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PARECER Nº 866/2008 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº. 0012-2008. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Agnaldo Timóteo, obrigar o 
Poder Público municipal a pintar com tinta fluorescente, no mínimo a cada 06 (seis) 
meses, todos os “quebra-molas”, “lombadas” e assemelhados existentes no Município, 
desde que localizados em vias de grande circulação ou cruzamentos considerados 
perigosos. 
A propositura também estabelece que a tinta fluorescente a ser utilizada será na cor 
amarelo-limão e deverá possibilitar rápida visualização e identificação. Caberá ao 
Poder Público deverá elaborar e publicar, até o dia 31 de janeiro de cada ano, uma 
lista de no mínimo mil “quebra-molas” ou assemelhados, levando em consideração o 
volume de tráfego e os acidentes ocorridos no local, que deverão receber a pintura 
fluorescente de que trata a presente lei. 
De acordo com a justificativa, objetiva-se reduzir o número de acidentes decorrentes 
da má visualização dos “quebra-molas”, “lombadas” e assemelhados. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 
A Comissão de Administração Pública tendo em vista que o artigo 1º da propositura 
não incluiu a palavra “meses” para determinar a periodicidade da pintura obrigatória, 
não há como se saber qual é essa periodicidade apresenta substitutivo para corrigir 
essa lacuna no presente projeto de lei. 
SUBSTITUTIVO                               da comissão de administração pública  AO 
PROJETO DE LEI  N.º 0012/2008. 
“Dispõe sobre pintura obrigatória, pelo Poder Público, no âmbito do Município de São 
Paulo, de todos os “quebra-molas” e “lombadas” existentes nas vias de grande 
circulação ou cruzamentos considerados especialmente perigosos, a cada 06 (seis) 
meses, no mínimo, com tinta fluorescente, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Público municipal obrigado a pintar com tinta fluorescente, no 
mínimo a cada 06 (seis) meses, todos os “quebra-molas”, “lombadas” e assemelhados 
existentes no Município, desde que localizados em vias de grande circulação ou 
cruzamentos considerados perigosos. 
Parágrafo único. A tinta fluorescente a ser utilizada será na cor amarelo-limão e deverá 
possibilitar rápida visualização e identificação. 
Art. 2º O Poder Público deverá elaborar e publicar, até o dia 31 de janeiro de cada ano, 
uma lista de no mínimo mil “quebra-molas” ou assemelhados, levando em 
consideração o volume de tráfego e os acidentes ocorridos no local, que deverão 
receber a pintura fluorescente de que trata a presente lei. 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 13/08/08. 
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