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PARECER Nº 601/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0428/16. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Paulo Fiorilo, que dispõe sobre 
a instalação de semáforos sonoros no Município de São Paulo. 

De acordo com a propositura, o Poder Público deverá promover a instalação de 
sinalização semafórica dotada de dispositivo emissor de comandos sonoros em toda a cidade 
de São Paulo. Dispõe o projeto, ademais, que as ações deverão ser concluídas no prazo 
máximo de 4 anos; sendo, para tanto, incluídas no próximo Plano Plurianual. 

Consta ainda, da mencionada propositura, a previsão de que a manutenção dos 
semáforos deverá ser promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida e pela Companhia de Engenharia de Tráfego - CET. 

Na forma do substitutivo ao final proposto, o presente projeto reúne condições para 
prosseguir em regular tramitação. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em relação 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. 

De se destacar, neste ponto, que o entendimento está em consonância com a atual 
jurisprudência do STF a respeito da correta interpretação do artigo 61, § 1º da Constituição da 
República. Com efeito, a regra é a iniciativa concorrente para a propositura de projetos de lei, e 
as exceções não se interpretam ampliativamente. Nesse sentido: 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de 
câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de 
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a 
competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a 
Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do 
regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da 
jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (REPERCUSSÃO GERAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 878.911 RIO DE JANEIRO, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgamento 29.09.2016) 

Para melhor explicitar o conteúdo do Acórdão mencionado supra, pertinente a 
transcrição do seguinte trecho do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes: "Não procede a 
alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe 
do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus 
clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil - matérias relativas ao funcionamento da 
Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder 
Executivo. (...) Assim, somente nas hipóteses previstas no art. 61, § 1º, da Constituição, ou 
seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que 
o Poder Legislativo não poderá criar despesa." 

Portanto, não há que se alegar a ocorrência de vício de iniciativa, uma vez que o 
projeto não altera a estrutura ou as atribuições de órgãos da Administração Pública local e 
tampouco dispõe acerca do regime jurídico dos servidores. 
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De se ressaltar, ademais, que por conta do princípio da simetria, o artigo 24, § 2 º da 
Constituição do Estado de São Paulo guarda perfeita similaridade com o artigo 61, § 1º, da 
Constituição Federal, razão pela qual o entendimento esposado pelo STF é perfeitamente 
aplicável às normas legais que encontram paradigma de constitucionalidade na Carta 
Bandeirante. 

Em relação à competência legislativa, destaca-se que a matéria versada na 
propositura, qual seja, a proteção e defesa das pessoas com deficiência visual, encontra 
fundamento no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, redigido nos seguintes termos: 

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

(...) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência;" 

No que se refere propriamente à competência para legislar sobre a matéria, deve ser 
ressaltada, ainda, a prerrogativa dos Municípios para, no uso de sua competência residual 
expressa no inciso II do art. 30 da Constituição da República, suplementar a legislação federal 
e estadual no âmbito específico do peculiar interesse local. 

Na espécie, nos termos do art. 24, inciso XIV, da Constituição da República, compete à 
União e aos Estados, de forma concorrente, legislar sobre a proteção e a integração das 
pessoas com deficiência, restando aos Municípios, no uso de sua competência suplementar 
(CF, art. 30, II), tratar da matéria naquilo que, como no caso da propositura, se adequar ao 
interesse local. 

Na esteira de tais regras constitucionais, o art. 226 da Lei Orgânica igualmente 
determina que o Município deverá procurar garantir à pessoa com deficiência a sua inserção na 
vida social e econômica, colocando à sua disposição os instrumentos necessários para que 
possa, na medida do possível, superar as restrições decorrentes da deficiência física e 
integrar-se na vida social de modo mais efetivo. 

Neste sentido, o projeto em apreço visa dar cumprimento a tal mandamento, uma vez 
que busca facilitar a locomoção independente das pessoas com deficiência visual. 

Cumpre observar ainda que ela encontra consonância também com o disposto na Lei 
Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida. 

Com efeito, o artigo 9º da referida lei dispõe expressamente acerca da instalação de 
semáforos que emitam sinais sonoros de maneira a auxiliar a travessia de pessoas com 
deficiência, perceba-se: 

Art. 9º Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar 
equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou 
com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas 
portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via 
assim determinarem. 

Observe-se que o recém-editado Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 
13.146/15) acresceu parágrafo ao art. 9º acima citado para prever a obrigatoriedade de 
instalação de semáforo que emita sinal sonoro nas vias públicas de grande circulação ou que 
deem acesso aos serviços de reabilitação. 

É de se ressaltar, por fim, que a Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014, que 
aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de 
São Paulo, em seu art. 235, expressamente dispõe sobre a questão em tela, ao assim 
determinar: 

Art. 235. A rede semafórica destinada à travessia de pedestre deve incorporar 
gradualmente dispositivos para que a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida possa 
atravessar pela faixa de pedestre, com autonomia e segurança, de acordo com a legislação 
aplicável. 
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O projeto encontra fundamento, portanto, nos arts. 23, II; 24, XIV; 203, IV, 227, II, todos 
da Constituição Federal e nos arts. 13, I, 37, caput, 226 e 228,  todos da Lei Orgânica do 
Município, bem como no art. 235 do Plano Diretor Estratégico. 

Oportuno lembrar que a análise da conveniência e oportunidade da propositura, 
notadamente no que concerne à imposição de instalação do mecanismo sonoro nos semáforos 
de toda a cidade, incumbe às Comissões de mérito designadas. 

Para a sua aprovação o projeto dependerá do voto da maioria absoluta dos membros 
desta Casa, nos termos do artigo 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Não obstante, é necessária a apresentação de Substitutivo para adequar o texto à 
melhor técnica legislativa e excluir os comandos que possuem aptidão para gerar indevida 
interferência nas atividades do Poder Executivo, retirando-se, assim, a característica de 
atribuição de ato concreto e, dessa forma, preservando o princípio da harmonia e 
independência entre os poderes. Necessária se fez, ademais, a supressão do dispositivo que 
determinava a inclusão da política pública aqui tratada no Plano Plurianual, haja vista que o 
processo legislativo sobre a legislação orçamentária apenas pode ser deflagrado pelo Poder 
Executivo e a estipulação prévia do seu conteúdo pelo Poder Legislativo também acarretaria 
afronta à separação de poderes, conforme artigos 165 da Constituição Federal, 174 da 
Constituição do Estado de são Paulo e 137 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Deste modo, sob o aspecto estritamente jurídico, na forma do Substitutivo que segue, 
somos PELA LEGALIDADE 

 

SUBSTITUTIVO Nº    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0428/16. 

Dispõe sobre a instalação e manutenção de semáforos sonoros no Município de São 
Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º É obrigatória a instalação e manutenção de semáforos sonoros em todo o 
território do Município de São Paulo. 

Parágrafo único. A instalação deverá ser concluída no prazo máximo de 4 (quatro) 
anos, ressalvada previsão mais benéfica constante de outras normas de proteção às pessoas 
com deficiência. 

Art. 2º Os semáforos sonoros deverão ser mantidos em perfeito estado de 
conservação, passando por manutenção periódica, conforme especificação técnica do 
fabricante. 

Parágrafo único. O Poder Público deverá informar à população sobre os cuidados 
necessários para a conservação dos aparelhos. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 24/05/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Claudinho de Souza - PSDB 

Edir Sales - PSD 

Janaína Lima - NOVO 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB - relator 
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Sandra Tadeu - DEM 

Zé Turin - PHS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2017, p. 69 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

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

