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PUBLICADO DOM 29/06/2005 
 
 
 
 
PARECER Nº 0594/2005 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 269/03 
Trata-sedo Projeto de Lei nº 269/03, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, 
que dispõe sobre a indenização às vítimas de acidentes decorrentes da má 
conservação das vias e logradouros públicos no Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
O projeto define que o valor da indenização será correspondente à reparação dos 
danos pessoais ou do veículo, corrigida monetariamente à data do efetivo 
ressarcimento. 
Estabelece os documentos a serem apresentados, ao órgão municipal competente, 
pelo cidadão vítima de acidente provocado pela má conservação evidente de 
logradouros públicos municipais, a saber: 
1. requerimento indicando dados pessoais e da residência; 
2. cópia autenticada dos respectivos boletins de ocorrência e/ou laudo médico; 
3. relação dos bens e serviços a serem indenizados. 
Estabelece ainda, os prazos de: 
1. 30 (trinta) dias para apreciação do requerimento pelo Executivo; 
2. 60 (sessenta) dias para pagamento da indenização; 
3. 60 (sessenta) dias para regulamentação da leipelo Executivo.  
Segundo o autor, o Projeto de Lei pretende, simultaneamente, propiciar maior 
justiça e prover maiores garantias aos munícipes, que muitas vezes são punidos 
pelas condições precárias da estrutura urbana, apesar de pagarem impostos e 
taxas para sua conservação. Argumenta que a degeneração de nosso sistema viário 
é hoje causa de acidentes, outrora provocados apenas pela imprudência e 
desatenção de motoristas e transeuntes. Entende, portanto, que o Município deve 
ser responsabilizado pelos danos causados aos munícipes, em decorrência da má 
conservação das vias e logradouros públicos. 
A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade e 
constitucionalidade, pois a proposta encontra amparo legal no artigo 30, inciso I, da 
Constituição Federal, bem como nos artigos 7º e 13, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município. 
O PL encontra respaldo na Lei Municipal nº. 13.430/02 (Plano Diretor Estratégico), 
que estabelece, como objetivo maior da Política Urbana do Município de São Paulo: 
“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade”, previstas no 
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº. 10.257/01). Entre essas funções, o PDE 
especifica claramente: “facilitar o deslocamento e acessibilidade com segurança e 
conforto para todos, priorizando o transporte público coletivo” (Título I, Cap. III, 
Art. 9º, parágrafo único). Ao mesmo tempo, vem ao encontro de um dos objetivos 
da Política de Circulação Viária e Transportes do mesmo dispositivo legal: “VI - 
reduzir a ocorrência de acidentes (e mortes) no trânsito”. (Art. 82) 
Diante do exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente à propositura. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 22/06/05. 
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