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PARECER CONJUNTO Nº 1972/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE 

TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 
GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO  

DE LEI Nº 246/2015. 
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria dos nobres Vereadores Salomão Pereira, Rodolfo 

Despachante e Gilson Barreto, que "dispõe sobre a responsabilidade de empresas prestadoras 
de serviço público de pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas, bem como a garantia dos 
serviços executado no Município de São Paulo, e dá outras providências". Os principais pontos 
da propositura são: 

- Estabelece garantia de 6 (seis) anos para as obras de pavimentação e serviços de 
recapeamento de vias. 

- Elege a Prefeitura Regional como órgão responsável pelo controle da garantia dos 
serviços. 

- Fixa prazo máximo de 48 horas, prorrogável por igual período, para que as 
empreiteiras realizem reparos, sob pena de rescisão do contrato e multa de 10% sobre o seu 
valor. 

- Define como responsáveis pela recomposição das vias pública: as concessionárias e 
as permissionárias de serviço público que as tenham danificado. 

- Estabelece sanções pelo descumprimento do prazo contratual, bem como 
impedimento de execução de outros serviços enquanto houver pendências contratuais. 

- Define que caberá a profissional especializado ou agente de fiscalização indicado 
pela Prefeitura o acompanhamento dos serviços. 

- Estabelece que a empresa notificada por até 6 (seis) vezes por irregularidades na 
execução dos serviços não poderá participar de outras licitações. 

- Obriga que as Prefeituras Regionais executem os reparos em caso de falência da 
empreiteira. 

Segundo o autor, a propositura visa exigir uma melhor qualidade dos serviços públicos 
prestados e garantir pelo período mínimo de seis anos o serviço executado. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela Legalidade do projeto. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e de Meio Ambiente, avaliando os 
aspectos que lhe cabe analisar, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
posicionando-se com parecer favorável à proposição. 

Sala das Comissões Reunidas, em 14/12/2017. 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

Souza Santos (PRB) 

Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) 

Fabio Riva (PSDB) 



Paulo Frange (PTB) 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jair Tatto (PT) 

Isac Felix (PR) 

Atílio Francisco (PRB) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

Reginaldo Tripoli (PV) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/03/2018, p. 114 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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