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PARECER Nº 899/2015 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

0191/14. 
De autoria do nobre Vereador Abou Anni, o Projeto de Lei nº 191/14 "estabelece diretriz 

para o Poder Público promover a política de padronização ecológica e de acessibilidade dos 
passeios de responsabilidade da administração direta e indireta, e dá outras providências". Seu 
propósito é "dar um destino ecológico aos pneus inutilizados, assim como promover a 
acessibilidade e a permeabilidade dos passeios", através da promoção da "Calçada Ecológica", 
a ser implementada nos passeios de responsabilidade da administração direta e indireta com 
borracha de pneu reciclado. 

O Nobre Vereador relata, baseado na experiência norte-americana, que "além de 
reaproveitar o insumo abundante de pneus, a calçada de borracha torna o pavimento mais 
aderente, reduz as vibrações (ruídos) e é confortável ao caminhar. Além disso, o processo de 
encaixe entre uma placa e outra deixa pequenos espaços por onde a água pode escoar para o 
solo", evitando a impermeabilização do solo. 

A proposta estabelece, assim, que o Poder Público Municipal, na formulação e 
execução das políticas públicas com vista à acessibilidade, ao equilíbrio ambiental e à 
recuperação da permeabilidade do solo, estabelecerá a "calçada ecológica", que define como 
"o passeio público confeccionado com 100% de borracha de pneu reciclado". 

Para dar cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, foram realizadas as 
duas audiências públicas regulamentares (24/09/2014 e 08/10/2014). 

Ao manifestar-se pela legalidade da propositura, a douta Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa aprovou Substitutivo "para adequar o projeto à melhor técnica 
de elaboração legislativa e também para transformá-lo numa feição mais principiológica, 
afastando o vício de iniciativa". 

Consultado, o Executivo citou inúmeros outros produtos que podem assegurar a 
"penetração ou absorção das substâncias líquidas" que caracteriza a "calçada ecológica, verde 
ou sustentável" pretendida pelo PL, e alertou que "a adoção de solução técnica específica, 
desconsiderando as demais alternativas existentes no mercado", fere os princípios da lei 
federal das licitações públicas. 

Aquele Poder observou, ademais, que o conceito de �ecológico� não se restringe "à 
utilização de um material específico", não sendo "condizente com as discussões atuais acerca 
de sustentabilidade urbana". E lamentou que "a solução apresentada não comprova melhora" 
no quesito acessibilidade, nem tem detalhamento técnico suficiente para garantir a 
permeabilidade pretendida e considerar outros quesitos, como "desempenho/durabilidade, 
técnica construtiva, preço, fornecimento, mão-de-obra, execução e manutenção", já vigentes na 
regulamentação municipal sobre a matéria. 

Reconhecendo o mérito da proposta, que se inclui entre as ações prioritárias 
estabelecidas pelo novo Plano Diretor Estratégico para o Sistema de Drenagem, a Comissão 
de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, manifesta-se favorável ao Projeto de Lei nº 
191/14. Aprova, entretanto, um Substitutivo ao Substitutivo aprovado na CCJLP que, com base 
na legislação municipal, inclui a solução da propositura entre os materiais aprovados para o 
pavimento dos passeios, inserindo-a no contexto da padronização com o detalhamento técnico 
necessário: 
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SUBSTITUTIVO  DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI Nº 191/14. 

Estabelece diretriz para o Poder Público promover a padronização dos passeios de 
responsabilidade da administração direta e indireta, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Art. 1º O Poder Público Municipal, na formulação e na execução das políticas 
públicas com vista à acessibilidade, ao equilíbrio ambiental e a recuperação da permeabilidade 
do solo dos passeios públicos de responsabilidade da administração direta e indireta, deverá 
adotar os seguintes princípios: 

I - mobilidade e acessibilidade para todos os usuários, assegurando o acesso, 
principalmente, de idosos e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

II - redução de riscos de acidentes, minimizando-se as interferências decorrentes da 
instalação do mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, vegetação, sinalização, 
publicidade, tráfego de veículos e edificações; 

III - redução dos custos de implantação e manutenção, respeitando as especificações 
das normas técnicas pertinentes e do Código de Trânsito Brasileiro - CTB; 

IV - rotas acessíveis ao usuário, concebidas de forma contínua e integrada por 
convenientes conexões entre destinos, e facilmente perceptíveis, objetivando a segurança e 
qualidade estética, de forma a estimular sua utilização; 

V - garantia de qualidade no caminhar, mediante a escolha da velocidade de 
deslocamento dos pedestres e a generosidade das dimensões projetadas. 

