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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 190/2017 
Dispõe sobre o funcionamento dos portões e cancelas automáticas no Município de 

São Paulo. 

Art. 1º Os portões e cancelas automáticas pivotantes ou basculantes que permitem o 
acesso de veículos ou pessoas não poderão, em seu movimento de abertura, fechamento ou 
travamento, projetar-se para fora do alinhamento do imóvel, a fim de proteger a integridade 
física dos pedestres e evitar dano aos veículos que trafegam no local 

Art. 2º Os portões e cancelas que já existem e não observam o disposto no artigo 1º 
desta lei deverão ser adaptados, cabendo ao proprietário ou possuidor do imóvel adotar uma 
das seguintes formas de adequação: 

I - instalação de sensor eletrônico capaz de detectar a passagem de pessoas e 
veículos, obstando o prosseguimento da abertura ou fechamento; 

II - instalação de sinalização sonora e luminosa 15 (quinze) segundos antes da 
movimentação do portão ou cancela, a fim de alertar pedestres e veículos que transitam no 
local; 

III - adaptação do portão ou cancela a fim de que passe a ser deslizante e não se 
movimente para fora do alinhamento do imóvel; 

IV - adaptação do portão ou cancela a fim de que se movimente para dentro do imóvel, 
não ocasionando risco aos pedestres que passam pelo local. 

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o proprietário ou possuidor do 
imóvel às seguintes penalidades: 

I - intimação para sanar as irregularidades no prazo de 30 (trinta) dias; 

II - em caso de descumprimento da intimação prevista no inciso I deste artigo, multa no 
valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 

III - reaplicação da multa prevista no inciso II deste artigo a cada período de 30 (trinta) 
dias até o efetivo cumprimento da lei. 

Parágrafo único O valor da multa será atualizado anualmente pela variação do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, ou por outro índice que venha a substituí-lo. 

Art. 4º Fica concedido o prazo de 6 (seis) meses para a adaptação dos portões e 
cancelas existentes aos termos desta lei. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação. 

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

Vereadora Sandra Tadeu (DEM) 
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PARECER CONJUNTO Nº 1806/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE POLÍTICA 

URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS 

E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO APRESENTADO  
AO PROJETO DE LEI Nº 0190/17. 

Trata-se de substitutivo nº  apresentado em Plenário ao projeto de lei nº 190/17, de 
autoria da nobre Vereadora Sandra Tadeu que objetiva dispõe sobre o funcionamento dos 
portões e cancelas automáticas. 

O Substitutivo apresentado merece prosperar, uma vez que aprimora a proposta 
original. 

No que tange ao aspecto formal, o substitutivo encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, 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 substitutivo, consoante o disposto no art. 30, inciso I, 
da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

Ademais, a proposta está respaldada no poder de polícia relativo às construções, ou à 
polícia edilícia que, consoante preleciona Hely Lopes Meirelles, "se efetiva pelo controle 
técnico-funcional da edificação particular, tendo em vista as exigências de segurança, higiene, 
e funcionalidade da obra segundo sua destinação e o ordenamento urbanístico da cidade." (in 
Direito Municipal Brasileiro, São Paulo, Malheiros Editores, 6ª ed., p. 351). 

Ante o exposto, somos pela PELA LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifestam 

FAVORAVELMENTE ao Substitutivo. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 06.12.2017. 
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