
 

 

 

PROJETO DE LEI 01-00617/2011 

Qual o objetivo do Estatuto? 

- reforçar o conceito de que mobilidade a pé é um sistema de transporte? 

- destacar o pedestre nas políticas de mobilidade 

-fomentar o debate sobre a mobilidade a pé 

- subsidiar políticas que garantam a criação da rede de mobilidade a pé 

-Garantir o direito social básico de acesso à cidade pelos que caminham 

  

Em todo documento, definições e conceituações estarem alinhadas à LBI, 

PNMU e PDE 

- Em todo o texto- substituir “pessoas da 3ª idade” por “pessoas idosas” e “portadoras 

de deficiência” por “pessoas com deficiência” – alinhadas às definições da LBI e 

outras. 

- Rever o uso do termo "acidente" ao longo do texto. De acordo com o contexto, 

substituir  por "atropelamento”, “queda” ou “ocorrência” na via. 

  

Capítulo I 

a)      Sobre definições, incluir: entende-se como infraestrutura para o pedestre os 

espaços que constituem as vias terrestres nos termos do Código de Trânsito 

Brasileiro, que incluem as calçadas, a pista de rolamento, os canteiros centrais e 

logradouros públicos, bem como aquela que permite facilidade e segurança nas 

travessias de ruas da cidade.  Definição de infraestrutura básica da Mobilidade a 

pé: conforme apontado no Plano Diretor Estratégico Municipal de São Paulo 2014 

(230, 231, 232, 233): Calçadas, Vias de pedestre (calçadões), Faixas de pedestres 

e lombofaixas,  Transposição e passarelas, Sinalização específica, e demais 

elementos de qualificação urbana. 

b)      Art. 2º: incluir galerias comerciais e passagens situadas no andar térreo de 

edificações. 

  

Capítulo II  

No que tange ao “Art. 4º São assegurados ao pedestre, dentre outros, os seguintes 

direitos” há várias considerações e ponderações a serem realizadas. 

a)   Sobre ocorrências decorrentes de quedas em calçadas, atropelamentos e 

outras, um relatório detalhado emitido pela autoridade que acompanhou a 

ocorrência, criar item relacionado à obrigação do município em realizar e 

acompanhar esses dados e estatísticas. Deve-se detalhar as informações 

sobre a causa do acidente, por exemplo se foi um atropelamento, tipo, marca, 

ano e placa do veículo envolvido.  Caso tenha sido queda em calçada, 

mencionar as condições da calçada, tipo de piso e as condições de 

conservação da calçada etc. 

 

 



 

 

 

b)      Sobre as calçadas, para além das dimensões físicas  de acordo com a 

legislação municipal, necessita-se levar em conta a quantidade de fluxo a pé 

que acomoda nos horários de maior movimento 

c)      Sobre as faixas de pedestre, além da sinalização de acordo com as normas 

vigentes, deve-se levar com conta  as linhas de desejo de travessia  e com 

dimensionamento (largura) adequados a acomodar o fluxo a pé do horário de 

maior fluxo do local e de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução 

236  do CONTRAN que estabelece o Manual Brasileiro de Sinalização 

Horizontal 

d)   Sobre o tempo de travessia, não faz sentido estabelecer no Estatuto o tempo 

de no mínimo 30 segundos como sendo suficiente para travessia segura nas 

vias tendo em vista que os tempos devem estar condizentes e  adequados a 

acomodar os fluxos a pé característicos a cada localidade 

e)   Sobre movimentação de veículos, instituir a obrigatoriedade de alertar os 

condutores sobre o trânsito de pedestres nas saídas de garagem e não o 

oposto, conforme ocorre atualmente, ou seja, sinalização para os pedestres e 

não para os condutores de veículos. 

f)    Sobre as passarelas, defendemos que onde não seja viável por condições 

topográficas ou por ser via expressa ou rodovia, a possibilidade prioritária de 

travessia deve ser executada em nível. Assim, entendemos que o XII abre 

muitas brechas para multiplicar passarelas! 

