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RETIFICAÇÃO 
 
NA PUBLICAÇÃO HAVIDA NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, 
DE 09/05/13, PÁGINA 93, COLUNA 2ª E 3ª 
 
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 
 
 
PARECER Nº 595/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 046/11.  
Trata-se do Projeto de Lei nº 046/11, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, 
que dispõe sobre o mapeamento do subsolo, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto, por meio do Parecer 1965/2012, com 
elaboração de substitutivo.  
O projeto em pauta visa agrupar o mapeamento do subsolo do Município de São 
Paulo em um único banco de dados, com a finalidade de facilitar o acesso a ele, 
inclusive por todo e qualquer cidadão interessado.  
O Município de São Paulo é extremamente carente de informações a respeito das 
redes de infraestrutura existentes em seu subsolo, seja das executadas por sua 
iniciativa ou daquelas realizadas por meio de concessionárias, o que dificulta não só 
a elaboração de projetos para a implantação de novas redes, mas também a 
própria execução das obras, quando muitas vezes são encontradas interferências 
inesperadas, que invariavelmente implicam revisão de projetos, alteração de 
cronogramas e atraso na sua conclusão.  
Considerando que a Lei nº 13.614/2003 já estabelece diretrizes gerais para a 
utilização das vias públicas municipais, inclusive no que se refere ao respectivo 
subsolo e espaço aéreo, o substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa incluiu o conteúdo do projeto naquela lei. Dessa 
forma, tendo em vista o caráter meritório da iniciativa, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à sua 
aprovação, sugerindo, porém, a elaboração de um substitutivo ao substitutivo 
apresentado pela referida Comissão, para complementar aspectos contidos na 
proposição original que não foram contemplados naquele substitutivo, considerados 
essenciais para a formação de um banco de dados eficiente e funcional.  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE 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 georreferenciadas atinentes à implantação e 
ao reparo das redes de infraestrutura urbana de qualquer natureza existentes, e 



das eventuais interferências encontradas no seu entorno e 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, 
segundo especificações técnicas estabelecidas pelos seus órgãos competentes.” 
(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 Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
08/05/2013.  
Andrea Matarazzo (PSDB) - Presidente  
José Police Neto (PSD) - Relator  
Alessandro Guedes (PT)  
Dalton Silvano (PV)  
Nelo Rodolfo (PMDB)  
Paulo Frange (PTB)  
Toninho Paiva (PR)  
 
 


