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PARECER Nº 1725/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE 
O PROJETO DE  LEI Nº 46/2011.  
Trata-se de projeto de lei elaborado pelo vereador Chico Macena, que dispõe sobre o 
mapeamento do subsolo, e dá outras providências.  
A iniciativa determina a apresentação do levantamento cadastral georreferenciado das 
intervenções realizadas junto ao órgão municipal competente por todo órgão público 
da administração direta ou indireta, ou ainda toda entidade privada, que realizar obra 
ou intervenção, de qualquer natureza, no subsolo do Município de São Paulo, 
considerando o termo “obra ou intervenção” como aquela de dotação de infraestrutura, 
reparo e fornecimento de água, coleta de esgoto, energia e iluminação, gás, televisão, 
dados e telefonia.  
Nos termos da propositura, o banco de dados georreferenciado do subsolo do Município 
de São Paulo deverá ser disponibilizado pela Internet, no site do órgão competente, 
para consulta por qualquer cidadão interessado.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE do projeto na forma do SUBSTITUTIVO 
proposto, adequando o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa. Além disso, 
alegando que um mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, nos 
termos do artigo 7°, inciso IV da Lei Complementar Federal n° 95/1998, inseriu o texto 
do projeto como inciso e parágrafo ao artigo 1° da Lei Municipal n° 13.614/2003, 
(referente às diretrizes para a utilização das vias publicas municipais, inclusive dos 
respectivos subsolo e espaço aéreo, e dá outras providências), de maneira que uma 
das diretrizes da “política municipal de utilização das vias públicas, inclusive dos 
respectivos subsolo e espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, para 
implantação, instalação e manutenção dos equipamentos de infraestrutura urbana 
destinados à prestação dos serviços públicos ou privados” seja o “armazenamento das 
informações atinentes aos equipamentos de infraestrutura urbana implantados e das 
eventuais interferências encontradas no subsolo do município em cadastro único. A 
iniciativa também prevê que a sua disponibilização seja feita, sempre que possível, em 
página eletrônica da Prefeitura Municipal de São Paulo, determinando que a “sua 
implantação seja progressiva”, levando em consideração “a viabilidade técnica e 
financeira do Executivo”.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente também apreciou a 
matéria, concluindo ser oportuno aprová-la nos termos de SUBSTITUTIVO que 
elaborou, acrescentando detalhes às características das informações de trata o projeto, 
em comparação com a proposta da douta Comissão de Justiça e Legislação 
Participativa. Desta forma, além do que foi acrescentado à redação, a iniciativa 
estabelece que as informações supramencionadas sejam georreferenciadas; que seu 
teor possibilite dar ciência sobre  a “implantação e o reparo das redes de infraestrutura 
urbana de qualquer natureza existentes”; que ocorra o armazenamento de 
informações sobre eventuais interferências encontradas no subsolo, bem como no seu 
entorno (grifo nosso), e que a implantação seja progressiva, respeitando a viabilidade 
técnica e financeira do Executivo, “segundo especificações técnicas estabelecidas pelos 
seus órgãos competentes”.  
Em face do exposto, considerando que o projeto em tela possui relevante interesse 
público, a Comissão de Administração Pública é favorável à propositura nos termos do 
SUBSTITUTIVO da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 11 de setembro de 2013.  
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