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PARECER Nº 1611/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0255/19. 

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que pretende, 
em linhas gerais: a) ampliar o tempo dos semáforos de trânsito para pedestres e sonorizar o 
tempo de travessia, visando à melhoria da mobilidade urbana de idosos e pessoas com 
deficiência física; b) produzir e distribuir cartilhas e promover palestras, em escolas públicas e 
privadas, sobre educação e segurança no trânsito. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei. 

Abordada a questão sob o ponto de vista da regulamentação de trânsito, temos que, 
embora a Carta Magna reserve privativamente à União competência para legislar sobre trânsito 
e transporte (art. 22, inciso XI), a própria Constituição Federal atribuiu ao Município 
competência para ordenar o trânsito urbano e o tráfego local, visto serem atividades de 
interesse local (art. 30, incisos I e V). 

Como ensina Hely Lopes Meirelles, a circulação urbana e o tráfego local, abrangendo o 
transporte coletivo em todo território municipal, são atividades de estrita competência do 
Município, para atendimento das necessidades específicas de sua população (...). Especial 
atenção das autoridades locais deve merecer o trânsito de veículos e pedestres, nas vias e 
logradouros públicos. A primeira preocupação deve ser o estabelecimento de boas normas de 
circulação, tendentes a descongestionar o centro urbano, os locais de comércio, os pontos de 
retorno (...). Nessa regulamentação local, além de normas gerais contidas no Código Nacional 
de Trânsito e nos regulamentos estaduais, o Município pode estabelecer condições particulares 
para cada rua ou zona, atendendo às peculiaridades locais e ao perigo que oferece à 
coletividade (Direito Municipal Brasileiro, 6ª ed., Ed. Malheiros, pp. 319/320 e 363). 

Veja-se, a respeito, a lição de José Nilo de Castro: 

Dentre os serviços públicos municipais (...) arrolam-se os seguintes: arruamento, 
alinhamento e nivelamento, promoção do adequado ordenamento territorial urbano (art. 30, 
VIII, CF); águas pluviais; trânsito e tráfego (...) sinalização de vias urbanas e das estradas 
municipais, sua regulamentação e fiscalização, arrecadando-se as multas relativas às infrações 
cometidas em seu território (...). Merecem explicitação os serviços de trânsito e tráfego de 
competência do Município. Não se confundem com os do Estado. O trânsito e o tráfego nas 
vias municipais, notadamente do perímetro urbano, são de competência municipal, cuja 
organização e execução, portanto, se ordenam pelas leis locais, como a previsão de infrações 
e de sanções aos infratores do trânsito e do tráfego municipais (...). A circulação urbana e o 
tráfego local são disciplinados por leis locais, no exercício da autonomia do Município (Direito 
Municipal Positivo, 2ª ed., Ed. Del Rey, pp. 207 e 208). 

Outrossim, ressalte-se que não há iniciativa reservada para a matéria, como aquelas 
de que trata o § 2º do art. 37 da Lei Orgânica do Município, podendo o impulso inicial do 
processo legislativo partir desta Casa. 

Importante frisar, ainda, que o Judiciário vem adotando posicionamento mais flexível no 
que tange à iniciativa parlamentar para edição de leis que versem sobre programas e serviços 
públicos, desde que não haja invasão da esfera administrativa  esta reservada em nosso 
ordenamento ao Poder Executivo (STF, Tema 917 de Repercussão Geral). Nesse aspecto, 
também não há nada a opor à parte do projeto que prevê a distribuição de cartilhas e a 
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realização de palestras sobre educação e segurança no trânsito, em escolas públicas e 
privadas. 

Por fim, ressalte-se que a medida prevista pelo projeto beneficia especialmente as 
pessoas que potencialmente apresentam maior dificuldade na realização de travessias nas vias 

públicas, quais sejam, os idosos, as pessoas com deficiência e as crianças, dando 
cumprimento, sob este prisma, ao mandamento contido na Constituição Federal, na Lei 
Orgânica do Município e também na legislação esparsa especializada no sentido de que a tal 
classe de sujeitos seja conferido tratamento especial pelo ordenamento jurídico, assegurando o 
exercício de seus direitos e sua integridade. 

Para ser aprovado, o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 

Ante todo o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo, 
que visa compatibilizar a ementa do projeto ao seu conteúdo, bem como adequar a redação à 
técnica legislativa da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0255/19. 

Dispõe sobre extensão do tempo e sonorização de semáforos para pedestres e 
cartilhas e palestras em matéria de segurança e educação no trânsito, em escolas públicas e 
privadas do Município de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O tempo dos semáforos de trânsito para pedestres deverá ser sonorizado e 
aumentado para até 2 (dois) minutos em vias estreitas e até 3 (três) minutos em vias largas, no 
período das 5 (cinco) horas às 22 (vinte e duas) horas. 

Art. 2º Durante a madrugada, assim entendido o período das 22 (vinte e duas) horas às 
5 (cinco) horas do dia seguinte, os semáforos terão seu tempo reduzido, consoante as regras 
anteriores à entrada em vigor desta Lei. 

Art. 3º As escolas públicas e privadas deverão receber cartilhas sobre educação e 
segurança no trânsito, a serem elaboradas pelos órgãos competentes do Poder Executivo, em 
parceria com a comunidade escolar. 

§ 1º Essas cartilhas deverão conter orientações sobre comportamentos do pedestre e 
do condutor do veículo, além de informações sobre a legislação pertinente, em especial, sobre 
a liberdade de ir e vir garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso - 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, no artigo 10, parágrafo 1º, inciso I, e sobre os 
parâmetros do Código de Trânsito Brasileiro, aprovado pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997. 

§ 2º Esses conteúdos serão ensinados em sala de aula por profissionais das seguintes 
disciplinas: 

I - Educação Física, que ensinará o comportamento do pedestre e do condutor para 
travessia segura e direção defensiva; 

II - Língua Portuguesa, que orientará a interpretação dos textos de lei e demais 
conteúdos da cartilha; 

III - Matemática e/ou Física, a depender da série escolar, para análise e estudo do 
tempo seguro de deslocamento nas vias dos bairros da cidade. 

Art. 4º Haverá palestras, nas escolas públicas e privadas, a serem ministradas por 
pessoas capacitadas nas áreas de educação e segurança no trânsito, visando à 
conscientização do aluno em relação ao seu comportamento como pedestre e a técnicas de 
direção defensiva como futuro condutor de veículo. 
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Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/09/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) - Relator 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/09/2019, p. 99 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


