
PUBLICADO DOC 13/12/2012, PÁG 84 
 
 
 
PARECER Nº 1965/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 46/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, que visa 
determinar que a realização de obras ou intervenções no subsolo do município fica 
condicionada à posterior apresentação de levantamento cadastral georreferenciado 
da área das intervenções realizadas.  
O projeto ainda estabelece que referido levantamento deverá contemplar a situação 
e acidentes geográficos encontrados pelo responsável, tais como a existência de 
rios, córregos, galerias, dutos, não se limitando a mapear apenas as intervenções 
realizadas.  
Por fim, determina que tais informações deverão fazer parte de um banco de dados 
único, devendo tais informações serem disponibilizadas na internet para consulta 
de qualquer cidadão interessado.  
A justificativa apresentada ao projeto nos indica que a intenção da propositura seria 
a de criar um mecanismo para auxiliar a atualização constante das informações 
atinentes ao mapeamento de nosso subsolo, minimizando, assim, a interrupção 
desnecessária de obras pelo desconhecimento do que se encontra abaixo da 
superfície de nossa cidade.  
Na forma do Substitutivo ao final proposto, o projeto reúne condições para 
prosseguir em tramitação, encontrando fundamento no exercício regular da 
competência legislativa desta Casa, consoante se depreende do artigo 30, I e II, da 
Constituição Federal e dos artigos 13, I e II e 37, caput da Lei Orgânica do 
Município.  
Há que se observar ainda que o pretendido pela propositura encontra consonância 
com o disposto nos arts. 264 e 265 de nosso Plano Diretor Estratégico, segundo os 
quais o Executivo manterá atualizado cadastro único  com informações físico 
territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, devendo os agentes públicos e 
privados que desenvolvem atividades no município fornecer ao Executivo todos os 
dados e informações que forem considerados necessários, in verbis:  
Art. 264. O Executivo manterá atualizado, permanentemente, o sistema municipal 
de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, 
administrativas, físico territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, 
imobiliárias e outras de relevante interesse para o Município, progressivamente 
georreferenciadas em meio digital.  
§ 1º Deve ser assegurada ampla e periódica divulgação dos dados do Sistema 
Municipal de Informações, por meio de publicação anual no Diário Oficial do 
Município, disponibilizada na página eletrônica da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
na Rede Mundial de Computadores, Internet, bem como seu acesso aos munícipes, 
por todos os meios possíveis.  
§ 2º O sistema a que se refere este artigo deve atender aos princípios da 
simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando-se a 
duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos.  
§ 3º O Sistema Municipal de Informações adotará a divisão administrativa em 
distritos ou aquela que a suceder, em caso de modificação, como unidade territorial 
básica.  
§ 4º O Sistema Municipal de Informações terá cadastro único, multi-utilitário, que 
reunirá informações de natureza imobiliária, tributária, judicial, patrimonial, 
ambiental e outras de interesse para a gestão municipal, inclusive sobre planos, 
programas e projetos.  
...  
Art. 265. Os agentes públicos e privados, em especial os concessionários de 
serviços públicos que desenvolvem atividades no município deverão fornecer ao 



