
PUBLICADO DOC 11/09/2009, PÁG. 99 
 
 
 
PARECER Nº 872/2009 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 457/08. 
A presente proposta de lei, de autoria da nobre vereadora Mara Gabrili, altera as Leis 
10.508/1988, 11.403/1993 e a 13.614/2003; no disposto à execução de serviços que 
causem danos aos passeios públicos pelas concessionárias e similares e da outras 
providências. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJLP) manifestou-se 
pela Legalidade deste projeto de lei, no parecer 298/09, amparado nos artigos 13, 
incisos I e XX e 160, inciso VII, ambos da Lei Orgânica do Município, no entanto, 
apresentou Substitutivo por entender que os artigos da Lei 10.508/88, alterada pela 
Lei 11.403/93, que tratavam do assunto foram revogados expressamente pela Lei nº 
13.614/03, e que esta já regulamentou o pretendido de forma mais ampla, incluindo, 
somente, dispositivo referente à multa proposta. 
Com intuito de facilitar a circulação, acessibilidade e segurança do cidadão, a 
proposição estabelece regras concernentes à implantação e manutenção de serviços de 
infra-estrutura urbana, destinados à prestação de serviços públicos e privados, 
instalados sob o passeio pelas permissionárias e concessionárias. 
Esta Comissão corrobora com a CCJLP, no que diz respeito a estarem revogados os 
dispositivos das Leis 10.508/88 e 11.403/93 que tratam da matéria objeto deste 
projeto, no entanto, diverge quanto ao fato do pretendido estar regulamentado de 
forma mais ampla pela Lei 13.614/03, entendendo ser possível, e interessante, a 
inserção de alguns destes dispositivos nesta lei. 
Um dos grandes dilemas vividos pelos cidadãos paulistanos é a insegurança quanto à 
garantia de mobilidade e acessibilidade, cerceada, muitas vezes, pelas obras e serviços 
de instalação ou de manutenção realizadas pelas concessionárias de serviço público, 
que pecam pela omissão, planejamento e qualidade do serviço, deixando, em não 
poucos casos, de reconstituir o piso do passeio, ou refazendo-o de forma inadequada, 
sem atender as condições mínimas exigíveis, que são: superfície regular, firme, 
contínua e livre de interferências ou barreiras arquitetônicas. 
 Tendo em vista a extensa abrangência da medida pleiteada uma vez que o Município 
de São Paulo possui cerca de um milhão e meio de pessoas portadoras de algum tipo 
de deficiência, e que a presente propositura vem assegurar também a estes a 
manutenção de rotas acessíveis, concebidas de forma contínua e integrada, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente à aprovação do projeto de lei nº 457/08, no entanto, apresenta 
Substitutivo ao Substitutivo apresentado pela CCJLP, reinserindo alguns dispositivos 
previstos inicialmente, julgados pertinentes e relevantes por esta Comissão, 
adequando, ainda, o valor das multas ao estabelecido na Lei 14.648/07. 
 
SUBSTITUTIVO Nº                                      DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI Nº 457/08. 
Altera dispositivos da Lei nº 13.614, de 2 de julho de 2003, no que se refere à 
recomposição dos passeios pelas permissionárias e concessionárias de serviço público, 
e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 
Art. 1º Fica o artigo 19 da Lei nº 13.614, de 02 de julho de 2003, acrescido dos 
parágrafos 1º e 2º, com a seguinte redação: 
“Art. 19 (...) 



§ 1º A recomposição dos passeios deverá garantir a mobilidade e acessibilidade para 
todos os usuários, assegurando o acesso, principalmente de idosos e pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, devendo observar dispositivos de 
acessibilidade estabelecidos nas Normas Técnicas Oficiais e na legislação municipal 
vigente.  
§ 2º A faixa livre dos passeios, destinada a circulação de pedestres, deverá ser 
desprovida de obstáculos, equipamentos urbanos ou de infra-estrutura, mobiliário, 
vegetação, floreiras, rebaixamento de guias para acesso de veículos ou qualquer outro 
tipo de interferência permanente ou temporária.” 
Art. 2º O art. 31, da Lei nº 13.614, de 02 de julho de 2003, alterado pela Lei 14.648, 
de 20 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 31. (...) 
I – multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por metro de obra ou serviço executado sem 
prévio alvará de instalação ou de manutenção; 
II - multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por metro quadrado de passeio 
danificado, até que seja sanada a irregularidade, cobrada em dobro no caso de 
reincidência. 
III – multa de R$ 60,00 (sessenta reais) por metro 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. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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