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PARECER Nº 983/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 291/11.  
De autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, o presente projeto de lei estabelece 
diretrizes para recapeamento asfaltico por empresas permissionárias e 
concessionárias de serviços públicos, no âmbito do município de São Paulo.  
Segundo o autor, apesar da Constituição Federal estabelecer regras claras para o 
atendimento da qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias e 
permissionárias do serviço público, estas não cumprem com tais regras, realizando 
reparos nos pavimentos sem a qualidade requerida.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e legalidade da propositura.  
As diretrizes para a utilização das vias públicas municipais, inclusive dos respectivos 
subsolo e espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, para 
implantação, instalação e manutenção de equipamentos de infraestrutura urbana, 
são estabelecidas pela Lei Municipal nº 13.614/03, da qual destacamos os 
seguintes dispositivos:  
competência ao Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas da Secretaria de 
Infraestrutura Urbana para outorgar à permissão de uso e disciplinar a execução 
das obras dela decorrentes (art. 6º);  
o início das obras de implantação e instalação deverá ser precedida de aprovação 
de projeto pela CONVIAS, que emitirá, após aprovação, em favor do interessado, o 
Termo de Permissão de Uso,  juntamente com o respectivo Alvará de Instalação 
(art. 16º);  
a realização de obras e serviços de manutenção em equipamentos de infraestrutura 
urbana já instalados, dependerá de alvará de manutenção da Subprefeitura 
competente (art. 22); e as obras e serviços, sejam de instalação ou de manutenção 
devem obedecer à legislação e as normas técnicas oficiais (art. 19º).  
Nesse mesmo sentido, temos o Decreto nº 46.921/06, que estabelece, dentre 
outros, critérios para a reparação de pavimentos flexíveis danificados por obras de 
infraestrutura urbana, obrigando os permissionários de serviços, quando da 
execução de obras de expansão, manutenção, ligações domiciliares e emergências 
nas vias públicas, ao atendimento das Normas de Pavimentação de 17 de junho de 
2004, produzidas pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 248/SIURB-
G/20002 e nas Instruções para Reparação de Pavimentos. Referido decreto destina 
capítulo específico com parâmetros a serem adotados para a reparação de 
pavimentos danificados.  
Face o exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente a aprovação da propositura, na forma do seguinte 
substitutivo, que tem como objetivo adequar a proposta às observações efetuadas.  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 291/11.  
Renumera parágrafo único e acrescenta §§ 2º e 3º ao art. 19 da Lei 13.614, de 2 
de julho de 2003, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º Fica renumerado o parágrafo único do art. 19 da Lei 13.614, de 2 de julho 
de 2003, que passa a ser o §1º, e acrescentado os §§ 2º e 3º ao mesmo artigo 
com a seguinte redação:  
“Art. 19 ...  
§ 1º ...  
§ 2º A reparação de pavimentos danificados por abertura de valas deverá ser feita 
estritamente de acordo com as Instruções para Reparação de Pavimentos 
Danificados por Aberturas de Valas da Prefeitura do Município de São Paulo.  



§ 3º Em vias estruturais e coletoras a reparação de pavimentos flexíveis deverá 
atender, conforme metodologia adotada para execução das obras, além do 
estabelecido no § 2º deste artigo, às seguintes condições adicionais:  
I - por métodos destrutivos:  
a) em valas longitudinais à via, a repavimentação deverá ser feita em toda a 
largura das faixas de trânsito afetadas, bem como em toda a extensão das quadras 
abrangidas pela instalação;  
b) em valas pontuais e em valas transversais, a repavimentação deverá ser feita 
em toda a largura das faixas de trânsito afetadas e em toda a extensão ao longo da 
via no limite mínimo de 10 (dez) metros;  
c) em valas oblíquas à via, a repavimentação deverá ser feita em todo o retângulo 
que a contém, acrescido de 5 (cinco) metros em ambas as direções;  
d) quando da ocorrência de 2 (duas) ou mais valas na mesma face de quadra, as 
faixas de trânsito deverão ser repavimentadas em toda a extensão da quadra;  
II - por métodos não destrutivos:  
a) a repavimentação da área afetada pelas valas de emboque e desemboque 
deverá ser feita da forma descrita na alínea "b" do inciso I deste artigo;  
b) quando da ocorrência de 2 (duas) ou mais valas na mesma face de quadra, as 
faixas de trânsito deverão ser repavimentadas em toda a extensão da quadra;  
III - em faixas de pedestres e cruzamentos, quando a vala ocorrer:  
a) no cruzamento de 2 (duas) vias, toda a área do cruzamento deverá ser 
repavimentada;  
b) sobre a faixa de travessia de pedestres, toda a área da faixa deverá ser 
repavimentada e a sinalização horizontal adequadamente reposta. “  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente , em 
27/06/2012  
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