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PARECER Nº 968/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 325/13 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Edemilson Chaves, institui, no 

Município, o Programa de inspeção técnica veicular (PITV), com o intuito de fiscalizar os itens 
de segurança dos veículos, conforme os critérios estabelecidos pelo artigo 104 do Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB. 

A propositura estabelece que, para a 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, alterada 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. 

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. A concessionária deverá repassar mensalmente ao poder 
público concedente 15% (quinze por cento) do produto arrecadado em razão da prestação dos 
serviços objeto da concessão. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se a preservação da vida e da integridade física 
dos condutores de veículos e pedestres. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, após pedido de 
informações ao Executivo (que argumentou contrariamente à iniciativa), exarou parecer 
contrário ao presente projeto de lei, sob os argumentos de que a competência para legislar 
sobre a matéria é da União, e não do Município, e que a infraestrutura e os serviços 
necessários para a fiscalização dos itens de segurança são bastante diferentes em relação aos 
exigidos para a inspeção ambiental. 

No âmbito da competência desta Comissão, entendemos que a propositura não atende 
ao interesse público. 

Contrário, pelo exposto, o parecer. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 10/06/2015 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/06/2015, p. 132 
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