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PARECER Nº   2437/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 003/13  
 O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, “estabelece 
parâmetros para a execução de obras, reparos, consertos ou qualquer outro serviço 
em vias de trânsito rápido, arterial e coletora do Município de São Paulo, e dá 
outras providências.”  
De acordo com a iniciativa, a execução de obras, reparos, consertos ou qualquer 
outro serviço em vias de trânsito rápido, arterial e coletora, realizar-se-á nos finais 
de semana e feriados, e, de segunda a sexta-feira no horário compreendido entre 
22h (vinte e duas horas) e 6h (seis horas), disposição essa, aplicável à 
Administração Direta, Indireta e aos Agentes Delegados.  
Dispõe que o Poder Executivo Municipal poderá excepcionar essa regra para as 
obras, consertos, reparos ou quaisquer outros serviços considerados emergenciais.  
Dispõe também, que os executores das obras, reparos, consertos ou quaisquer 
outros serviços que demandem o bloqueio total ou parcial das vias de trânsito 
rápido, arterial e coletora serão responsáveis pela comunicação ao órgão 
competente para fins da eficiente divulgação sobre os motivos e o período de 
duração da interdição.  
Estabelece que o descumprimento dos referidos dispositivos acarretará na 
imposição de multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 
descumprimento, a ser aplicada às pessoas jurídicas de direito privado.  
Estabelece ainda, que a referida multa será atualizada anualmente pela variação do 
índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso 
de extinção desse índice, será adotado outro a ser criado por legislação federal que 
reflita e reponha o poder aquisitivo da moeda.  
Justifica o autor, dentre outros argumentos, ser indubitável que as obras são 
necessárias para melhorar a qualidade de vida da população, porém causam 
transtornos, pois pioram o trânsito de veículos, que, por deveras na nossa Cidade é 
estressante. Outrossim, forçoso se adotar medidas para minorar os referidos 
impactos que obstruem a fluidez do trânsito  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente foi favorável à 
aprovação da propositura.  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público , motivo pelo qual esta 
Comissão manifesta-se favoravelmente à sua aprovação.  
Sala da Comissão de Administração Pública, 06 de novembro  de 2013.  
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