g)   Sobre programas de educação, substituir o XIII por “programas para educação 

de condutores de motorizados e não motorizados sobre a prioridade do 

pedestre, inclusive com campanhas educativas” 

h)   Sobre arborização, substituir o XVIII por “a vias com arborização adequada, 

capaz de proporcionar sombra, reduzir a temperatura ambiente, servir como 

filtro contra a poluição do ar, de modo a criar um ambiente confortável e 

saudável para quem caminha; preferencialmente espécies adequadas ao 

plantio urbano, com copas altas e raízes pivotantes; e com garantia de 

manutenção por parte do município, que lhe garanta espaço para se 

desenvolver de maneira saudável, evitando quedas (canteiros amplos, sem 

cimentar o tronco...). As espécies vegetais a serem plantadas próximas a locais 

de travessia de pedestres deve selecionar espécies que não comprometam a 

intervisibilidade pedestre - condutor de veículo motorizado ou não motorizado 

(ativo)” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

i)  Sobre o XXX, de sanções ao pedestre, é improcedente e injustificável penalizar 

somente o pedestre no próprio documento desenvolvido e dedicado à ele. Ora, 

se no capítulo III, dos deveres, há um artigo prevendo penalidades para quem 

descumprir seus deveres; no capítulo II, dos direitos, deveria haver um artigo 

prevendo penalidades (ou lembrando das penalidades já previstas pelo CTB) 

a quem infringir esses direitos: quem não der prioridade ao pedestre, quem não 

respeitar a faixa, quem não respeitar a preferência na conversão etc. 

  

Capítulo III dos deveres do pedestre – a seção deve estar coerente e alinhada 

com o CTB, sobretudo art 29. XII § 2º Respeitadas as normas de circulação e 

conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior 

porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados 

pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. 

  

a)    Sobre a exclusão de “Il - permanecer, andar e circular exclusivamente pelos 

passeios públicos e calçadas e somente atravessar as vias nas faixas 

destinadas aos pedestres, ou nas esquinas das vias que não disponham de 

faixas de pedestres”. De acordo o art. 69 do CTB o pedestre tem o direito de 

atravessar a via em qualquer lugar quando não houver faixa a 50 metros. Deste 

modo, não se pode obrigá-lo a só atravessar nas esquinas quando os 

quarteirões são grandes. Além disso, sobretudo, não há como obriga-lo a 

atravessar exclusivamente na faixa quando a maior parte da cidade não é 

dotada de faixa. 

b)    Sobre a exclusão de “VII - caminhar pelo acostamento nas vias sem passeio 

ou calçada ou, quando não existir acostamento, o mais próximo da lateral da 

pista, em fila única quando houver diversos pedestres; Justifica-se, pois, o 

direito a ter espaço para caminhar com segurança deve ocorrer em TODAS as 

vias. 

c)    Sobre a exclusão de “I - a autoridade pública ou pessoa adulta idônea que 

presenciar infrações ao disposto nesta lei, causadas por menor de idade, 

orientará o mesmo com dignidade e urbanidade prevista no Estatuto da 

Criança e Adolescente - Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990 ou advertirá 

diretamente os pais e responsáveis do menor, nos casos de reincidências 

recorrentes, para que orientem a conduta do mesmo;  Justifica-se, pois, não 

há clareza ao objetivo do mesmo e como o inciso está vinculado ao conteúdo 

do Estatuto de modo geral. 

d)    O capítulo faz referência ao “Conselho Municipal de Pedestres”.  Desconhece-

se a existência de tal conselho, bem como, suas atribuições. 

  

 

 

 



 

 

Capítulo IV  DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS  

a)      Além de precisar a intensidade da luz, deve-se garantir altura do poste 

adequada ao pedestre (sob as copas) e que a iluminação seja voltada para o 

passeio. 

