
Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEI N° 02 DE 08 DE JANEIRO DE 2021

OBRIGATORIO
FECHAMENTO DE VALAS E BURACOS 
ABERTOS POR EMPRESA PUBLICA OU 
PRIVADA, NAS VIAS PUBLICAS DO 
MUNICIPIO DE CAJAMAR E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”.

OTORNA

Art. 1° Ficam obrigadas as empresas, sejam elas publicas ou privadas, a
buracos abertos em vias publicas.providenciar o fechamento de valas ou

Art. 2° As empresas notificadas pelo Executive, terao prazo de 48 
(quarenta e oito) boras, apos a notificagao, para procederem aos reparos pelos 

danos causados.

Art. 3° As empresas que nao atenderem as notificagoes do Executive 

serao autuadas em:

I — Multa no valor de 02 (dois) salaries minimos,

II - Multa de 04 (quatro) salaries minimos em cada

Art. 4° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas 

as disposigoes em contrario.
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Oficio n° 16-GP

Cajamar, 11 de janeiro de 2021.

Senhor Presidente

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interno, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 45/2020; 01/2021; 02/2021; 03/2021; 04/2021; 05/2021 e 06/2021.

Lembramos, que a Comissao de Transporte e Obras tambem
deverao exarar parecer.

Sem outro motive, aproveitamos a oportunidade para externar nossos 
protestos de estima e consideragao.
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Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO 
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao

A V. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

e-mail: cindc@ieiTa.com.Iwww.camaracajamar.sp.gov.br

http://www.camaracajamar.sp.gov.br
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Cajamar/SP., 23 de abril de 2021.

Senhor Presidente

Por intermedio de Vossa Excelencia, comunico a Augusta Casa 
Legislativa que, no uso da prerrogativa legal a mim deferida pelo art. 68 c.c. o inciso 
IV do art. 86 da Lei Organica de Cajamar, que decidi pela oposipao de VETO 
TOTAL ao Projeto de Lei n° 02/2021, de autoria do Vereador Luiz Fabiano Cordeiro 
Galvao, que originou o Autografo n° 1.964, cuja ementa: “TORNA OBRIGATORIO 
O FECHAMENTO DE VALAS E BURACOS ABERTOS POR EMPRESA PUBLICA 
OU PRIVADA, NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CAJAMAR E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”, haja vista as seguintes razoes:

RAZOES DO VETO

Em que pese o reconhecimento da iniciativa da propositura pelo 
Nobre Edil e aprovapao pelos demais pares da Camara Municipal, onde a normativa 
se enquadra no ambito da competencia legislativa generica para legislar sobre 
assuntos de interesse local, fixada pelo inciso I, do art. 30 da Constituipao Federal, 
bem como regrada pela Lei Organica do Municipio, onde dentre as competencias 
municipais, encontra-se a de legislar sobre vias e logradouros publicos, conforme art. 
9°, inciso XI, a negative de sua sanpao se justifica por razoes de ordem legal, 
qual seja, a existencia de lei municipal que dispoe sobre o assunto.

Analisando o Autografo em questao, constatamos que ja se 
encontra em vigencia, a Lei Municipal n° 1.455, de 11 de novembro de 2.011, 
versando sobre o tema neste mencionado, ou seja, sobre a obrigatoriedade da 
recomposipao das vias e logradouros publicos Municipais apos a realizapao de obras 
ou servipos no prazo que menciona.

Segundo art. 1° da Lei supramencionada, as autarguias, 
empresas publicas ou privadas e guaisguer orgaos da administracao publica direta
ou indireta, agindo inclusive atraves de terceiros, quando executarem trabalhos e 
intervenpoes em vias e logradouros publicos, deverao proceder o imediato restauro 
do pavimento danificado, assegurada, pelo menos, a qualidade anterior a realizapao 
das obras ou servipos e dentro do prazo maximo de 48 (quarenta e oito) boras 
contados do seu termino.

segue fls. 02



yHunictpio (Qajamareiiura
ESTADO DE SAO PAULO

MENSAGEM N° 001/2021 - fls. 02

Ainda, dispoe que a recomposiqao devera ser total e satisfatoria, 
com execupao de obras e servigos de tapa vala e buracos onde foram abertas 
escavagdes e cavidades para a realizagao de servigos de instalagao, conservagao, 
manutengao ou conserto da rede de fornecimento de agua, coleta de esgoto e 
captagao de agua pluvial, dentre outras, devendo o piso reparado perfazer um piano 
perfeito com o restante do pavimento do local da intervengao, sendo obrigatoria a 
colocagao de placa informativa contendo data de inlcio e fim da obra ou servigo, 
sendo facultada se o prazo for inferior a dois dias.

O art. 3° da Lei n° 1455/11 preve, inclusive, garantia de qualidade 
do servigo; o art. 4° preve a obrigagao de sinalizar ou isolar o local onde forem 
realizadas as obras; o art. 5° dispoe que os custos da restauragao do pavimento 
serao dos orgaos responsaveis pela execugao, e o art. 7° dispoe sobre a penalidade 
a ser aplicada pelo infrator em caso de nao cumprimento da Lei.

Assim, resta salientar que se o presente Autografo for 
sancionado acabara por revogar a lei anterior, a qual, conforme mencionado, atribui 
maiores obrigagoes as empresas que efetuarem intervengoes em vias e logradouros 
publicos.

Por fim, cumpre-nos observar que no exercicio de 2019, essa 
Casa de Lei ja havia mantido o veto ao Autografo n° 1845/2019 (contendo o mesmo 
tema) comunicando ao Executive por meio de seu Oficio n° 269/2019-GP.

Desta feita, repita-se, em que pese a relevante intengao do 
Nobre Edil que apresentou a referida propositura, o fato e que ja existe Lei 
Municipal disciplinando a materia, de forma mais abrangente, motive pelo qual, 
sou compelido a opor-lhe VETO TOTAL, nos termos do disposto no artigo 68 e inciso 
IV do art. 86 da Lei Organica do Municipio de Cajamar.

Sendo so o que apresenta para o moment©, subscrevemo-nos, 
reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e demais Vereadores, nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

Atenciosamente
'vV

DANILO BARBOSA JV1ACHADO 
Rrefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR-SP



Estado de Sao Paulo

Justificativa

Tal proposi5ao tem o intuito de fazer com que empresas Pub'cas e 
privadas que venham a abrir valas ou buracos nas vias Publlca® de 
cidade, sejam obrigadas a reparar tais danos causados devido ao fate de que 

isso nem sempre ocorre, talvez ate pela falta de uma pumcao.

vezes ate reparam tais danos, mas num 
o trafego de veiculos podendoAlgumas empresas por muitas 

muito prolongado dificultando assimprazo
causar-lhes danos e gerar acidentes.
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Cajamar, 29 de abril de 2021.

Senhor Presidente

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interno, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 42/2021; 43/2021; 45/2021; Projeto de Lei Complementar n° 03/2021; 
Projeto de Lei Complementar n° 04/2021 e Veto Total 01/2021, 02/2021; 03/2021 e 
04/2021.

Lembramos que a Comissao de Saude tambem devera exarar 
Parecer no Projeto de Lei n° 42/2021 e Comissao de Educagao no Projeto de Lei 
Complementar n° 03/2021.

Sem outro motive, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideragao.

RODRIGUESSAULO ANDI

-c.

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO 
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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