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DA COMISSO DE CONSTITUIC40 E
JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE LEI 112 230/94. •

Trata-se de projeto de lei, de autoria do
nobre Vereador Dalmo Pessoa, que disp6e sobre a obrigato-
riedade de demarcação sobre as calçadas dos postos de ser-
viços e abastecimento de combustíveis, de faixa para a
passagem de pedestres.

411 	 O projeto está amparado no art. 13, I, e
art. 160, III e IV, da Lei Orgânica do Município.

Por se tratar de matéria sujeita ao quárum
de maioria simples para deliberação, é dispensada a vota-
ção em Plenário, cabendo tal prerrogativa às ComissUs
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento
Interno da Câmara Municipal.

Pela Legalidade.

Contudo, visando adaptar a propositura à
melhor técnica legislativa, sugerimos o substitutivo a se-
guir:

Substitutivo n2	 /94 ao PL. n2 230/94.

Disp6e sobre a obrigatoriedade de
demarcação, pelos postos de servi-
ços e de abastecimento de combus-
tíveis, de faixa para passagem de
pedestres nas calçadas.

A Câffiara Municipal de São Paulo decreta:

Art. 12 - As calçadas limítrofes dos postos
de serviços e abastecimento de combustíveis que servem de
acesso a veículos automotores deverão ser demarcadas, em
toda a sua extensão, com faixas para a passagem de pedes-
tres.

Art. 22 - Os postos terão prazo de 60 (ses-
senta) dias a partir da publ1cação desta lei para se adap-
tarem ao disposto no artigo 12.

Art. 32 - Aos infratores desta lei será
aplicada multa de 10 UFM, diariamente, até o seu integral
cumprimento.
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Ar t. 42 - O Executivo regulamentará a pre-
sente lei no prazo de 60 (sessenta) dias após sua publica-

Art. 52 - As despesas decorrentes da execu-
ção da presente lei, correrão par conta das dotaç5es orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 62 - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposiç6es em contrário.

Sala da Comissão de Constituição e Justiça, Oilfil9M
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