  

Capítulo V  

DAS OBRIGAÇÕES DAS CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

  

a)      Instituir "departamento" ou "gerência" que ficaria encarregado de gerenciar 

todas as concessionárias e as empresas municipais e estaduais que tenha, 

equipamentos nas calçadas, paras que trabalhem juntas e conservem o espaço 

público 

b)      Para além de calçadas, praças e passeios públicos, postes, equipamentos 

ou mobiliário urbano, acrescentar a obrigatoriedade de: acesso a seus 

subterrâneos (tampas de bueiro, caixas embutidas, etc). 

c)      Sobre “§ 1º As concessionárias permissionárias e autorizadas que não se 

adaptarem às disposições desta Lei serão comunicadas pela Prefeitura para que 

promovam as modificações necessárias ou retirem seus equipamentos, ficando, 

em caso de descumprimento, sujeitas às seguintes penalidades até o 

cumprimento das determinações municipais” Entende-se que na prática, é inviável 

a segregação proposta, dado que: o poder público tem a obrigação não só de 

fiscalizar e multar; mas deveria ter a função de administrar o trabalho dessas 

concessionárias, para que seja mais produtivo e mitigando os possíveis ônus para 

o espaço público. 

d)      Sobre “Art. 8º A Prefeitura determinará aos responsáveis pela instalação de 

canteiros ou jardineiras e mobiliário particular como gradis de portarias de 

edifícios, portões de garagens, obstáculos em geral, prismas de concreto entre 

outros que estejam em desacordo com os objetivos desta lei, para que se adaptem 

ou retirem os referidos equipamentos, sob pena das seguintes penalidades”, 

questiona-se: e as rampas para acesso de garagens de lotes privados que 

obstruam a calçada não vão ser regularizadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Capítulo VII  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

a)      Sobre o Art. 10. “Os imóveis públicos e privados com vagas de 

estacionamento nos recuos de frente e acesso por guias rebaixadas e os 

postos de venda de combustível, deverão no prazo de cento e oitenta dias da 

publicação desta Lei, demarcar o limite físico entre seus alinhamentos e o 

logradouro, identificando claramente o passeio público, com destaque para 

sinalização e diferenciação do piso nos termos da legislação municipal, da 

Resolução nº 38, de 21 de maio de 1998 que regulamenta o art. 86 do Código 

de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre a identificação das entradas e saídas 

de postos de combustíveis, oficinas, estacionamentos e/ou, garagens de uso 

coletivo” complementar com:” com o disposto no decreto municipal 

45904/2005: "Art. 23. O rebaixamento de guia para acesso de veículos aos 

postos de gasolina e similares não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por 

cento) do total da testada do lote, não podendo ultrapassar 7,00m (sete metros) 

contínuos, ficando vedado o rebaixamento integral das esquinas. Parágrafo 

único. Deverão também ser respeitadas as disposições previstas na Lei nº 

11.656, de 18 de outubro de 1994, e nos Decretos nº 35.250, de 28 de junho 

de 1995, enº 35.408, de 18 de agosto de 1995” 

  

b)      Sobre o Art. 11. É vedado o trânsito de bicicleta, ciclomotor, veículo de tração 

e propulsão humana ou de tração animal, triciclo, motocicleta e outros 

equipamentos destinados à entrega e venda de produtos, nas áreas 

destinadas a circulação exclusiva de pedestres.   No caso de bicicleta é 

permitido se autorizado pelo órgão de trânsito e devidamente sinalizado, ainda, 

o ciclista desmontado da bicicleta pode circular na calçada. Além disso, quando 

no § 1º aponta-se as sanções, se considerar como proibido o trânsito de 

bicicletas, como a multa ocorreria à pessoa que pedala? 

  

c)      Sobre a exclusão do Art. 14 – e das infrações que o acompanham - “Fica 

proibido o estacionamento de quaisquer veículos motorizados ou não ou ficar 

parado após a descida de passageiros, sobre os passeios públicos, calçadas 

e faixas de pedestres em todo território do município”, ora, veículos são 

proibidos de subirem em calçadas mesmo para embarque e desembarque de 

passageiros. 

  

 


