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Nobres Pares.

Mairiporã, 05 de fevereiro de 201 9.

Encaminhe-se a(s) Comrssão(ões) d

lustiç4, Leg islação e Redação----
Finanças e 0rça mento----------
ob ras e Serviços Públicos-----
Educaçã o, culturaeEsP ortes-----
flanei. uso arup. PaÍc do Solo e Meio Amb.-
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Vice Presidente

Apresento à consideração dos nobres colegas o incluso projeto de lei,
que Dispõe sobre a obrigatoriedade de recuperação dos danos causados em vias públicas por
associações de bairro e loteamentos em virtude da realização de obras, reparos e/ou serviços

de qualquer natureza e dá outras providências, para devida apreciação e posterior aprovação.

Certo de poder contar com a aprovaçâo unânime de vossas

excelências, subscrevo-me.

Atenciosamente,

T

MARCIO ALE
Ve

As Suas Excelências Senhores,

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE

Mairiporã - SP.

,MIMC

I.IDC EM

DIO DE OLIVEIRA

liz. 'üi;I
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O presente projeto de lei tem a finalidade de obrigar as associações de bairros
e os loteamentos a recuperarem os anos causados nas vias públicas municipais por ocasião
de obras. reparos e/ou serviços por eles ocasionados.

O problema gera gastos ao município, que tem o dever de manter as vias
públicas em condições de uso e trafegabilidade.
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EXPOSICÃO I)E }IOTI!'OS

O projeto se justifica, pois o poder público tem recuperado o asfalto, ao

mesmo tempo em que o mesmo vem sendo destruído por obras, reparos e/ou serviços

efetuados pelas associações bairros e/ou loteamentos. Ou seja, enquanto o poder público
recupera, os outros os destroem.

Diante do exposto, concito os nobres pares a votarem favoravelmente à

presente propositura.
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PROJETO DE LEI N' I78 DE 2019

Dispõe sobre a obrigatoriedade de recuperação dos danos causados em vias públicas por

associações de bairro e loteamentos em virtude da realização de obras, reparos e/ou

serviços de qualquer natureza e dá outras providências

A Câmara Municipal de Mairiporã A PROVA

Art. l" As associações de bairro e os loteamentos ficam obrigados a

reparar os danos por eles causados nas vias públicas do Município de Mairiporã - SP., em
virtude da realizaçáo de obras, reparos e/ou serviços de qualquer natureza, recompondo-as
ao estado original.

Parágrafo único. Consideram-se vias públicas, para efeitos desta lei,
todos os logradouros públicos tais como ruas, avenidas, calçadas, praças e estradas que se

localizem dentro do Município de Mairiporã.

Art.2' As obras, reparos e/ou serviços mencionados no caput do aÍL.

lo somente poderão ser iniciados após autorização da Secretaria de Obras e Serviços da
prefeitura municipal e desde que obedeçam às normas e prescrições da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).

§ l" Excetuam-se do disposto no coput do aí. lo as obras, os reparos
e/ou os serviços emergenciais, os quais deverão ser comunicados ao setor competente da
prefeitura municipal em até quarenta e oito horas do seu início.

§ 3'Em casos especiais, em que o prazo constante do § 2. do art. 2.
tenha que ser prorrogado. a prefeitura municipal deverá ser previamente informada, devendo
ser apresentado o cronograma dos serviços de recuperação.

§ 4" Ao final dos trabalhos a prefeitura municipal deverá ser
comunicada e realizar vistoria, isentando de responsabilidade a associação de bairro ou o
loteamento com a emissão da ceÍificação de entrega de obra regular.

§ 5" As obras, os reparos e/ou os serviços que não receberem a
certificação de entrega de obra regular serão objeto de laudo de avaliàção e, quando for o

(Autor: Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira)

§ 2'As associações de bairro e os loteamentos terão o prazo de quinze
dias úteis, a partir da conclusão das obras, dos reparos e/ou dos serviços para efetuar os
reparos pelos danos ocasionados.
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caso, se procederá ao levantamento dos custos dos reparos para restauração do logradouro
público, sendo exigido da associação ou do loteamento a reparação dos danos no prazo de
até três dias úteis.

Art. 3" As obras, os reparos e/ou os serviços deverão ser efetuados
com o mesmo tipo de material e qualidade originariamente aplicado no local.

Art. 4' O descumprimento à presente lei sujeitará o infrator à
aplicação das seguintes penalidades:

I - advertência na primeira ocorrência;
II - multa de quinze Unidades Fiscais do Município - UFM na

reincidência:
III - multa de trinta Unidades Fiscais do Município - UFM na segunda

reincidência;
IV - multa de sessenta Unidades Fiscais do Município - UFM na

terceira reincidência.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Plenário "27 de Ma 05 de fevereiro de 2019.

MARCIO AI, IO DE OLIVEIRA
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Art. 5' As despesas com a exscução da presente lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
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Parecer ao Projeto de Lei n' 178/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de recuperação dos
danos causados em vias públicas por associações de bairro e loteamentos em virhrde da
realizaçáo de obras, reparos e/ou serviços de qualquer natureza e dá outras providências.

I - nrr,lrÓRro

O Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira propõe a

matéria em tela visando a recuperação de danos causados por associações de baino e

loteamentos nas vias públicas.

