de nossa Lei Orgânica Municipal através da Emenda nº 28/06 que alterou a redação 
do inciso IV, do § 2º, do art. 37. 
 
Tratando-se de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação é dispensada 
a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na forma do 
art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
Ante o exposto somos, 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 06/06/07 
João Antônio – Presidente 
Agnaldo Timóteo – Relator 
Claudete Alves 
Jooji Hato 
Jorge Borges 
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 438/06. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que dispõe sobre a 
reserva de vaga de emergência, destinada ao estacionamento de veículos em frente a 
Clínicas Médicas e Consultórios. 
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Trata-se de organização e funcionamento das atividades da comuna e administração de bens 
públicos, matérias de iniciativa legislativa privativa do Prefeito, nos termos dos arts. 37, § 
2º, IV, 69, II, 70, XIV e 111 da Lei Orgânica Municipal, os quais conferem competência 
privativa ao Chefe do Executivo para a propositura de leis que disponham sobre esses 
temas. Somente o Prefeito, na qualidade de administrador da máquina pública (art. 69, II da 
LOM), é quem poderá priorizar e optar pela implementação desta ou daquela forma de 
prestação de um serviço, segundo o próprio programa de governo pelo qual foi eleito. 
Assim, o Poder Legislativo, ao dispor sobre matéria de competência privativa do Prefeito, 
atua em descompasso com o princípio constitucional da independência e harmonia entre os 
Poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, 5º da Constituição do Estado e 6º da 
Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
A matéria já foi objeto de análise pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 059.206.0/7, que proferiu o 
seguinte entendimento: 
“Conclui-se que a zona azul destina-se a regulamentar o estacionamento em vias públicas, 
bens de uso comum do povo, que não pertencem aos entes políticos, mas são por eles 
geridos. 
... 
Evidentemente, tanto o valor dessa cobrança como a destinação dos locais em que será 
instituída a zona azul são matérias tipicamente de administração de bens públicos; a lei a 
seu respeito, portanto, é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal. E, sendo objeto da lei 
impugnada exatamente a isenção, ainda que parcial, dessa cobrança, patente a invasão da 
competência do Executivo. 
... 
A propósito, têm decidido o STF e os Tribunais estaduais que é inconstitucional a deslocação 
do poder administrativo e regulamentar do Executivo para o Legislativo. (...) Usurpando 
funções do Executivo ou suprimindo atribuições do prefeito, a Câmara praticará ilegalidade 
reprimível por via judicial. 
... 
O artigo 5º da Constituição do Estado, estabelece a independência e harmonia entre os 
Poderes. No regime constitucional de separação de funções, como o nosso, os Poderes do 
Estado não se confundem nem se subordinam, mas se harmonizam, cada qual realizando 
sua atribuição precípua e desempenhando restritamente outras que a Constituição lhes 
outorga para uma recíproca cooperação institucional”. 
Pelo exposto, somos 
PELA INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 06/06/07 
João Antônio – Presidente (contrário) 
Tião Farias – Relator 
Agnaldo Timóteo (contrário) 
Claudete Alves (contrário) 
Farhat 
Jooji Hato (contrário) 
Jorge Borges (contrário) 
José Police Neto – Netinho  
Kamia 
 


