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PARECER Nº 670/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 012/08. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Agnaldo Timóteo, que 
dispõe sobre a pintura de “quebra-molas”, lombadas e assemelhados existentes no 
Município de São Paulo a ser realizada pelo Poder Público a cada 06 (seis) meses, 
desde que localizados em vias de grande circulação ou cruzamentos considerados 
perigosos. 
Na justificativa que acompanha a propositura o autor argumenta que a localização de 
tais poços deve estar devidamente sinalizada porque a ausência quanto o desnível da 
tampa em relação ao asfalto, são aptos a causar acidentes fatais em motociclistas.  
A matéria não esbarra em qualquer óbice legal, estando amparada no art. 13, I, da Lei 
Orgânica do Município e no art. 30, I, da Constituição Federal, bem como no exercício 
do poder de polícia, que confere ao Poder Público a faculdade de limitar e condicionar a 
liberdade e a propriedade, e impor obrigação de fazer em benefício do bem comum, 
estabelecendo a respectiva  sanção administrativa a fim de coibir as infrações às 
regras de conduta que estabeleça no exercício de tal competência. 
Na espécie, se trata especificamente do exercício do poder de polícia dos logradouros 
públicos. Consoante preleciona Hely Lopes Meirelles, “é dever do Município adotar 
medidas preventivas de acidente de trânsito, tais como a conservação das vias 
públicas; a diminuição dos pontos de atrito na circulação; a redução das velocidades 
nas zonas movimentadas; a sinalização ou vedação de trânsito nos locais perigosos, a 
construção de faixas de segurança e abrigo para pedestres, e o mais que puder para 
resguardar a incolumidade pessoal dos transeuntes”.1 
Dentro deste contexto, pode-se facilmente depreender que é obrigação do Poder 
Público ou de seus concessionários zelar para que as lombadas e os “quebra mola”, por 
eles mesmos instalados nas vias públicas, por falta de providências simples e não 
muito custosas não se tornem causas de acidentes fatais ou mesmo de danos nos 
veículos dos transeuntes. 
É manifesto, portanto, o interesse público a ser tutelado sob o fundamento do poder 
de polícia do Município. 
Tratando-se de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, salvo recurso de 1/10 (um décimo) dos membros deste Legislativo, na 
forma do art. 46, X, do Regimento Interno. 
Ante o exposto somos 
Pela LEGALIDADE. 
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