II- VOTO DO RELATOR

podendo o poder Legislatr"" $d;::";h;ffi"Hâ.Ho*" 
legal' regimental e constitucional'

presenre maréria prospere . ,.â $i"";:T 
de motivos elenca justificativas plausíveis para que a

Não se vislumbra no âmbito da Comissão Permanente de Justiça,
Legislação e Redação qualquer óbice às normas legais, regimentais e constitucionais que
disciplinam o objeto da propositura.

No que lange aos aspectos gramatical, redacional e lógico a mesma
se encontra perfeita

Diante de
constitucionalidade e legalidade.

todo o exposto, este Relator opina pela sua

E o nosso parecer.

Plenário "27 de março". 5 de levereiro de 2019
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLACÃO E REDACÁO
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A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em reunião de 12 de fevereiro de 2019,
considerando a posição nobre Relator, opina pela aprovação do Projeto de Lei n' 17812019.

Quanto ao mérito cabe aos Seúores Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser
tratado. encenou-se a presente Ata. que vai devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram
presentes os Senhores Vereadores: Alexandre dos Santos. Marco Antonio Ribeiro Santos e

Manoel Ricardo Ruiz.

Plenário "27 de março". I de fevereiro de 2019.
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Oficio n' 6012019

Mairiporã, l4 de fevereiro d,e 2019.

Excelentissimo Seúor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 2o Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO DE LEI
N" 178/2019, que Díspõe sobre a obrigatoriedade de recuperação dos danos causados em vias
públicas por associações de bairro e loteamentos em virtude da realização de obras, reparos e/ou
serviços de qualquer nalureza e dá outras providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente Lei, dentro do prazo
legal, transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado Projeto.

Respeitosamente,

o IAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Ple leil ura Municipal de Mairiporã

RI

DI,P/
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Dispõe sobre a obrigatoriedade de

recuperação dos danos causados em vias
públicas por associações de bairro e

loteamentos em virtude da realização de

obras, reparos e/ou serviços de qualquer
natureza e dá outras providências.

(ÂqlDr: Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira)

,C. CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ APROVOU:

Art. 1o As associações de bairro e os loteamentos ficam obrigados a reparar os danos

por eles causados nas vias públicas do Município de Mairiporã - SP., em virtude da

rcaliza$o de obras, reparos e/ou serviços de qualquer natuÍeza, recompondo-as ao estado

original.

Parágrafo único. Consideram-se vias públicas, para efeilos desta lei, todos os

logradouros públicos tais como ruas, avenidas, calçadas, praças e estradas que se localizem
dentro do Município de Mairiporã.

Art. 2" As obras, reparos e/ou serviços mencionados no caput do art. l'somente
poderão ser iniciados após autorização da Secretaria de Obras e Servigos da prefeitura
municipal e desde que obedeçam às normas e prescrições da Associação Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT).

§l'Excetuam-sedodispostonocaputdoaft.loasobras,osreparos e/ou os serviços
emergenciais, os quais deverão ser comunicados ao setor competente da prefeitura municipal
em até quarenta e oito horas do seu início.

§ 2" As associações de bairro e os loteamentos terão o prazo de quinze dias úteis, a
partir da conclusão das obras, dos reparos e/ou dos servigos para efetuar os reparos pelos
danos ocasionados.

§ 3' Em casos especiais, em que o prazo constante do § 2" do art. 2o tenha que ser
prorrogado, a prefeitura municipal deverá ser previamente informada, devendo ser
apresentado o cronograma dos serviços de recuperação.

§ 4' Ao final dos trabalhos a prefeitura municipal deverá ser comunicada e realizar
vistoria, isentando de responsabilidade a associação de bairro ou o loteamento com a emissão
da certificação de entrega de obra regular.

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N" 178 DE 2OI9
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§ 5" As obras, os reparos e/ou os serviços que não receberem a certificação de

entrega de obra regular serão objeto de laudo de avaliação e, quando for o caso, se procederá

ao levantamento dos custos dos reparos para restauração do logradouro público, sendo

exigido da associação ou do loteamento a reparação dos danos no prazo de até três dias úteis.

Art. 3" As obras, os reparos e/ou os serviços deverão ser efetuados com o mesmo

tipo de material e qualidade originariamente aplicado no local.

Art. 4" O descumprimento à presente lei sujeitará o infrator à aplicação das seguintes
penalidades:

[ - advertência na primeira ocorrência;
ll - multa de quinze Unidades Fiscais do Município - UFM na reincidência;
III - multa de trinta Unidades Fiscais do Município - UFM na segunda reincidência;
IV - multa de sessenta Unidades Fiscais do Município - UFM na terceira

reincidência.

Art. 5" As despesas com a execução da presente lei conerão por conta de dotações

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

]\{ESA DIRETIVA

zu o MES IAS BARBOSA
Presidente

RICARDO VIEIRA D VA
1" Secretá r

E
,,,t,ll
OLIVE

I

2o Secietário
DANTAS

Plenârio "27 de Março", 14 de fevereiro de2019.
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de 2019.

Seúor Presidente,
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A Sua

Presidente da
Mairiporã - SP.

Afo,rso André dr prdo
OÍiaFt lc8ibüvo
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Por ordem do
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Atenciosamente,

FABIANA
Diretora Administrativa
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