
PROJETO DE LEI 01-0286/2008 das Vereadoras Mara Gabrilli (PSDB) e 
Marta Costa 
““Dispõe sobre a limpeza de imóveis, o fechamento de terrenos não edificados, a 
construção e a manutenção de passeios, e dá outras providências”. 
Capítulo I 
Da Limpeza 
Art. 1º. Os responsáveis por imóveis, edificados ou não, lindeiros a vias ou 
logradouros públicos, são obrigados a mantê-los limpos, capinados e drenados, 
respondendo, em qualquer situação, pela sua utilização como depósito de lixo, 
detritos ou resíduos de qualquer espécie ou natureza. 
Capítulo II 
Dos Fechamentos 
Art. 2º. É obrigatória, nos terrenos não edificados, com frente para vias e 
logradouros públicos dotados de pavimentação ou de guias e sarjetas, a execução 
nos respectivos alinhamentos, de gradil, muro ou outro tipo adequado de fecho, 
conforme estabelecido em decreto. 
Parágrafo 1º - Os fechamentos de que trata este artigo poderão ser metálicos, de 
pedra, de concreto ou de alvenaria, devendo ter altura de 1,20 m (um metro e 
vinte centímetros) em relação ao nível do logradouro e ser, sempre, providos de 
portão. 
Parágrafo 2º - Os fechamentos poderão ter altura superior a 1,20 m (um metro e 
vinte centímetros), desde que, acima dessa medida sejam executados de forma a 
apresentar 50% (cinqüenta por cento) ou mais de suas superfícies uniformemente 
vazadas, possibilitando integral visão do terreno. 
Parágrafo 3º - Em se tratando de terrenos pertencentes a loteamentos aprovados, 
fica concedido, para o cumprimento do disposto neste artigo, o prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data da expedição do termo de verificação de execução de 
obras. 
Art. 3º. O Executivo poderá, mediante decreto, alterar as características dos 
fechamentos referidos no artigo anterior, em função da evolução da técnica das 
construções dos materiais e das tendências sociais. 
Art. 4º. A execução dos fechamentos de que trata o artigo 2º depende das 
respectivas licenças a serem requeridas, pelo responsável, junto à Subprefeitura 
competente, nos termos da Legislação em vigor. 
Parágrafo único. Ressalvadas as hipóteses já previstas em lei, as licenças previstas 
no “caput” deste artigo poderão ser dispensadas, a critério da Prefeitura, nos casos 
de imóveis que acompanhem os alinhamentos e nivelamentos existentes, 
excluindo-se os fechamentos que tenham características de muro de arrimo, ou 
com altura superior a admitida pela legislação vigente. 
Art. 5º. A Prefeitura, através do órgão competente, poderá dispensar a execução de 
gradil, fecho ou muro nos alinhamentos, à vista da impossibilidade ou dificuldade 
na execução das obras, nos seguintes casos: 
I - quando os terrenos apresentarem acentuado desnível em relação ao leito dos 
logradouros; 
II - quando, junto ao alinhamento ou com ele interferido, existir curso d'água. 
Parágrafo único. Ficam dispensados da execução de gradil, fecho ou muro nos 
alinhamentos os terrenos com licença para edificar em vigor, desde que instalados, 
nos alinhamentos ou sobre os passeios, os tapumes exigidos pela legislação para a 
execução das obras. 
Art.6º. Considerar-se-á como inexistente o gradil, fecho ou muro no alinhamento 
cuja construção, reconstrução ou preservação esteja em desacordo com as normas 
técnicas, legais ou regulamentares. 
Parágrafo único. Não se enquadram no "caput" deste artigo os fechamentos 
executados até a data da regulamentação desta Lei e de acordo com a legislação 
então vigente, desde que estejam e sejam mantidos em bom estado de 
preservação. 
Art. 7º. As concessionárias de serviços públicos ou de utilidade pública e as 
entidades a elas equiparadas são obrigadas a reparar os fechamentos danificados 
na execução de obras ou serviços públicos. 
Capítulo III 
Dos passeios 



Seção I - Da definição 
Art. 8º. Passeio público ou calçada é a parte da via pública, normalmente 
segregada e em nível diferente, destinada à circulação de qualquer pessoa, 
independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção, com 
autonomia e segurança, bem como à implantação de mobiliário urbano, 
equipamentos de infra-estrutura, vegetação, sinalização e outros fins previstos em 
leis específicas. 
Art. 9º. Os responsáveis por imóveis, edificados ou não, lindeiros a vias ou 
logradouros públicos dotados de guias e sarjetas, são obrigados a construir os 
respectivos passeios na extensão correspondente de sua testada, e a mantê-los 
sempre em perfeito estado de conservação, de acordo com os padrões 
estabelecidos pela Municipalidade. 
Parágrafo único. Em se tratando de terrenos pertencentes a loteamentos aprovados 
o loteador é responsável pela execução dos passeios. 
Art. 10. A execução, manutenção e conservação dos passeios, bem como a 
instalação, nos passeios, de mobiliário urbano, equipamentos de infra-estrutura, 
vegetação, sinalização, entre outros usos permitidos por lei, deverão respeitar os 
termos desta Lei e a especificação técnica a ser estabelecida pelo Executivo 
segundo os seguintes princípios: 
I - acessibilidade 
II – segurança 
III - desenho adequado 
IV - continuidade e utilidade 
V - nível de serviço e conforto 
Seção II 
Dos componentes do passeio 
Art. 11. O passeio é composto pelos seguintes elementos: 
I - guias e sarjetas; 
II - faixa de serviço; 
III - faixa livre; 
IV - faixa de acesso; 
V - esquina, incluindo a área de intervisibilidade. 
