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PARECER Nº 2187/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0388/19. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Eduardo Tuma, que dispõe 
sobre a isenção do pagamento de Zona Azul, no âmbito da Cidade de São Paulo, pelo período 
de tolerância de 5 (cinco) minutos, desde que o condutor acione o pisca-alerta, ou pelo período 
de 10 (dez) minutos, se for idoso ou portador de necessidades especiais e estiver devidamente 
identificado. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei, visto 
que apresentado no exercício da competência legislativa desta Casa para editar normas sobre 
interesse local e normas reguladoras de serviço público municipal. 

Com efeito, a proposta está amparada no artigo 30, I, da Constituição Federal, e nos 
artigos 13, I e 37, caput, da Lei Orgânica do Município, os quais conferem à Câmara 
competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 

Como observa Celso Bastos a respeito do tema: 

Cairá, pois, na competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. É 
evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que afete uma 
dada comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por repercutir nos interesses 
da comuna nacional. Interesse exclusivamente municipal é inconcebível, inclusive por razões 
de ordem lógica: sendo o Município parte de uma coletividade maior, o benefício trazido a uma 
parte do todo acresce a este próprio todo. Os interesses locais dos Municípios são os que 
entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior ou 
menor repercussão, com as necessidades gerais (Competências na Constituição de 1988, 
Fernanda Dias Menezes de Almeida, Ed. Atlas, 1991, pág. 124, grifamos) 

A norma proposta versa sobre necessidades imediatas da cidade e de sua população, 
sendo de se reconhecer a competência legislativa da esfera municipal. 

Saliente-se, ainda, que o projeto consiste em medida que atende ao interesse público, 
eis que proporciona ao cidadão uma tolerância bastante razoável no contexto da grande 
metrópole em que vivemos e sensível, por outro lado, às necessidades especiais da população 
idosa ou portadora de algum tipo de deficiência. 

No plano normativo infralegal, o projeto de lei está de acordo com o Estatuto do Idoso, 
já que promove a garantia à liberdade, consistente também na faculdade de ir, vir e estar nos 
logradouros públicos e espaços comunitários (artigo 10, § 1ª, inciso I), e ao Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, tendo em vista a previsão do dever do Estado de assegurar às pessoas com 
deficiência direitos referentes ao transporte (artigo 8º), o que, por certo, inclui a facilitação de 
utilização de veículos próprios. 

Ressalta-se que o Código de Trânsito Brasileiro também possui dispositivo referente à 
matéria tratada neste projeto, tanto que determina competir "aos órgãos e entidades executivos 
de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e 
operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais" (artigo 24, inciso II, 1ª parte), bem 
como implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias (artigo 24, 
inciso X). 

Todavia, há que se apontar o uso de nomenclatura inadequada no art. 3º do projeto, 
quando se refere às pessoas com deficiência mediante a expressão pessoas com 
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necessidades especiais, não mais adotada pela Convenção da ONU sobre Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados pelo Governo Brasileiro 
pelo Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009, os quais se valem atualmente da expressão 
pessoas com deficiência, para que se afaste qualquer nesga de preconceito e se reforce que 
se trata de pessoas. Percebe-se, assim, a presença de falha de técnica legislativa, e, em última 
análise, de inobservância à terminologia adotada no citado tratado internacional, que tem 
status de Emenda Constitucional, nos termos do art. 5º, §3°, da Constituição Federal, o qual 
traz a recomendação do uso adequado da expressão para a garantia de seus fins. 

Para a sua aprovação, o projeto dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII da Lei Orgânica. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do Substitutivo abaixo, que visa 
adequar o projeto à nomenclatura da Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiência, bem como 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 0388/19. 

Considera a tolerância na utilização dos veículos automotores em áreas de 
estacionamento rotativo pago  Zona Azul. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica regulamentada a tolerância de 5 (cinco) minutos na utilização dos veículos 
automotores em áreas de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) na Cidade de São Paulo. 

Art. 2º O estacionamento será obrigatoriamente livre e gratuito nos primeiros 5 (cinco) 
minutos, sendo necessário o condutor acionar o pisca alerta. 

Art. 3º Fica estabelecida a tolerância de 10 (dez) minutos aos condutores com 
deficiência, desde que devidamente identificados, conforme Capítulo X, artigo 47, da Lei 
Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; Lei Federal nº 
13.281, de 4 de maio de 2016, art. 24, inciso VI, que altera a Lei Federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro; Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012; 
Portarias do Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV.GAB nº 66, de 8 de maio de 
2017, e nº 01, de 9 de fevereiro de 2018, e demais normas do Poder Executivo. 

§ 1º O estacionamento será obrigatoriamente livre e gratuito nos primeiros 10 (dez) 
minutos, desde que o condutor esteja devidamente identificado e tenha acionado o pisca alerta. 

§ 2º Fica assegurado que, nas vagas especiais, em áreas de estacionamento rotativo 
pago -Zona Azul, no Município de São Paulo, o usuário deverá possuir a identificação através 
do "Cartão DeFis", "Cartão Azul Digital-CAD" e outros documentos a serem definidos pelo 
Poder Executivo. 

Art. 4º Fica estabelecida a tolerância de 10 (dez) minutos aos condutores idosos, desde 
que devidamente identificados, conforme os termos da Lei nº 10.741/2003 e demais normas 
legais regulamentadas pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único. Fica assegurado que, nas vagas especiais, em área de 
estacionamento rotativo pago - Zona Azul, no Município de São Paulo, o usuário deverá 
possuir o Cartão de Estacionamento para Idoso, o Cartão Azul Digital-CAD e outros 
documentos a serem definidos pelo Poder Executivo. 

Art. 5º Após o período de tolerância, o usuário deverá efetuar o pagamento do 
estacionamento rotativo Zona Azul, sob pena de incorrer nas penalidades previstas em lei. 

Art. 6º Caberá ao agente de trânsito ou autoridade competente o controle do prazo da 
tolerância gratuita no estacionamento rotativo Zona Azul, devendo providenciar a impressão do 
comprovante dos minutos considerados permitidos para a permanência gratuita. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
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Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 13/11/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) - Relatora 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/11/2019, p. 186 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


