
JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação dessa Egrégia Casa 

Legislativa, objetiva dispor que os semáforos instalados no Município de São 

Leopoldo poderão funcionar em locais pré-determinados pelo órgão 

competente de trânsito, com o sinal de alerta intermitente das 00h00min às 

05h00min horas. 

Trata-se de possibilidade expressamente prevista no Anexo II do Código 

de Trânsito Brasileiro, item 4.2.1. que versa sobre a sinalização semafórica de 

advertência, nos seguintes termos: “no caso de grupo focal de regulamentação, 

admite-se o uso isolado da indicação luminosa em amarelo intermitente, em 

determinados horários e situações especificas. Fica o condutor do veiculo 

obrigado a reduzir e respeitar o disposto no Art. 29, inciso III, alínea “c”. 

No trânsito temos nossa parcela de responsabilidade perante o direito 

coletivo. Os sinais de trânsito ali estão para a segurança de todos e, caso haja 

qualquer infração, o cidadão está sujeito a pesadas multas. Por outro lado, é 

necessário compreender que, em certos horários, os sinais de trânsito podem 

auxiliar no cometimento de crimes, colocando em risco a segurança de 

condutores e passageiros. Assim, com a atenção redobrada e a velocidade 

controlada, é possível evitar com facilidade as abordagens inesperadas, tal 

como já acontece em outros municípios do Estado e do País. 

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição para analise e 

aprovação desta Casa Legislativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO – RS 

 

‘’ Dispõe sobre o funcionamento  

do amarelo intermitente nos semáforos no período  

compreendido entre às 00h00min às 05h00min  

no âmbito do Município de São Leopoldo.’’ 

 

 

 

 No uso das atribuições que nos confere o Regime Interno desta Casa, 

estamos submetendo à apreciação do Plenário o seguinte projeto de lei: 

 

Art. 1º - Os semáforos destinados ao controle e tráfego de veículos 

automotores, no município de São Leopoldo, funcionarão somente com sinal de 

alerta (amarelo intermitente), no período das 00h00min às 05h00min. 

Parágrafo único: Nos horários previstos no “caput” do art. 1º desta Lei, estando 

o semáforo indicando amarelo intermitente, fica o condutor do veículo obrigado 

a reduzir a velocidade e respeitar o disposto no Art. 29, inciso III, alínea “c” do 

Código de Trânsito Brasileiro. 

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

São Leopoldo, 13 de abril de 2022. 

 

 

Marcelo Pereira Antonio 

Vereador - PTB 


