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PARECER Nº 298/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 457/08. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Mara Gabrilli, que visa 
alterar as Leis 10.508/88, 11.403/93 e 13.614/03 no disposto à execução de serviços 
que causem danos aos passeios públicos pelas concessionárias e similares. 
Cumpre em primeiro lugar observar que a Lei 10.508/88, alterada pela Lei 11.403/93, 
foi revogada pela Lei 13.614/03, de modo que apenas essa última lei é que deve ser 
alterada pelo presente projeto de lei. 
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 
Com efeito, ao dispor sobre a recomposição do pavimento das vias públicas e dos 
passeios pelas concessionárias e permissionárias de serviço público que os tenham 
danificado para a realização de reparos, manutenções, melhorias e/ou ampliações de 
seus serviços, cuida a proposta de norma construtiva inserta no âmbito da 
regulamentação edilícia, que tem por objetivo não só o controle técnico-funcional da 
construção individualmente considerada, mas também o ordenamento da cidade no 
seu conjunto. 
Ampara-se, ainda, no poder de polícia municipal. Hely Lopes Meirelles, ao discorrer 
sobre o assunto, ensina que “são exigências perfeitamente compreensíveis para todo 
local, veículo ou logradouro público as de um mínimo de mobiliário, de utensílios 
indispensáveis ao conforto dos indivíduos e de arranjo artístico compatível com o nível 
cultural do povo ou dos cidadãos que o vão utilizar ou frequentar” (in “Direito 
Administrativo Brasileiro”, Ed. Malheiros, 6ª ed., pág. 364). 
Frise-se, ainda, que o projeto não disciplina meras questões de gestão administrativa, 
ou ainda, concretamente afetas à administração dos bens municipais. Tais assuntos, 
normalmente encontram-se fora do alcance da lei, devendo ser tratados por meio de 
atos administrativos. E, quando a forma legal é necessária, ela decorre de exigência 
contida na Lei Orgânica do Município, o que não retira do ato o seu caráter concreto. É 
o caso, por exemplo, de leis que autorizam a concessão de uso, alienação ou aquisição 
de bens públicos municipais. 
De fato, o que se deve ter em mente é que existem normas de administração 
concretas e normas de administração gerais e abstratas, para aí concluir-se que tão-
somente as primeiras encontram-se aquém da iniciativa do Poder Legislativo. 
Sobre o assunto, reproduzimos abaixo a lição de Hely Lopes Meirelles: 
“3. Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição 
primordial da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município 
e a conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais, ao passo que a do 
Prefeito é a Executiva, compreendendo a função governamental, exercida através de 
atos políticos, e a administrativa, mediante atos administrativos aqueles e estes 
concretos e específicos ... 
4. Em conclusão, a Câmara não administra e muito menos governa o Município, mas 
apenas estabelece normas de administração, reguladoras da atuação administrativa do 
Prefeito. É nisso exatamente que reside a marca distintiva entre a função normativa da 
Câmara e a atividade executiva do Prefeito: o Legislativo atua como poder regulatório, 
genérico e abstrato. O Executivo transforma os mandamentos da norma legislativa em 
atos específicos e concretos de administração.” 
( in “Estudos e Pareceres de Direito Público”, Ed. RT, 1984, pág. 24) 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do artigo 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 



O projeto está amparado nos arts. 13, I e XX e 160, VII, ambos da Lei Orgânica do 
Município. 
PELA LEGALIDADE. 
Todavia, 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 nº 13.614/03, e tendo em vista ainda que Lei 13.614/03 já 
regulamenta o pretendido pelo presente projeto de lei de forma mais ampla, propomos 
o seguinte Substitutivo 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. 
 
SUBSTITUTIVO Nº   AO PROJETO DE LEI Nº 457/08 
 
Altera a redação do artigo 31 da Lei nº 13.614/03 no que se refere à recomposição do 
pavimento das vias públicas e dos passeios pelas permissionárias e concessionárias de 
serviço público que os tenham danificado para a prestação de seus serviços,  e dá 
outras providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A : 
Art. 1º  O art. 31, da Lei nº 13.614, de 02 de julho de 2003 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 31. O desrespeito às disposições contidas nesta lei sujeitará o infrator às 
seguintes multas: 
I – multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por metro linear de obra ou serviço 
executado sem prévio alvará de instalação ou de manutenção; 
II -  multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por metro quadrado da área 
danificada de vias e passeios públicos, que somente cessará após a adequação 
completa do local, aceita conforme pela Prefeitura Municipal de São Paulo; 
III – multa de R$ 30,00 (trinta reais) por metro linear de obra ou serviço, para cada 
uma das demais infrações. 
Parágrafo único. Os valores acima estipulados serão corrigidos anualmente pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação 
federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.” 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor a partir na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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