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PARECER Nº 265/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 46/2011 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, visa determinar 
que 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, 
deverá apresentar junto ao órgão municipal competente o levantamento cadastral 
georreferenciado das intervenções realizadas. 

A propositura define por obra ou intervenção no subsolo, por exemplo, mas não 
somente, aquelas de dotação de infraestrutura, reparo e fornecimento de água, coleta de 
esgoto, energia e iluminação, gás, televisão, dados e telefonia; que a aplicação dessa 
determinação será exigida independentemente da natureza da contratação dos serviços, sejam 
licitação, contratação, concessão, ou outros; e que o levantamento deve contemplar a situação 
e acidentes geográficos encontrados pelo responsável, como a existência de rios córregos, 
galerias ou dutos, não mapeando somente a sua obra. 

O projeto estabelece ainda que os levantamentos cadastrais de obras ou intervenções 
referidos deverão ser agrupados em um único banco de dados georreferenciado e específico a 
ser gerenciado pelo órgão municipal competente, que deverá ser disponibilizado pela Internet, 
no site do órgão competente, para consulta por qualquer cidadão interessado, ficando o 
formato do arquivo /mídia eletrônica definido por regulamentação ou pelo órgão competente. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer 
pela constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo apresentado "para adequar o 
projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, bem como ao mandamento do art. 7º, inciso 
IV, da Lei Complementar Federal nº 95/98, segundo o qual um mesmo assunto não poderá ser 
disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar ou 
alterar a lei básica, vinculando-se a esta de forma expressa". 

A colenda Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
favoravelmente à sua aprovação, sugerindo, porém, a elaboração de um substitutivo ao 
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 
"para complementar aspectos contidos na proposição original que não foram contemplados 
naquele substitutivo, considerados essenciais para a formação de um banco de dados eficiente 
e funcional". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, ao substitutivo proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 11/03/2015. 

José Police Neto - PSD - Presidente 

Jair Tatto - PT - Relator 

Abou Anni - PV 

Adilson Amadeu - PTB 

Aurélio Nomura - PSDB 



Ota - PROS 

Paulo Fiorilo - PT 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/03/2015, p. 108 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
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