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PARECER Nº2035/2015 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

192/14. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 192/14, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, que 

dispõe sobre a proibição do uso de foco de luz colorida em residências ou estabelecimentos 
comerciais e afins que confunda transeuntes e motoristas com os sinais luminosos do 
semáforo nas proximidades deste, e dá outras providências. 

Segundo a justificativa do projeto, a iniciativa visa colaborar com a diminuição de 
acidentes no município, em razão da confusão mental que o foco de luz colorida instalado em 
imóveis causa nos transeuntes e motoristas, quando projetada nas cores dos semáforos e nas 
proximidades destes. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade do Projeto de Lei, através do Parecer nº 1.101/2014. 

O Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, dentre suas 
disposições, estabelece no art. 81 que "nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar 
luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na 
visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito." 

O art. 84 do Código de Trânsito Brasileiro confere à autoridade de trânsito o poder de 
retirar elemento prejudicial à sinalização, a saber: 

"Art. 84. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar 
ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da 
sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado." 

No âmbito do município, a Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006, que dispõe sobre 
a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do Município de São Paulo, 
define, segundo o disposto no art. 2º, como paisagem urbana o espaço aéreo e a superfície 
externa de qualquer elemento natural ou construído, tais como água, fauna, flora, construções, 
edifícios, anteparos, superfícies aparentes de equipamentos de infraestrutura, de segurança e 
de veículos automotores, anúncios de qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, 
equipamentos de informação e comodidade pública e logradouros públicos, visíveis por 
qualquer observador situado em áreas de uso comum do povo. 

Ao dispor sobre normas gerais, a Lei 14.223, de 2006, fixou no art. 8º que todo anúncio 
deverá observar, dentre outras, as seguintes normas: 

VII - não prejudicar a visibilidade de sinalização de trânsito ou outro sinal de 
comunicação institucional, destinado à orientação do público, bem como a numeração 
imobiliária e a denominação dos logradouros; 

VIII - não provocar reflexo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar 
ofuscamento, prejudicar a visão dos motoristas, interferir na operação ou sinalização de 
trânsito ou, ainda, causar insegurança ao trânsito de veículos e pedestres, quando com 
dispositivo elétrico ou com película de alta reflexividade; 

 

Note-se que a citada disciplina da paisagem urbana enfocou os anúncios, más não 
abordou a questão da iluminação em fachadas de edifícios. Desse modo, após a vigência da 
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Lei, muitos particulares lançaram mão de técnicas de iluminação para destacar a presença de 
seus estabelecimentos, uma vez que o dispositivo legal impôs restrição aos anúncios. 

Diante do exposto, verifica-se que há pertinência no conteúdo proposto, o qual poderá 
aprimorar as normas relacionadas ao disciplinamento da paisagem, sem prejuízo ao disposto 
no Código de Trânsito Brasileiro, que confere poderes à autoridade de trânsito local para 
providenciar a retirada da interferência na sinalização. 

A proposição, nesse sentido, busca criar um mecanismo efetivo de controle junto aos 
estabelecimentos, impondo penalidade a estes. 

Considerando, portanto, a relevância da presente iniciativa em razão das contribuições 
que poderão dela advir à melhoria da iluminação urbana como elemento qualificador da 
paisagem, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, manifesta-se 
favoravelmente ao Projeto de Lei nº 192/14. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 11/11/2015. 
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