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PARECER Nº 396/2014 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE O PROJETO DE LEI Nº 325/13. 
Trata-se do projeto de lei Nº  325/13, de autoria do nobre Vereador Edemilson 
Chaves, que dispõe sobre o Programa de inspeção técnica veicular (PITV) no 
município de São Paulo, e dá outras providências. 
De acordo com o autor, a propositura tem como objetivo contemplar disposição 
prevista no Código Brasileiro de Trânsito, referente à fiscalização dos itens de 
segurança dos veículos. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa pronunciou-se pela 
legalidade da propositura, por meio do Parecer Nº  1075/2013. 
O art. 104 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal Nº  9.503/97) estabelece 
que “os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de 
emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será 
obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo Contran para os itens de 
segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído”. O art. 12 da 
mesma lei atribui ao CONTRAN a competência para o estabelecimento das normas 
regulamentares referidas naquele Código e as diretrizes da Política Nacional de 
Trânsito. 
O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, por sua vez, chegou a editar a 
Resolução Nº  84/98, que estabeleceu normas referentes à Inspeção Técnica de 
Veículo – ITV, cuja vigência, porém, foi suspensa pela Resolução Nº  107/99. 
A Lei Federal Nº  8.723/93, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes 
por veículos automotores e dá outras providências, alterada pela Lei Federal Nº  
10.203/01, prevê em seu art. 12, § 3º, que “os programas estaduais e municipais 
de inspeção periódica de emissões de veículos em circulação, deverão ser 
harmonizados, nos termos das resoluções do CONAMA, com o programa de 
inspeção de segurança veicular, a ser implementado pelo Governo Federal, através 
do CONTRAN e DENATRAN, ressalvadas as situações jurídicas consolidadas”. 
Diferentemente do programa de inspeção da segurança veicular, o Programa de 
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M-SP, que trata do controle das 
emissões de poluentes pela frota licenciada no Município de São Paulo, isto é, do 
aspecto ambiental, encontra-se atualmente em processo de reformulação. 
Em consulta efetuada pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente, o Executivo manifestou-se pelo veto total à propositura, sob os 
argumentos de que a competência para legislar sobre a matéria é privativa da 
União e de que não seria recomendável estabelecer a obrigatoriedade da utilização 
da mesma estrutura física do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em 
Uso – I/M-SP para o programa de fiscalização dos itens de segurança, tendo em 
vista que a infraestrutura e os equipamentos necessários para a inspeção das 
condições de segurança não são os mesmos empregados para o controle da 
emissão de gases poluentes. 
Diante dos argumentos apresentados, em que pese o conteúdo meritório da 
propositura, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
posiciona-se contrariamente à aprovação do presente projeto de lei.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
07/05/2014. 
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