Executivo Municipal, no prazo que este fixar, todos os dados e informações que 
forem considerados necessários ao Sistema Municipal de Informações.  
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às pessoas jurídicas ou 
autorizadas de serviços públicos federais ou estaduais, mesmo quando submetidas 
ao regime de direito privado.  
A propositura, insere-se, assim, no âmbito da regulamentação edilícia que, na lição 
do saudoso doutrinador Hely Lopes Meirelles (Direito Municipal Brasileiro, 6ª ed., 
Malheiros Editores, pág. 398), “objetiva dois aspectos bem distintos, embora 
oriundos das mesmas exigências sociais, e tais são o ordenamento da cidade no 
seu conjunto e o controle técnico-funcional da construção individualmente 
considerada.”  
Com efeito, a edição de normas que regulem a utilização do nosso subsolo para a 
implantação dos serviços necessários ao bem estar de nossos munícipes é 
indiscutivelmente atribuição primária do Município, posto que a ele a Constituição 
Federal atribuiu a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 
30, I), para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e para executar a 
política de desenvolvimento urbano (art. 182).  
Por fim cumpre observar que parte do pretendido pela propositura já se encontra 
previsto na Lei nº 13.614, de 2 de julho de 2003 que, em seus arts. 1º e 7º, 
estabelece:  
Art. 1º A política municipal de utilização das vias públicas, inclusive dos respectivos 
subsolo e espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, para a 
implantação, instalação e manutenção de equipamentos de infraestrutura urbana 
destinados à prestação de serviços púbicos ou privados, tem como diretrizes:  
...  
VIII – a execução do mapeamento da cidade em base cartográfica digital única, de 
caráter oficial e de uso geral.  
Art. 6º Para efeito do disposto nos artigos anteriores, além das competências legais 
que já lhe são atribuídas, fica delegada ao Departamento de Controle de Uso de 
Vias Públicas – CONVIAS, da Secretaria de Infraestrutura Urbana, competência 
para outorgar às pessoas jurídicas de direito público e privado permissão de uso, a 
título precário e oneroso, das vias públicas municipais, incluindo os respectivos 
subsolo e espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, para a 
implantação, instalação e passagem de equipamentos de infraestrutura urbana 
destinados à prestação de serviços públicos e privados.  
Art. 7º A permissão de uso será formalizada por termo, firmado pelo Diretor de 
CONVIAS, do qual deverão constar as seguintes obrigações do permissionário:  
...  
X – fornecer o cadastro dos equipamentos de infraestrutura urbana implantados e 
as eventuais interferências encontradas, de acordo com as especificações técnicas 
definidas em regulamentação específica previamente à certificação, pela 
fiscalização, da conclusão da obra ou do serviço;  
Resta claro, em vista do 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.  
Cabe ressaltar ainda que, na forma do Substitutivo que apenas traz para a lei 
específica mandamento genérico já contido no próprio Plano Diretor Estratégico do 
Município, entendemos dispensável, nesta oportunidade, o cumprimento dos 
requisitos impostos pelo art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ressaltando-se 
ainda que, na forma do Substitutivo proposto, a implantação do referido cadastro 
encontra-se adstrita à sua viabilidade técnica e financeira, devendo se dar de forma 
progressiva.  
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 art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  



Ante o exposto, somos pela CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, na forma do 
seguinte 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.  
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 046/11.  
Altera a Lei nº 13.614, de 2 de julho de 2003, que estabelece as diretrizes gerais 
para a utilização das vias públicas municipais, inclusive dos respectivos subsolo e 
espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, para a implantação e 
instalação de equipamentos de infraestrutura urbana destinados à prestação de 
serviços públicos e privados; delega competência par outorgar a permissão de uso; 
disciplina a execução das obras dela decorrentes, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A :  
Art. 1º Acrescenta inciso IX e parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 13.614, de 2 de 
julho de 2003 que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 1º A política municipal de utilização das vias públicas, inclusive dos 
respectivos subsolo e espaço aéreo , e das obras de arte de domínio municipal, 
para implantação, instalação e manutenção dos equipamentos de infraestrutura 
urbana destinados à prestação dos serviços públicos ou privados, tem como 
diretrizes:  
...  
IX – armazenamento das informações atinentes aos equipamentos de infraestrutura 
urbana implantados e das eventuais interferências encontradas no subsolo do 
município em cadastro único e a sua disponibilização, sempre que possível, em 
página eletrônica da Prefeitura Municipal de São Paulo, na Rede Mundial de 
Computadores, Internet.  
Parágrafo único. A implantação do disposto no inciso IX deste artigo deverá se dar 
de forma progressiva, respeitada a viabilidade técnica e financeira do Executivo.” 
(NR)  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar de sua publicação.  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
12/12/2012.  
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