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PARECER Nº 251/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 106/11  
Trata-se do Projeto de Lei nº 106/11 de autoria do nobre Vereador Chico Macena 
que visa alterar a lei nº 11.733, de 27 de março de 1995, que dispõe sobre a 
criação do “Programa de Inspeção e Manutenção de veículos em uso” e dá outras 
providências.  
Segundo o conteúdo da justificativa da proposta, a iniciativa objetiva instituir 
procedimento relativo à inspeção veicular obrigatória, prevendo a inspeção integral 
dos itens descritos na Portaria 129/2010 de modo a evitar que seja realizada uma 
inspeção para cada fase do processo, evitando, com a medida, ônus aos 
proprietários dos veículos, além de assegurar os princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e legalidade.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação – CCJLP manifestou-se pela 
Legalidade do projeto através o Parecer nº 819/11 de 03/08/11, com Substitutivo 
ao projeto a fim de adequar a proposta à técnica de elaboração legislativa.  
A realização de todas as fases que compõem a inspeção veicular em um único 
evento, além de conferir a almejada razoabilidade ao processo, em respeito ao 
cidadão, possibilita que as eventuais inconformidades detectadas sejam sanadas de 
forma pela, evitando-se, assim, que os veículos permaneçam circulando com 
adequações parciais até a conclusão de todo o processo, o que corrobora com o 
objetivo do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso, 
principalmente, no que se refere aos aspectos ambientais.  
Ademais, com a medida reduz-se o número de deslocamentos desnecessários, 
contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana no município.  
Considerando, portanto, a relevância da iniciativa que visa aperfeiçoar os 
procedimentos relacionados à inspeção veicular, com ênfase no respeito ao 
cidadão, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-
se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 106/11, na forma do Substitutivo aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
21/03/2012.  
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