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Dispõe a obrigatoriedade das concessionárias e
empresas,  responsáveis  em  realizar  as
sinalizações  horizontais  em  pavimento,  no
âmbito do Estado de Mato Grosso, a realizarem
a retirada completa de sinalizações anteriores,
antigas ou não utilizáveis.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Torna obrigatório às concessionárias e empresas, responsáveis ou realizadoras das sinalizações
horizontais em pavimento, a retirarem completamente as sinalizações anteriores, antigas ou não utilizáveis.

 

§1 – Para efeitos da presente lei, denomina-se como sinalizações horizontais; aquela executada sobre o
pavimento de uma via para o controle, advertência e orientação ou informação do usuário. São faixas e
marcas feitas no pavimento com tinta.

 

§2 – Para efeitos da presente lei, denomina-se como pavimento toda pavimentação de vias públicas,
podendo ser asfálticas, de concreto, blocos ou qualquer outro tipo que receba tinta para sinalização.

 

Artigo 2º - As sinalizações anteriores, antigas ou não utilizáveis deverão ser retiradas por completo, com a
finalidade de deixar o pavimento áspero e com as características normais do pavimento.

 

Paragrafo Único: Fica terminantemente proibido pintar as sinalizações anteriores, antigas ou não utilizáveis
para o efeito ilusório de retirada.

 



Artigo 3º - A presente obrigatoriedade às concessionárias e empresas tem efeito conclusivo da obra, em
consonância com o Artigo 88 da Lei Federal 9.503/1997, sendo assim necessária a extração das
sinalizações anteriores, antigas ou não utilizáveis para a entrega da obra.

 

Artigo 4º - O não cumprimento da presente lei acarretará em suspenção do contrato e multa correspondente
à 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

 

Artigo 5º - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão suportadas por dotações
orçamentárias próprias ou suplementares se necessário.

 

Artigo 6º - A presente lei entra em vigor na data de sua promulgação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei vem com intuito de normatizar e padronizar a qualidade de um serviço à população,
oferecendo melhor qualidade e principalmente mais segurança nas vias públicas, presando pela vida e
integridade dos mesmos.

 

Hoje em dia é normal vermos principalmente em pavimento asfáltico, faixas e marcações antigas no asfalto
pintadas de preto (geralmente com tinta óleo), com intuito da perda do valor de sinalização. Mas essa prática
que beneficia somente as empresas e concessionárias pelo baixo custo, traz um perigo real a vida e
integridade física dos motoristas e principalmente aos motociclistas.

 

Esse perigo acontece quando chove ou o pavimento está molhado, deixando assim essas faixas antigas que
foram pintadas de preto quase invisíveis ao motorista/motociclista e totalmente escorregadias, FATO este
que facilmente podemos observar em nas vias públicas, urbanas ou em rodovias, acidentes causados pela
derrapagem.

 

Os veículos perdem consideravelmente a aderência ao passar por cima dessas faixas pintadas da cor do
pavimento, já as motocicletas perdem o controlo quase que total, tornando inevitável a queda, podendo
causar um acidente fatal.

 

Visando regularizar e trazer mais segurança aos motoristas e motociclistas, apresentamos o presente Projeto
de Lei, onde contamos com o apoio dos Nobres Pares desta Casa de Leis, para a normatização e
obrigatoriedade da retirada total das faixas antigas, anteriores ou não utilizadas das vias públicas.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Abril de 2017

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual


