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PARECER Nº 894/2020 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº

061/2019.

De autoria do nobre Vereador André Santos, o presente projeto de lei "Dispõe sobre a
publicidade das vistorias periódicas das obras de arte de infraestrutura viária na cidade de São
Paulo, e dá outras providências".

Segundo o autor, a presente iniciativa tem por objetivo garantir ao munícipe o direito à
informação  acerca  das  vistorias  periódicas  realizadas  nessas  obras  de  arte  pelos  órgãos
competentes, em consonância com a Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que
regula o acesso a informações, e com o Decreto nº 53.623, de 12 de dezembro de 2012 e suas
alterações, que trata da matéria no âmbito do Município. Viabiliza, ainda, a fiscalização dos
atos do Executivo pelo Poder Legislativo, que, em última análise, pode resultar num processo
mais  amplo  de  gestão  e  manutenção  dessas  obras  de  arte,  garantindo  maior  vida  útil  e
desempenhos, estrutural e funcional, mais satisfatórios.

A  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  manifestou-se  pela
legalidade da propositura,  na forma de substitutivo,  elaborado,  segundo esta  "a  fim de:  (i)
adequar o texto à técnica legislativa prevista pela Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre
a elaboração, a redação, alteração e consolidação das leis; (ii) excluir o art. 3º do projeto, eis
que a jurisprudência, tanto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto do Supremo
Tribunal Federal (cf., por exemplo, ADI 3394) tem entendido que a fixação de prazo para o
Executivo exercer as atribuições que lhe são próprias, como é o caso da regulamentação das
leis, é inconstitucional por violar o princípio da independência harmônica entre os Poderes".

A presente propositura destaca a necessidade da publicidade das vistorias periódicas
das obras de arte de infraestrutura viária na cidade de São Paulo.

É  importante,  contudo,  destacar  importância  da  realização  periódica  das  próprias
vistorias, haja vista a ocorrência de várias mediadas emergenciais tomadas com relação ao
estado destas estruturas.

Nesse sentido, tem-se a norma técnica NBR 9452:2016 ‘Inspeções de pontes, viadutos
e passarelas de concreto - Procedimento’ da ABNT, que estabelece parâmetros estruturais, de
durabilidade e de funcionalidade quanto à inspeção das pontes e dos viadutos, de modo que,
para cada parâmetro analisado, são atribuídas notas de classificação, sendo elas: crítica (1),
ruim (2), regular (3), boa (4) e excelente (5).

Essa  classificação  permite  uma  visão  qualitativa  e  quantitativa  do  estado  de
conservação, refletindo o quanto podem ser graves os problemas detectados. De acordo com
ela, devem ser realizados quatro tipos de inspeções: cadastrais: com finalidade de montar um
registro da estrutura. É a primeira a ser realizada, logo após conclusão ou alguma alteração da
obra; rotineiras: são atividades para acompanhar o estado de conservação e detectar possíveis
anomalias, devendo-se ter periodicidade de um ano. Nesse tipo de inspeção é possível verificar
a evolução de problemas e os reparos já feitos, bem como novas ocorrências. É ela que dá
suporte às inspeções especiais; especiais: diagnosticam de maneira mais precisa as patologias
e indicam as atividades de manutenção a serem realizadas. Essa inspeção deve ser realizada
a cada cinco anos, podendo ser estendida em até oito anos, desde que se enquadre como
obras  de  intervenção  em  longo  prazo,  ou  seja,  com  notas  de  classificação  4  (boa)  e  5
(excelente),  e  que  permita  condições  totais  de  acesso  a  seus  elementos  constituintes,
realizadas  nas  inspeções  rotineiras.  Para  a  realização  dessas  inspeções,  é  necessária  a



utilização de meios e equipamentos que permitam a aproximação aos locais, áreas e pontos
inspecionados da estrutura; e

* extraordinárias:  associadas às necessidades não programadas, por ocorrência de
impactos de veículos, trens ou embarcações nas obras, ocorrências de eventos da natureza,
como  inundações,  vendavais,  sismos  e  outros,  e  quando  é  necessário  avaliar  mais
criteriosamente um elemento ou parte da obra de arte especial.

Assim sendo, conclui-se que o tema apresentado é relevante para garantir a devida
publicidade das vistorias efetuadas nas obras de arte de infraestrutura, possibilitando acesso
dos cidadãos da real situação dessas estruturas viárias.

Face  ao  exposto,  a  Comissão  de  Política  Urbana,  Metropolitana  e  Meio  Ambiente
manifesta-se favoravelmente à proposição, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 16/09/2020.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/09/2020, p. 77

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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