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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: (51) 3220-4281 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 087.00072/2019-07

  

 

Altera o parágrafo único do art. 31 da Lei
Complementar nº 626, de 15 de julho de 2009 –
que institui o Plano Diretor Cicloviário Integrado
e dá outras providências –, e alterações
posteriores, excetuando os ciclistas em
treinamento ou em velocidade igual ou superior a
20km/h (vinte quilômetros por hora) da proibição
de trafegar fora de ciclovias ou ciclofaixas.

  

Senhor Presidente da CEFOR,

 

                   Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei Complementar de autoria do Vereador
Marcelo Sgarbossa que visa alterar o Plano Diretor Cicloviário para fins de autorizar ciclistas em
treinamento ou em velocidade igual ou superior 20 km/h a trafegarem fora dos limites das ciclovias e
ciclofaixas.

                        Segundo consta da Exposição de Motivos (fl. 02), o autor da proposição esclarece que a
proposição “objetiva, primeiramente, atender a segurança de quem trafega pelas ciclovias e ciclofaixas,
uma vez que ciclistas com diferentes velocidades e habilidades transitam por esses equipamentos. Ressalte-
se que, para conduzir uma bicicleta, não é necessário nenhum tipo de habilitação ou treinamento, o que
pode gerar situações de conflito, em razão dos diferentes objetivos e condições pessoais entre os ciclistas”.

                        A Procuradoria da Casa, em seu parecer de nº 72/19, entendeu que “a proposição em questão
apresenta vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência da União para dispor sobre
normas de trânsito e transporte”. (Fls. 07 e 08).

                        Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em seu Parecer nº 178/19, de
relatoria do Vereador Mendes Ribeiro, deliberou pela inexistência de óbice jurídico para tramitação do
projeto (fls. 10-14).

                        Alçada tal proposição à apreciação da CEFOR, há de se pontuar, inicialmente, que já existe
legislação federal tratando do tema relativo à circulação de bicicletas de maneira específica, senão vejamos
os art. 58 e 59, do Código Brasileiro de Trânsito, que determina:
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Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer,
quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a u�lização
destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sen�do de circulação regulamentado para a
via, com preferência sobre os veículos automotores.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a
circulação de bicicletas no sen�do contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o
trecho com ciclofaixa.

Art. 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou en�dade com circunscrição
sobre a via, será permi�da a circulação de bicicletas nos passeios.

 

                         Gize-se, além disso, que o projeto em análise visa a alteração do Plano Diretor Cicloviário.
Ora, é importante para a presente análise que se tenha clara a definição do que é um plano diretor. Para tanto,
nos socorremos da dicção do art. 182, e seu § 1º, da Constituição Federal que estabelece:

 

 Art. 182. A polí�ca de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por obje�vo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garan�r o bem-estar de seus habitantes.        

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte
mil habitantes, é o instrumento básico da polí�ca de desenvolvimento e de expansão urbana.

 

                         Resta claro da leitura do comando constitucional aposto acima que o Plano Diretor se trata de
um instrumento de regramento urbanístico voltado à organização espacial da cidade e o estabelecimento de
diretrizes para sua expansão. Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, o plano diretor é o “complexo de
normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do Município, sob os aspectos
físico, social, econômico e administrativo, desejado pela comunidade local”[1].

                         Sob tal perspectiva, não há como se admitir que o Plano Diretor Cicloviário, ferramenta
responsável pelas diretrizes de implementação da política cicloviária no espaço urbano da capital em
consonância com os preceitos ensartados no Plano Diretor de Porto Alegre, venha normatizar questões
típicas de trânsito já devidamente tratadas através de legislação federal, até mesmo porque tal intento se
encontra em terreno estranho ao seu desiderato final que é o regramento do espaço urbano e não a
organização da circulação de veículos.

                         Desta feita, com base nos argumentos acima esposados, manifestamo-nos pela rejeição do
projeto de lei complementar. 

 

Sala de Reuniões, ____ de ______________ de 2020.

 

 

Vereador Idenir Cecchim,

Presidente e Relator.

 

[1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, Atualizado por Márcio Schneider Reis e Edgard
Neves da Silva, 15ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 538.
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Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 30/03/2020, às 12:38,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0135334 e o código CRC E21CAC9F.

Referência: Processo nº 087.00072/2019-07 SEI nº 0135334

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4341 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 055/20 – CEFOR con�do no doc 0135334 (SEI nº 087.00072/2019-07 – Proc.
nº 0024/19 – PLCL nº 002), de autoria do vereador Idenir Cecchim, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 30 de junho de 2020, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 01 voto
CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei Complementar

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: CONTRÁRIO

Vereador Valter Nagelstein:  Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 03/07/2020, às
10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0150652 e o código CRC CE9B5A1A.

Referência: Processo nº 087.00072/2019-07 SEI nº 0150652

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

