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PARECER Nº 1748/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 291/11  
Objetiva o presente Projeto de Lei nº 291/11, de autoria do nobre vereador Elizeu 
Gabriel (PSB), que as empresas permissionárias e concessionárias de serviços 
públicos, quando realizarem serviços de manutenção de seus equipamentos no 
subterrâneo das ruas e avenidas do município de São Paulo, cuja execução 
demandar recapeamento da via deverão, sob pena de multa, obedecer aos 
seguintes critérios:  
Executar fresa do pavimento em uma largura de 10 (dez) metros a partir do eixo 
longitudinal e transversal da vala ou reparo, propiciando o nivelamento da rua de 
modo a evitar depressões ou lombadas;  
Preencher a vala com material adequado executando a compactação conforme 
norma técnica estabelecida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;  
O posto de visitas da galeria que estiver nos limites do disposto no inciso I, deste 
artigo deverá ficar nivelado com a extensão asfáltica.  
A inobservância de qualquer dispositivo do artigo acarretará multa no valor de 
2.000 (Duas Mil) UFM – Unidade Financeira Municipal UFIRs.  
Justifica o Autor que é de fundamental importância que o recapeamento nas vias 
públicas realizado pelas concessionárias e permissionárias seja submetido ao crivo 
dos órgãos municipais para que nossas ruas se tornem mais seguras para o 
trânsito.  
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou 
substitutivo a fim de adaptar a propositura à melhor técnica legislativa.  
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente, pois adotada a medida proposta, tornará as 
vias publicas mais seguras para o tráfego de veículos. E também para os pedestres.  
Favorável ao substitutivo apresentado pela Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente é o nosso parecer.  
Em 07/11/2012.  
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