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PARECER Nº 2123/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0501/15. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Atílio Francisco, que visa 
dispor sobre a instalação de contador regressivo e sonoro de sinalização semafórica para 
pedestres no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

Segundo a propositura, referidos semáforos serão progressivamente substituídos e 
instalados pelo Poder Executivo, conforme a conveniência e oportunidade administrativa, 
garantida a prioridade dos pontos de maior periculosidade de travessia. 

O projeto prevê, ainda, comandos obrigatórios ao Poder Executivo, tais como: (i) 
estabelecimento de cronograma de substituição ou instalação dos semáforos adaptados (art. 
3º, parágrafo único); (ii) obrigatoriedade para novas instalações de travessias de pedestres e 
para cruzamentos equipados com semáforos cujo ciclo contemple fase especial para pedestre 
(art. 4º); e (iii) realização de campanhas institucionais de conscientização da população quanto 
à importância do respeito aos direitos dos pedestres. 

Na forma do substitutivo ao final proposto, que exclui os comandos dirigidos ao Poder 
Executivo, retirando-lhe a característica de atribuição de ato concreto, a propositura reúne 
condições de prosseguimento. 

Com efeito, a matéria versada na propositura, qual seja, a proteção e defesa das 
pessoas com deficiência visual, encontra fundamento no artigo 23, inciso II, da Constituição 
Federal, que reza: 

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

(...) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência;" 

No que se refere propriamente à competência para legislar sobre a matéria, deve ser 
ressaltada, ainda, a prerrogativa dos Municípios para, no uso de sua competência residual 
expressa no inciso II do art. 30 da Constituição da República, suplementar a legislação federal 
e estadual no âmbito específico do peculiar interesse local. 

Na espécie, nos termos do art. 24, inciso XIV, da Constituição da República, compete à 
União e aos Estados, de forma concorrente, legislar sobre a proteção e a integração das 
pessoas com deficiência, restando aos Municípios, no uso de sua competência suplementar 
(CF, art. 30, II), tratar da matéria naquilo que, como no caso da propositura, se adequar ao 
interesse local. 

Na esteira de tais regras constitucionais, o art. 226 da Lei Orgânica igualmente 
determina que o Município deverá procurar garantir à pessoa com deficiência a sua inserção na 
vida social e econômica, colocando à sua disposição os instrumentos necessários para que 
possa, na medida do possível, superar as restrições decorrentes da deficiência física e 
integrar-se na vida social de modo mais efetivo. 

Neste sentido, o projeto em apreço visa dar cumprimento a tal mandamento, uma vez 
que busca facilitar a locomoção independente das pessoas com deficiência visual. 
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Cumpre observar ainda que ela encontra consonância também com o disposto na Lei 
Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida. 

Com efeito, nos termos do art. 3º dessa citada lei, o "planejamento e a urbanização das 
vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e 
executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida". 

A fim de regulamentar citada lei, foi editado o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
2004 que, com relação aos semáforos para pedestres, determina: 

Art. 17. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar 
equipados com mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoa 
portadora de deficiência visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a 
intensidade do fluxo de veículos, de pessoas ou a periculosidade da via assim determinarem, 
bem como mediante solicitação dos interessados. 

Não bastasse, a Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014, que aprova a Política 
de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, em seu 
art. 235, expressamente dispõe sobre a questão em tela, ao assim determinar: 

Art. 235. A rede semafórica destinada à travessia de pedestre deve incorporar 
gradualmente dispositivos para que a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida possa 
atravessar pela faixa de pedestre, com autonomia e segurança, de acordo com a legislação 
aplicável. 

O projeto encontra fundamento nos arts. 23, II; 24, XIV; 203, IV, 227, II, todos da 
Constituição Federal e nos arts. 13, I, 37, caput,  226 e 228,  todos da Lei Orgânica do 
Município, bem como no art. 235 do Plano Diretor Estratégico. 

Para a sua aprovação dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Casa, 
nos termos do artigo 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Deste modo, sob o aspecto estritamente jurídico, somos: 

PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo, proposto para excluir os 
comandos dirigidos ao Poder Executivo, retirando-lhe a característica de atribuição de ato 
concreto. 

 

SUBSTITUTIVO Nº    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0501/15. 

Dispõe sobre a instalação de contador regressivo e sonoro de sinalização semafórica 
para pedestres no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A : 

Art. 1º No âmbito do Município de São Paulo, os semáforos para pedestres deverão ser 
equipados com dispositivo de contagem regressiva de tempo e com sinalizador sonoro 
progressivo de alerta de mudança de sinal, destinado à orientação de pessoas com deficiência 
visual. 

Art. 2º O tempo para a travessia dos pedestres será proporcional à largura do 
logradouro ou via pública e ao número de pistas, observando-se as demais particularidades de 
cada via ou cruzamento, de modo a permitir a travessia segura do pedestre. 

Art. 3º Os semáforos para pedestres de que trata esta Lei serão progressivamente 
substituídos ou instalados pelo Poder Executivo, conforme a conveniência e oportunidade 
administrativa, garantida a prioridade aos pontos de maior periculosidade de travessia, 
segundo os índices estatísticos de acidentes de atropelamento de pedestres, e aos pontos 
próximos de hospitais, escolas e universidades. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias 
contados de sua publicação. 
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Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

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

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 25.11.2015. 

Alfredinho - PT 

Conte Lopes - PTB - Relator 

Ari Friedenbach - PHS 

Arselino Tatto - PT 

David Soares _ PSD 

Eduardo Tuma -PSDB 

George Hato - PMDB 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/11/2015, p. 148 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

