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PARECER Nº 1461/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0046/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Camilo Cristófaro, que 
determina a instalação de pórtico de sacrifício em locais próximos de passarelas, viadutos, 
pontes, túneis ou outros obstáculos que limitem a altura de veículos em circulação no 
município. 

De acordo com o projeto, nos referidos locais deverão ser instalados tais 
equipamentos, bem como sinalização adequada a fim de tentar evitar a grande quantidade de 
acidentes que ocorrem na cidade. Na justificativa da propositura colhe-se a informação de que 
todo mês ao menos quinze caminhões ficam presos em viadutos e abalam estruturas. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, eis 
que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será 
demonstrado. 

O projeto em análise institui medida voltada à garantia da segurança viária, buscando 
evitar acidentes ocasionados pela falta de informação clara acerca da limitação de altura de 
viadutos e afins e preservando, em última análise, à saúde e a vida dos munícipes. 

Como se vê, trata-se de matéria inserida no âmbito do interesse local, estando, 
portanto, albergada na competência legislativa deferida ao Município pelo art. 30, I, da 
Constituição Federal. 

No aspecto formal, o projeto fundamenta-se no art. 37, caput, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos. Ressalte-se, 
ademais, que não há iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, pois a matéria tratada 
não se encontra entre aquelas previstas no § 2º do referido dispositivo e, consoante 
entendimento jurisprudencial uníssono, a cláusula de reserva de iniciativa deve ser interpretada 
restritivamente. 

A propósito da temática da iniciativa, convém observar, ainda, que o Judiciário vem 
adotando posicionamento mais flexível no que tange à iniciativa parlamentar para edição de 
leis dirigidas à atuação do Poder Público, ainda que estabelecendo comandos concretos, 
desde que não haja invasão da esfera administrativa  esta reservada em nosso ordenamento 
ao Poder Executivo  o que se daria, por exemplo, através da determinação de criação de 
órgãos ou da criação de novas atribuições a órgãos já existentes, ou ainda, da criação de 
cargos públicos. 

Assim, quando o projeto não veicular comandos que interfiram diretamente em 
matérias reservadas ao Executivo, tais como a estruturação e fixação de atribuições dos 
órgãos públicos e o regime jurídico dos servidores, não há que se falar em vício de iniciativa, 
consoante já decidiu o STF em sede de Repercussão Geral (Tema 917): 

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 
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jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (STF. ARE 878911 RG / RJ. J. 
29.09.2016, grifamos). 

Sendo assim, verifica-se que a propositura em análise encontra-se em consonância 
com os mandamentos constitucionais e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estando 
voltada à preservação da segurança e da saúde dos munícipes. 

Tendo em vista que o projeto prevê a instalação de novos equipamentos nas vias 
públicas que especifica, a respectiva despesa deve observar o disposto na Lei Complementar 
nº 101/00  Lei de Responsabilidade Fiscal e, neste sentido, foram solicitadas informações ao 
Poder Executivo a respeito. Em sua manifestação de fls. 13/22 o Executivo tece argumentos de 
mérito contrários à aprovação do projeto, sobre os quais não compete a esta Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa se manifestar, eis que para tanto foram 
designadas comissões específicas. Já no que tange à questão da geração de despesas, a 
Companhia de Engenharia de Tráfego informou que está acompanhando testes técnicos de 
tecnologia de detecção de altura excessiva de veículos, porém, ainda não tem um parecer 
conclusivo, razão pela qual não foi possível a elaboração de orçamento e a consequente 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro, competindo à Comissão de Finanças e 
Orçamento analisar tais aspectos. 

Contudo, é necessária a apresentação de Substitutivo a fim de: (i) adequar o texto à 
técnica legislativa prevista pela Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a 
redação, alteração e consolidação das leis; (ii) excluir o art. 3º do projeto, eis que a 
jurisprudência tanto no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal (por exp., ADI 3394) tem entendido que a fixação de 
prazo para o Executivo exercer as atribuições que lhe são próprias, como é o caso da 
regulamentação das leis, é inconstitucional por violar o princípio da independência harmonia 
entre os Poderes; e, (iii) alterar a redação do artigo sobre a vigência da lei, a fim de 
compatibilizá-la com os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 16). 

A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos PELA LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0046/19 

Determina a instalação de pórtico de sacrifício em locais próximos de passarelas, 
viadutos, pontes, túneis ou outros obstáculos que limitem a altura de veículos em circulação no 
Município de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Os locais próximos de passarelas, viadutos, pontes, túneis ou outros obstáculos 
arquitetônicos, que limitem a altura de veículos em circulação no Município, deverão ser 
dotados de sinalização adequada e pórtico de sacrifício. 

Art. 2º As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor no exercício em que for considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, bem como quando tiver sido compatibilizada com as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/09/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) - Relator 
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Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


