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-ASSESSORIA TURÍDICA-

PARECER N.H 8.284 - A/J
(Ref.: Trânsito)
Proc. n.° 16925/2017 
PL 485/2017
Ver. Marcão da Academia 
Emenda n° 2

“Dispõe sobre a implantação de sinal 
luminoso nas faixas de pedestres demarcadas 
no município e dá outras providências.”

Trata-se de emenda apresentada pelo \rereador Marcão da Academia ao 
projeto de lei de sua autoria que determina a instalação de sinalização luminosa nas faixas de 
pedestre demarcadas em locais de grande circulação de pedestres e alto índice de 
atropelamentos.

No parecer n° 7.484 - A/J esta Assessoria Jurídica apontou a existência de 
vícios de inconstitucionalidade, bem como incorreções quanto ã técnica de redação 
legislativa, que impedem a apreciação da propositura.

Verifica-se que a emenda n° 02 apresentada pelo Autor da propositura 
apenas substitui as impropriedades redacionais apontadas no parecer acima mencionado por 
outras, tanto na ementa (disposição acerca de outras providências) quanto no art. Io (letra 
minúscula no início da frase).

Anota-se que mudança da determinação constante na proposimra original 
para a mera autorização prevista na emenda não possui o condão de afastar a 
inconstimeionalidade da propositura, uma vez que a matéria continua sendo de competência 
da L mão e o Chefe do Poder Execudvo não carece de autorização legislativa para a prática 
de atos inerentes ã gestão administrativa do município.

Nestes termos, é de nosso entendimento que a emenda, tal como a 
propositura original, não reúne condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciada pelos 
nobres Vereadores desta Casa Legislativ'a.

» ,
/ E o parecer.

Sãojosé dos Campos, Io de abril de 2019.
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