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PARECER Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 0065/07. 
        Trata-se de projeto de Decreto Legislativo de autoria dos nobres Vereadores Aurélio 
Miguel, Dr. Farhat, Francisco Chagas, Antonio Goulart, Noemi Nonato e Russomanno, que 
visa sustar os efeitos da Portaria nº 98/07, da Secretaria Municipal de Transportes, de 1º de 
agosto de 2007, que estabelece procedimentos técnicos e administrativos relativos à 
emissão de”Certidão de Diretrizes” para projetos de edificações classificadas como “Pólos 
Geradores de Tráfego”. 
        Consoante disposto no art. 14, XIII da Lei Orgânica do Município, cabe ao Legislativo 
zelar pela preservação de sua competência legislativa, sustando os atos normativos do 
Executivo que exorbitem do poder regulamentar. 
        Deste modo, a instrumentalização do ato de sustação se dá por intermédio de decreto 
legislativo, uma vez que nos termos do art. 236 do Regimento Interno este é a proposição 
destinada a regular matéria que exceda os limites da economia interna do 
Legislativo.Preleciona o Prof. Hely Lopes Meirelles que o “decreto legislativo é a deliberação 
do plenário sobre matéria de sua exclusiva competência e apreciação político-administrativa, 
promulgada pelo Presidente da Mesa, para operar seus principais efeitos fora da Câmara”. 
        Assim, o instrumento normativo utilizado para veicular a determinação de sustação do 
ato do Executivo, tido como violador da competência legislativa desta Casa, é adequado aos 
fins a que se propugna, estando em consonância com as normas regimentais e com a 
própria definição jurídica do instrumento legal. 
        Uma vez estabelecida a adequação do ato normativo veiculador da ordem de susteção, 
cabe definir in concreto se houve no ato do Executivo Municipal, consubstanciado na Portaria 
nº 98/07 – SMT.GAB., exorbitância do poder regulamentar com a conseqüente usurpação 
das atribuições constitucionais do Poder Legislativo. 
        Na definição de José Afonso da Silva “o poder regulamentar consiste num poder 
administrativo no exercício de função normativa subordinada, qualquer que seja o seu 
objeto. Significa dizer que se trata de um poder limitado. Não é poder legislativo; não pode, 
pois, criar normatividade que inove a ordem jurídica. Seus limites naturais situam-se no 
âmbito da competência executiva e administrativa, onde se insere. Ultrapassar estes limites 
importa em abuso de poder, usurpação de competência, tornando-se írrito o regulamento 
dele proveniente.” (Curso de Direito Constitucional Positivo, 5º edição, p. 367). 
        A propositura, a pretexto de dispor sobre procedimento técnicos e administrativos 
relativos à emissão de “Certidão de Diretrizes” para projetos de edificações classificadas 
como “Pólos Geradores de Tráfego”, não só define esses procedimentos como vai além, na 
medida em que estabelece as diretrizes de fixação e instalação desses pólos geradores em 
absoluta desconformidade com o previsto no art. 84, inciso XVI do Plano Diretor Estratégico, 
Lei nº 13.430/04, e no art. 160 das Normas Complementares ao Plano Diretor Estratégico, 
Lei nº 13.885/04 que rezam: 
        “Art. 84. São ações estratégicas da política de circulação viária e de Transportes: 
        XVI - rever a legislação de pólos geradores de tráfego, condicionando a aprovação de 
empreendimentos a uma análise regionalizada dos impactos e à execução de obras que 
mitiguem impacto; 
        “Art. 160. Os empreendimentos com potencial gerador de tráfego são classificados 
como pólos geradores de tráfego – PGT, e sua instalação está sujeita a fixação de diretrizes 
nos termos da legislação específica, relativas a: 
        I. características e localização dos dispositivos de acesso de veículos e de pedestres, 
com respectivas áreas de acomodação e acumulação: 
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        II. características e dimensionamento das áreas de embarque e desembarque de 
veículos e passageiros, pátio de carga e descarga; 
        III. dimensionamento de vagas para estacionamento de veículos; 
        IV. medidas mitigadoras para reduzir o impacto do empreendimento no sistema viário. 
        Parágrafo único. As atividades de que trata o “caput” deste artigo serão listadas por 
decreto do Executivo.” 
        Ressalte-se que unicamente com relação à definição das atividades consideradas pólos 
geradores, atribuiu a Lei nº 13.885/04, competência para que o Executivo pudesse defini-las 
por decreto, o que não é o caso da presente portaria. 
        Dessa forma, entendemos que a presente portaria deve ser sustada com fundamento 
no art. 14, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município eis que, ao definir as subcategorias dos 
pólos geradores de tráfego, inovou na ordem jurídica dispondo sobre matéria reservada à 
lei, nos termos dos artigos já citados, razão pela qual somos, 
        PELA LEGALIDADE e CONSTITUCIONALIDADE da presente propositura que visa sustar-
lhe os efeitos. 
        Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 22/08/07.” 
 


