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PARECER Nº 2062/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0246/15. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Salomão Pereira, que dispõe 
sobre a responsabilidade de empresas que realizam obras de recapeamento e pavimentação 
pelos danos causados em razão da má qualidade do asfalto, determinando que a obras e 
serviços deverão ser entregues com garantia de 6 (seis) anos. 

Dispõe, ainda, que competirá às subprefeituras realizar o controle de qualidade; 
estabelece regras pertinentes à fiscalização; fixa o prazo máximo de 48 horas para a conclusão 
dos reparos, sob pena de multa; responsabiliza as empresas concessionárias de serviços de 
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e gás pelos danos causados ao asfalto; em 
caso de mora na realização dos reparos necessários, responsabiliza a empresa encarregada 
de fazê-los por eventuais danos causados a terceiros. 

Na justificativa acostada ao projeto, o autor esclarece que a propositura visa exigir uma 
melhor qualidade dos serviços públicos prestados e determinar seja dada uma garantia pelo 
período mínimo de seis anos pelo serviço executado com a possibilidade de imposição de 
multa em caso de descumprimento. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, já 
que respaldado no exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada no artigo 30, I e 
V da Constituição Federal e no artigo 13, I e 37, caput, da Lei Orgânica do Município, os quais 
conferem à Câmara competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para a 
instituição e organização dos serviços públicos de interesse local. 

Para a sua aprovação, o projeto dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII da Lei Orgânica. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18.11.2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/11/2015, p. 202 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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