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PARECER Nº 819/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0106/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, que visa 
acrescentar art. 5º-A à Lei nº 11.733, de 27 de março de 1995, que dispõe sobre a 
criação do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei, vez 
que a propositura dispõe sobre matéria de evidente interesse local, encontrando 
fundamento no art. 30, I da Constituição Federal e no art. 13, I, da Lei Orgânica 
Municipal.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais 
direto e imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador: 
Juspodivm, 2008, p. 841).  
A proposta, ao disciplinar o procedimento da inspeção veicular criada pela Lei nº 
11.733, de 27 de março de 1995, trata também de matéria atinente a serviços 
públicos, sendo que a própria Constituição Federal atribuiu ao Município 
competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local (art. 30, V), observando-se que a 
Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa ao Prefeito para 
apresentação de projetos de lei que versem sobre o tema, como, aliás, não poderia 
deixar de ser, posto que tal previsão não encontrava respaldo na Constituição 
Federal.  
Ressalte-se, ainda, que tendo em vista que a Lei nº 11.733, de 27 de março de 
1995, tem por objetivo o controle da emissão de poluentes  pela frota licenciada no 
Município de São Paulo, certo é o presente projeto, por alterá-la, cuida de proteção 
ao meio ambiente, assunto sobre o qual podem legislar concorrentemente União, 
Estados, Distrito Federal e também os Municípios, nos limites do interesse local 
(art. 23, VI; art. 30, I e II c/c art. 24, VI, e art. 225, da CF), encontrando respaldo, 
também, nos arts. 7º, I e 181, I, da Lei Orgânica do Município.  
Por fim, ressaltamos que a instituição e disciplina da inspeção veicular ambiental no 
Município de São Paulo vai ao encontro do que determina o art. 104, o Código de 
Trânsito Brasileiro, abaixo transcrito:  
“Art. 104 Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle 
de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será 
obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de 
segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído.” (grifamos)  
Durante a tramitação da proposta deverão ser convocadas pelo menos 02 (duas) 
audiências públicas, conforme art. 41, VIII, da Lei Orgânica, dependendo sua 
aprovação do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do 
art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Contudo, a fim de adequar a proposta à técnica de elaboração legislativa constante 
da Lei Complementar Federal nº 95/98, sugerimos o substitutivo a seguir:  
  
SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 106/11.  
  
Acrescenta artigo 5º-A à Lei nº 11.733, de 27 de março de 1995, que dispõe sobre 
a criação do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  



Art. 1º Fica acrescido artigo 5º-A à Lei nº 11.733, de 27 de março de 1995, com a 
seguinte redação:  
"Art. 5-A. O procedimento de inspeção veicular compreende as seguinte fases:  
I - pré-inspeção visual;  
II - inspeção visual;  
III - inspeção mecânica e  
IV - medição de ruídos.  
§ 1º As fases do procedimento de inspeção veicular, de que trata este artigo, 
devem ser realizadas e esgotadas em uma única inspeção.  
§ 2º Concluídas todas as fases da inspeção veicular mencionadas neste artigo, o 
órgão competente do Executivo deverá emitir relatório indicando todas as causas 
de rejeição e ou reprovação a serem sanadas pelo munícipe." (NR)  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 03/08/11.  
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