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Dispõe  sobre  a  adequação  dos  guard-rail  no
âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

        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 - Todos os guard-rails, também conhecidos tecnicamente como defensas metálicas, instalados às
margens de rodovias, estradas e vias públicas ou privadas no âmbito do Estado de Mato Grosso, deverão
conter sua lâmina de defensa iniciando a 05 (cinco) centímetros do solo, estendendo-se até a altura
necessária estipulada pela Norma Rodoviária DNER-ES 144/85.

 

§1 – Todos os guard-rails já instalados deverão ser readequados pela empresa ou concessionária que os
instalou anteriormente.

 

§2 – Os novos guard-rails a serem instalado deverão acompanhar esta nova norma.

 

Artigo 2º - A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, ficará responsável pela
fiscalização junto às empresas e concessionárias responsáveis pela adequação dos novos e antigos
guard-rails.

 

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 necessário o cumprimento da presente
norma 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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Wagner Ramos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

 

 

Primeiramente iniciamos a justificativa deste projeto de lei, pelo seu embasamento garantido pela
Constituição Federal de 1988, onde em seu Art. 23, inciso XII.

 

XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do
trânsito.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional.

 

 

Tendo exposto a constitucionalidade do presente projeto de lei, gostaríamos de justificar a necessidade de
implantação da presente alteração nos Guard-rails (Defensas Metálicas) medida esta que tem o intuito da
segurança dos motoristas e principalmente os motociclistas.

 

Notasse que os guard-rails são instalados às margens das rodovias e estradas, em curvas e trechos
sinuosos, e sua função é UNICAMENTE proteger os carros que perdem o controle para não se lançarem fora
da estrada ou em penhascos. Esta medida realmente protegem os veículos, mas não seus integrantes e os
motociclistas. Acontece que os veículos ao se chocarem ou qualquer outro tipo de acidente, quando mais
grave, e seus ocupantes são lançados para fora do veículo, seus corpos ficam ainda mais vulneráveis aos
guard-rails que possuem pilares de fixação metálicos, “quase que indestrutíveis”, pois suportam grandes
impactos, e que facilmente esquarteja e destroça os corpos que vierem a colidir, tirando ainda mais qualquer
chance de sobrevivência.

 

Já em relação às motos, a realidade é ainda mais assustadoras, levando em conta que possuem somente
duas rodas e qualquer imprevisto como vento, sujeira ou óleo na pista, pneu furado, etc.., é o suficiente para
arremessar o motociclista ao chão e simultaneamente aos pilares decepadores do guard-rail.

 

Existem inúmeros casos no Brasil inteiro de motociclistas que perderão o controle de suas motos e oque era
para ser apenas uma queda simples acaba em tragédia, existem vários vídeos de acidentes relacionados
aos guard-rails na internet onde se pode comprovar ainda mais a presente necessidade.

 

Assim com a implantação da presente medida, enlarguecendo sua lâmina de defensa, iniciando a 05 (cinco)
centímetros do chão, evitará de as pessoas serem lançadas nos pilares e terem seus corpos dilacerando.

 

Ressaltamos que a presente medida é uma medida simples, que não prejudica em cada sua eficiência, muito



pelo contrário, aumentará significativamente a segurança de todos, sendo que elevará modestamente os
custos, mas que poderá salvar diversas vidas que são ceifadas da sociedade por negligência do Estado.

 

E é com o intuito de proteger a vida de todos motoristas, principalmente dos motociclistas que são os mais
prejudicados que apresentamos o presente Projeto de Lei, onde contamos com o apoio dos Nobres Pares
desta Casa de Leis para sua aprovação.
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