
PUBLICADO DOC 27/02/2010, PÁG. 101 
 
 
 
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI 
Nº 457/2008. 
           O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Mara Gabrilli, visa 
responsabilizar as concessionárias, permissionárias ou equiparadas, por todas as 
interferências para reparos, manutenções, melhorias e/ou ampliação de serviços 
que causem danos a calçada e passeios públicos. A calçada ou passeio público que 
sofrer eventuais interferências, deverá ser recomposta totalmente de acordo com a 
legislação vigente, na faixa em que forem danificados, imediatamente após o 
trabalho, seguindo a modulação do piso existente, de forma a manter a qualidade e 
não resultar em fissuras ou desníveis. O descumprimento às disposições contidas 
acarretará multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), por metro quadrado de 
área que sofreu interferência. 
           A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em seu 
parecer, apresentou substitutivo - tendo em vista que os artigos da Lei 10.508/88, 
alterada pela Lei 11.403/93, que tratavam do assunto, não se encontram mais em 
vigor, eis que expressamente revogados pela Lei 13.614/03, e tendo em vista ainda 
que a Lei 13.614/03 já regulamenta o pretendido pelo presente projeto de lei de 
forma mais ampla - que tem por objetivo alterar a lei vigente para impor às 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos multa diária pela não 
recomposição imediata das vias e passeios públicos que tenham danificado. 
           A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou 
substitutivo ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, reinserindo alguns dispositivos previstos inicialmente, julgados 
pertinentes e relevantes por esta Comissão, e também adequando o valor das 
multas ao estabelecido na Lei 14.648/07, que altera artigo da Lei 13.614/03. 
           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 ao substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente, portanto, é o parecer. 
           Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 18/11/09 
           Wadih Mutran (PP) 
           Arselino Tatto (PT) 
           Gilson Barreto (PSDB) 
           Milton Leite (DEM) 
           Roberto Tripoli (PV) 
           Aurélio Miguel (PR) 
 
 


