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PARECER 968/2014 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0325/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Edemilson Chaves, "dispõe 
sobre o Programa de inspeção técnica veicular (PITV) no município de São Paulo, e dá outras 
providências". 

De acordo com a iniciativa, ficará criado, no Município de São Paulo, o Programa de 
inspeção técnica veicular (PITV). Para implantação do PITV, será utilizado o mesmo 
cronograma e estrutura física do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso 
(l/M-SP) instituído pela Lei 11.733, de 27 de março de 1995, alterado pelas Leis 12.157, de 9 
de agosto de 1996, nº14.717, de 17 de abril de 2008, e nº 15.688 de 11 de Abril de 2013. 

Há também previsão, no projeto, que a concessionária cobrará, dos proprietários dos 
veículos integrantes da frota licenciada no Município de São Paulo, preço público pelos 
serviços nos valores aprovados pela SMF - Secretaria Municipal de Finanças. Do montante 
arrecadado mensalmente pela prestação do serviço, a concessionária deverá repassar ao 
Poder Público concedente 15% (quinze por cento). 

Ainda, nos termos do projeto, existe regra orientando que a inspeção do PITV terá seus 
critérios de aprovação estabelecidos pelo artigo 104 do CTB - Código Brasileiro de Trânsito. 

Justifica o autor, dentre outros argumentos, que a iniciativa tem por objetivo contemplar 
o que já é previsto no CTB - Código Brasileiro de Trânsito, em seu artigo 104, o qual prevê 
rigorosa fiscalização nos itens de segurança dos veículos, visando à preservação da vida de 
seus condutores e pedestres, além de outros itens que poderiam até melhorar a questão da 
mobilidade urbana e a qualidade do ar na Cidade, pois aqueles veículos que apresentem riscos 
à segurança das pessoas, assim como aqueles que poluem o meio ambiente seriam 
obrigatoriamente encaminhados à manutenção. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente posicionou-se 
CONTRARIAMENTE à aprovação do projeto. 

Também há manifestação CONTRÁRIA ao projeto, por parte do Executivo, exarada por 
meio de um pedido de informações que lhe foi enviado. 

Em que pesem os aspectos meritórios do projeto, conforme informações técnicas 
emitidas pelo Executivo, a estrutura física do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos 
em Uso (I/M-SP) não é compatível com tal atribuição, pois os equipamentos necessários para 
inspeção de segurança veicular não são os mesmo utilizados para o controle de emissão de 
gases poluentes e, além disso, este Programa encontra-se atualmente em processo 
reformulação. Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é CONTRÁRIA ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 06 de agosto de 2014. 

Mario Covas Neto (PSDB) - Presidente 

Donato (PT) - Relator 

Gilson Barreto (PSDB) - abstenção 

Marquito (PTB) 

Pr. Edemilson Chaves (PP) 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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