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PARECER Nº 2082/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0349/18. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que cria a 
Escola Municipal de Formação de Veículos Automotores do Município de São Paulo e dá 
outras providências. 

De acordo com a justificativa, as escolas de trânsito não implicariam custos ao 
Município, já que custeados com recursos provenientes de multas de trânsito. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no art. 37, caput, 
da Lei Orgânica 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. 

Em relação à matéria versada no projeto de lei, consoante o disposto no art. 30, I, da 
Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no art. 13, I, da Lei Orgânica Municipal. Ademais, busca-se 
promover inclusão de pessoas hipossuficientes, oferecendo-lhes curso de preparação à 
obtenção de carteira nacional de habilitação, em atenção, sobretudo, à concretização dos 
princípios da dignidade humana e da igualdade e ao objetivo de construção de uma sociedade 
justa (arts. 1°, III, 3º, I, e 5º, caput, todos da Constituição Federal). 

Registre-se, ainda, que a propositura alinha-se ao disposto no art. 81 da Lei Orgânica 
do Município, que elenca os princípios que devem nortear a Administração Pública, em todos 
os ramos. 

Dessa forma, é manifesto, pois, o interesse público a ser tutelado sob o fundamento do 
latente interesse local. 

Para ser aprovada, a propositura depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo a seguir, 
apresentado apenas para adequar a proposta aos ditames da Lei Complementar Federal 
95/98: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0349/18. 

Dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Formação de Condutores de Veículos 
Automotores do Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a criar a Escola Municipal de Formação de 
Condutores de Veículos Automotores do Município de São Paulo, na forma estabelecida pelo 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

Art. 2º A Escola Municipal de Formação de Condutores de Veículos Automotores do 
Município de São Paulo terá como objetivo principal preparar candidatos ao processo de 
formação de condutores em todas as categorias. 
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§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, poderá o Município de São 
Paulo celebrar convênios e outros instrumentos congêneres com Centros de Formação de 
Condutores, instituições de ensino, órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e 
Federal e organizações não-governamentais. 

§ 2º Poderá ainda o Município de São Paulo utilizar recursos provenientes da 
arrecadação com cobranças de multas de trânsito, na forma do artigo 320 da Lei Federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro. 

Art. 3º Poderá ingressar na Escola Municipal de Formação de Condutores de Veículos 
Automotores do Município São Paulo, comprovadamente, e independentemente de sexo, raça, 
cor ou religião, todo aquele que: 

I - estiver desempregado; 

II - possuir renda familiar mensal igual ou inferior a 02 (dois) salários mínimos; ou 

III - ser beneficiário do Programa Bolsa Família, na forma da Lei Federal n. 10.836, de 
9 de janeiro de 2004. 

Art. 4º O interessado deverá cumprir os seguintes requisitos no ato de inscrição: 

I - comprovar domicílio no Município de São Paulo há pelo menos 01 (um) ano; 

II - possuir 18 (dezoito) anos e se encontrar em pleno gozo de suas faculdades 
mentais; 

III - ser alfabetizado; 

IV - possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

V - possuir documento de identidade; 

VI - não se encontrar administrativa ou judicialmente impedido de conduzir veículo 
automotor; 

VII - não ter sido condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por crime previsto 
no Código de Trânsito Brasileiro. 

Art. 5º A estrutura curricular, carga horária por matéria e especificações obedecerão às 
normas consubstanciadas no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do Conselho 
Nacional de Trânsito. 

Art. 6º A gestão da Escola Municipal de Formação de Condutores de Veículos 
Automotores do Município de São Paulo será do próprio Município, que poderá formalizar 
parcerias com Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN) para adequação 
de normas de trânsito e pleno funcionamento da escola. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8º 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 19/12/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Edir Sales - PSD - Relatora 

Quito Formiga - PSDB 

Reis - PT 

 



 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0349/2018 
Secretaria de Documentação Página 3 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/12/2018, p. 130 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

