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JUSTIFICATIVA - PL 0601/2019 

Cuida-se de proposição que pretende estabelecer medidas de proteção às pessoas e 
animais em viadutos e passarelas onde há passeio de pedestres do Município de São Paulo. 

Esses dispositivos de proteção são normatizados pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), no plano federal; pelos Departamentos de Estradas de 
Rodagem (DER), nos Estados; e pelas prefeituras, na esfera municipal. No Município de São 
Paulo, no entanto, não há normas que estabeleçam regras mínimas de construção dessas 
defensas, de forma a garantir a integridade física de pessoas e animais. 

O manual do DNIT (Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais de 1996) prevê 
altura mínima de 90cm a 100 cm e o Projeto Básico do DER (Manual de Procedimentos para a 
Implementação do Monitoramento da Qualidade das Obras Executadas nas Rodovias do 
DER/SP de 2017) estabelece altura mínima de 105cm a 120cm. Nas cidades, no entanto, 
essas medidas não são capazes de evitar acidentes, havendo necessidade de se estabelecer 
critérios mais rígidos. Uma notícia de maio de 2014 sobre o Viaduto José de Alencar em Belo 
Horizonte (https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/16/interna_gerais,529568/guarda-
corpo-no-viaduto-jose-alencar-tera-1-30-m-de-altura-e-sera-em-toda-extensao-do-
elevado.shtml), relata que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) propôs a altura de 
130cm após acidentes com mortes ocorrido naquele Viaduto. Entendemos, assim, que a 
medida lá adotada deveria servir de parâmetro para o Município de São Paulo. 

O projeto prevê que a adequação dos guarda-corpos já existentes seja feita de forma 
gradual, a fim de que o Poder Executivo tenha tempo hábil para planejar o orçamento, bem 
como realizar os estudos adequados de eventual impacto do peso extra dessas estruturas nos 
viadutos e passarelas já existentes. 

Pelos motivos acima apresentados e por objetivar o interesse público geral, espero 
contar com o voto favorável dos nobres Pares à presente propositura. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