Art. 2º. Até que sejam definidos os padrões dos passeios das redes coletoras e locais 
pelos planos de bairro, como disposto no § 5º do artigo 6º da Lei 13.885, de 25 de agosto de 
2004, os munícipes ou responsáveis obrigados a executar, manter e conservar os respectivos 
passeios na extensão correspondente à sua testada, nos termos da legislação vigente, deverão 
escolher o pavimento entre os materiais aprovados por esta lei, respeitando, ademais dos 
princípios elencados no artigo 1º desta lei, os seguintes critérios: 

I - padronização de materiais e técnicas; 

II - permeabilidade do solo como complemento ao sistema de drenagem; 

V - condições de recomposição do piso, quando da instalação de equipamentos de 
infraestrutura urbana. 

Art. 3º. A execução do pavimento dos passeios, seja pelos munícipes, seja pela 
administração pública, deverá respeitar a recomendação específica das normas técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou as Normas Técnicas Oficiais - NTO 
referentes aos respectivos materiais e sistemas construtivos, inclusive os seus instrumentos de 
controle de qualidade e garantia. 

Parágrafo único. Quando não houver referências sobre os critérios de instalação e 
execução, deverão ser obedecidas as instruções normativas editadas pelos órgãos municipais 
competentes. 

Art. 4º - Os materiais empregados na construção, reconstrução ou reparo dos passeios, 
especialmente do pavimento, entendido este como um sistema composto de base, sub-base e 
revestimento, da faixa livre, deverão apresentar as seguintes características: 

I - garantir superfície firme, regular, estável e não escorregadia sob qualquer condição; 

II - evitar vibrações de qualquer natureza que prejudiquem a livre circulação, 
principalmente de pessoas usuárias de cadeira de rodas; 

III - ter durabilidade garantida ou mínima de 5 (cinco) anos; 

IV - possuir resistência à carga de veículos quando os materiais forem utilizados na 
faixa de acesso de garagens e estacionamentos e no rebaixamento de guia para veículos; 
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V - os pavimentos utilizados para faixa de serviço e de acesso deverão, sempre que 
possível, ser permeáveis e fazer parte de sistema drenante que encaminhe as águas para a 
drenagem pública existente. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se aprovados 
para o pavimento dos passeios: 

I - concreto pré-moldado ou moldado "in loco", com juntas ou em placas, acabamento 
desempenado, texturado ou estampado, desde que seja observado o inciso II do "caput" deste 
artigo; 

II - bloco de concreto intertravado; 

III - ladrilho hidráulico; 

IV - concreto asfáltico Poroso (CPA - Camada Porosa de Atrito); 

V - Pisos drenantes, em atendimento às ações prioritárias e estratégicas do Plano 
Diretor Estratégico (Lei 16.050/14), incluído aí o revestimento permeável confeccionado com 
100% (cem por cento) de borracha proveniente de pneu reciclado e instalado através de um 
processo de encaixe no qual as juntas permanecem livres para possibilitar a penetração da 
água no solo. 

Art. 5º. Nas vias públicas situadas em topografias com declive acentuado ou em áreas 
de acidentes naturais, o responsável pelos passeios deverá consultar a Prefeitura do Município 
de São Paulo para que forneça critérios específicos para a construção, com vistas a serem 
atendidos os princípios e critérios estabelecidos por esta lei. 

Parágrafo único - Nos casos abrangidos pelo caput deste artigo, o Executivo poderá 
aprovar a utilização de outras tecnologias ou materiais de pavimentação dos passeios em 
projetos-pilotos, desde que atendidos os princípios e critérios técnicos estabelecidos nesta lei. 

Art. 6° O Poder Executivo realizará campanha de conscientização da população para 
incentivar a adoção dos princípios e critérios técnicos estabelecidos por esta lei, nos casos em 
que a execução dos passeios diante de suas propriedades seja de sua responsabilidade. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8º O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 27/05/2015. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

Aurélio Miguel - (PR) 

Dalton Silvano - (PV) 

Nelo Rodolfo - (PMDB) - Relator 

Paulo Frange - (PTB) 

Souza Santos - (PSD) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/05/2015, p. 84-85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

