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LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0601/19 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Nobre Vereador Milton Ferreira, que dispõe 
sobre a altura mínima de guarda-corpos de passarelas e viadutos no Município de São Paulo. 

De acordo com o projeto, os guarda-corpos de passarelas e viadutos onde há passeio 
de pedestres deverão ter altura mínima de 1.30m (um metro e trinta centímetros) entre o piso e 
a parte superior do peitoril e, no caso de haver grades ou placas, a distância entre eles não 
deverá ultrapassar 5cm (cinco centímetros). 

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. 

Ademais, consoante o disposto nos artigos 30, I, da Constituição Federal compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, I, da Lei Orgânica Municipal. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841). 

Atualmente, a segurança de pedestres coloca-se como uma das prioridades do 
Município, sendo dever de todos os entes da Federação adotar medidas de prevenção contra 
acidentes. Daí a relevância deste projeto, cujo objetivo é oferecer proteção às pessoas e 
animais em viadutos e passarelas onde haja circulação de pedestres, no Município de São 
Paulo. 

O projeto encontra respaldo no art. 174, § 2º, da Lei Orgânica do Município, segundo o 
qual no planejamento e implantação do sistema de transportes urbanos de passageiros, 
incluídas as vias e a organização do tráfego, terão prioridade a circulação do pedestre e o 
transporte coletivo. 

O projeto é compatível, ainda, com os objetivos de melhoria das condições do sistema 
de mobilidade, que inclui o sistema de circulação de pedestres, conforme o Plano Diretor, 
aprovado pela Lei nº 16.050, de 1º de agosto de 2014 (cf., em especial, artigos 230 e 
seguintes). 

Por outro lado, o projeto prevê que a adequação dos guarda-corpos já existentes seja 
feita de forma gradual, a fim de que o Poder Executivo tenha tempo hábil para planejar o 
orçamento, bem como realizar os estudos adequados de eventual impacto do peso extra 
dessas estruturas nos viadutos e passarelas já existentes. O projeto respeita, assim, a 
competência do Executivo, deixando a seu critério a definição do planejamento das medidas a 
serem tomadas, conforme as disponibilidades orçamentárias. 

Não há dúvida de que a matéria constante da presente proposta é de competência 
municipal, uma vez que visa garantir maior segurança ao cidadão que anda por passarelas e 
viadutos do Município, possibilitando sua travessia segura. 

Por se tratar 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, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 
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Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/12/2019. 
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Edir Sales (PSD) 

Reis (PT) - Relator 

Ricardo Nunes (MDB) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/12/2019, p. 113 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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