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PARECER Nº 182/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 291/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que dispõe 
sobre diretrizes para recapeamento asfáltico por empresas permissionárias e 
concessionárias de serviços públicos.  
É compreensível que as permissionárias e concessionárias de serviços públicos 
necessitem de acesso ao subterrâneo para realizarem serviços de manutenção de 
seus equipamentos. Após a abertura de buraco para a realização do mencionado 
serviço, é preciso, evidentemente, recapear a via. Entretanto, atualmente, é 
comum que o referido recapeamento seja feito de forma equivocada, não 
abrangendo a totalidade da via, mas sim apenas a parte necessária para tapar o 
acesso ao subsolo. Com isso, há a formação de ondulações no asfalto, haja vista 
sua sobreposição.  
Tudo isso porque, conforme bem exposto na justificativa ao projeto, as empresas 
apenas repõem o asfalto “no limite do buraco aberto”, ou seja, apenas na parte em 
que houve o acesso ao subterrâneo, “sem o devido nivelamento do remendo com a 
via, ocasionando defeitos logo nas primeiras semanas”.  
A propositura objetiva melhorar a qualidade do recapeamento asfáltico realizado 
em nossa Cidade, melhorando, por conseguinte, a qualidade e a segurança de 
nossas vias públicas.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
Com efeito, ao dispor sobre normas relativas à realização de obras em logradouros 
públicos, configura a proposta norma construtiva, inserta no âmbito do direito 
urbanístico.  
A competência do Município para legislar sobre a matéria em apreço decorre do 
preceito constitucional que assegura autonomia para legislar sobre assuntos de 
interesse local (art. 30, I), bem como promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII), e, ainda, executar a 
política de desenvolvimento urbano, de acordo com as diretrizes fixadas pela União 
(art. 182).  
Encontra respaldo, também, nos artigos 13, I, II e XIV, 37, caput, e 149-A, todos 
da Lei Orgânica do Município.  
Veja-se, a respeito, a lição de Hely Lopes Meirelles, in “Direito Municipal Brasileiro”, 
Ed. Malheiros, 6ª ed., págs. 380/381 e 384:  
“... o Direito Urbanístico, ramo do Direito Público destinado ao estudo e formulação 
dos princípios e normas que devem reger os espaços habitáveis, no seu conjunto 
cidade-campo. Na amplitude desse conceito, incluem-se todas as áreas em que o 
homem exerce coletivamente qualquer de suas quatro funções essenciais na 
comunidade: habitação, trabalho, circulação e recreação ...  
... o Direito Urbanístico ordena o espaço urbano e as áreas rurais que nele 
interferem, através de imposições de ordem pública, expressas em normas de uso 
e ocupação do solo urbano ou urbanizável, ou de proteção ambiental, ou enuncia 
regras estruturais e funcionais da edificação urbana coletivamente considerada ...  
As limitações urbanísticas, por sua natureza de ordem pública, destinam-se, pois, a 
regular o uso do solo, as construções e o desenvolvimento urbano, objetivando o 
melhoramento das condições de vida coletiva, sob o aspecto físico-social. Para isto, 
o Urbanismo prescreve e impõe normas de salubridade, conforto, segurança, 
funcionalidade e estética para a cidade e suas adjacências, ordenando desde o 
traçado urbano, as obras públicas, até as edificações particulares que vão compor o 
agregado humano.”  
Importa mencionar, ademais, que o projeto encontra respaldo no Plano Diretor 
Estratégico (Lei nº 13.430/2002), que assim dispõe:  



“Art. 86 São diretrizes para a política de Áreas Públicas:  
...  
VIII - a criação de legislação que regulamenta o uso e a implantação de 
equipamentos de infraestrutura no solo, subsolo e espaço aéreo das vias públicas”.  
“Art. 97 São diretrizes dos Programas de Pavimentação:  
I - a adoção de modelos de gestão mais eficientes, em conjunto com a comunidade, 
para os programas de pavimentação e de manutenção, buscando superar as 
carências de infra-estrutura das vias públicas”.  
É inquestionável o dever das concessionárias e permissionárias de serviços públicos 
de recompor o asfalto após devassá-lo para realizar suas obras. Tanto é assim que 
a Lei Municipal nº 13.614/03 já determina:  
“Art. 7º - A permissão de uso será formalizada por termo, firmado pelo Diretor de 
CONVIAS, do qual deverão constar as seguintes obrigações do permissionário:  
IX – executar as obras de reparação do pavimento das vias públicas e dos passeios, 
reinstalar o mobiliário urbano e a sinalização viária, conforme especificações 
técnicas e no prazo estabelecido pela Municipalidade;  
...  
Art. 19. A execução de obras e serviços de instalação de equipamentos de 
infraestrutura urbana nas vias públicas municipais e nas obras de arte de domínio 
municipal, bem como as de manutenção dos equipamentos de infraestrutura 
urbana já instalados, deverá obedecer à legislação municipal vigente, às normas 
técnicas de execução, sinalização viária e reposição de pavimento, tanto do leito 
carroçável como dos passeios das vias públicas.” (grifamos)  
O presente projeto intenta descrever quais são as diretrizes para realizar a 
recomposição do asfalto, a fim de que não paire dúvidas sobre a definição legal de 
“reposição do pavimento”.  
Ora, para repor o pavimento não basta ‘cobrir o buraco aberto’ é preciso 
eficazmente repor o asfalto de forma que a via pública mantenha-se devidamente 
nivelada.  
Cumpre observar, por fim, que a propositura não invade seara de iniciativa 
reservada ao Executivo, na medida em que não impõe a prática de ato concreto de 
administração, apenas institui diretriz a ser observada pelos permissionários e 
concessionários quando realizarem serviço de manutenção de seus equipamentos 
no subterrâneo dos logradouros e, em decorrência disso, necessitarem recapear a 
via pública.  
Resta claro, ante o exposto, que o projeto de lei apresentado encontra-se apto à 
tramitação, tanto em seu aspecto formal quanto material, estando em perfeita 
harmonia com os dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do 
Município.  
Finalmente, deverão ser convocadas pelo menos duas audiências públicas durante 
sua tramitação, conforme exigência do art. 41, VI, da Lei Orgânica do Município, 
observando-se a competência do Plenário para sua aprovação, conforme o art. 105, 
XXVII, do Regimento Interno da Câmara.  
Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 07/03/2012.  
Abou Anni – PV - Relator  
Celso Jatene - PTB  
Dalton Silvano – PV  
Floriano Pesaro – PSDB  
José Américo – PT  
Marco Aurélio Cunha – PSD  
Quito Formiga – PR  
 