Seção III 
Da Abertura de Gárgulas e do Rebaixamento e Chanframento de Guias 
Art. 12. A abertura de gárgulas sob o passeio, para escoamento de águas pluviais, 
e o rebaixamento de guias, para acesso de veículos, serão executados pela 
Prefeitura, mediante requerimento do interessado e pagamento dos preços devidos, 
os quais serão calculados com base nos custos unitários dos serviços respectivos e 
atualizados em consonância com a legislação vigente. 
Art. 13. As pessoas físicas ou jurídicas que realizarem os serviços elencados no 
artigo anterior incorrerão em multa correspondente ao triplo do valor do preço do 
serviço. 
Parágrafo único. Se a Prefeitura, por qualquer motivo, tiver necessidade de refazer 
ou reparar os serviços executados clandestinamente, o infrator, além da multa 
prevista neste artigo, responderá pelo preço correspondente ao refazimento ou 
reparo e pelo valor das guias danificadas ou que não puderem ser aproveitadas. 
Seção IV 
Da faixa de serviço 
Art. 14. A faixa de serviço, localizada em posição adjacente à guia, deverá ter, 
largura mínima de 70cm (setenta e cinco centímetros) e ser destinada à instalação 
de equipamentos e mobiliário urbano, à vegetação e a outras interferências 
existentes nos passeios, tais como tampas de inspeção, grelhas de exaustão e de 
drenagem das concessionárias de infra-estrutura, lixeiras, postes de sinalização, 
iluminação pública e eletricidade. 
Seção V 
Da faixa Livre 
Art. 15. A faixa livre é a área destinada exclusivamente à livre circulação de 
pedestres, desprovida de obstáculos, equipamentos urbanos ou de infra-estrutura, 
mobiliário, vegetação, floreiras, rebaixamento de guias para acesso de veículos ou 
qualquer outro tipo de interferência permanente ou temporária, devendo possuir 
largura mínima de 1,20 metros e estar diferenciada visualmente das demais faixas. 



Parágrafo único. Ficam vedadas quaisquer autorizações de uso dos passeios que 
não possuam dimensão mínima necessária à implementação da faixa livre prevista 
no caput deste artigo. 
Seção VI 
Da faixa de acesso 
Art. 16. Faixa de acesso é a área destinada à acomodação das interferências 
resultantes da implantação, do uso e da ocupação das edificações existentes na via 
pública, autorizados pelo órgão competente, de forma a não interferir na faixa livre, 
sendo possível somente para passeios com mais de 2,10m (dois metros e dez 
centímetros) de largura. 
Seção VII 
Da instalação de mobiliário urbano 
Art. 17. A Prefeitura poderá aplicar multa e efetuar diretamente a imediata 
apreensão e remoção ou determinar que o responsável promova a remoção do 
mobiliário urbano de grande, médio e pequeno porte instalado em desconformidade 
com as normas estabelecidas nesta Lei, ressalvados os casos de instalações 
efetivadas de acordo com os critérios vigentes na época da instalação, até o prazo 
concedido para adequação. 
Parágrafo 1º. As empresas concessionárias ou permissionárias e demais 
responsáveis pelos mobiliários urbanos deverão nos prazos de quatro anos, 
contados da publicação do decreto regulamentador desta Lei, adequar a 
implantação do mobiliário urbano aos termos da legislação. 
Parágrafo 2º. Em situações específicas, onde não seja possível adequar a instalação 
do mobiliário aos termos da legislação, o interessado deverá solicitar aprovação da 
Subprefeitura para a implantação de modo diverso. 
Parágrafo 3º. Findo tal prazo, as empresas e demais responsáveis omissos serão 
notificados para em 10 dias procederem à adequação necessária, conforme previsto 
nas disposições anteriores, ou apresentarem a autorização específica referida no 
artigo seguinte. 
Parágrafo 4º. O não atendimento das especificações sujeitará os responsáveis à 
aplicação da multa prevista no artigo 47, alínea ‘f”. 
Parágrafo 5º. Serão classificadas pelo Executivo as espécies de mobiliário como de 
grande, médio e pequeno porte, para fins de determinação de critérios de 
instalação no passeio. 
Seção VIII 
Das esquinas 
Art. 18. A esquina constitui o trecho do passeio formado pela área de confluência 
de 2 (duas) vias. 
Art. 19. As esquinas deverão ser constituídas de modo a: 
I - facilitar a passagem de pessoas com mobilidade reduzida; 
II - permitir a melhor acomodação de pedestres; 
III - permitir boa visibilidade e livre passagem das faixas de travessia de pedestres 
nos cruzamentos. 
Art. 20. Todos os equipamentos ou mobiliários colocados na proximidade de 
esquinas deverão seguir critérios de localização de acordo com o tamanho e a 
influência na obstrução da visibilidade, conforme os critérios estabelecidos no 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB e na NBR 9050 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a substitua. 
Art. 21. Para garantir a segurança do pedestre nas travessias e do condutor do 
automóvel nas conversões, as esquinas deverão estar livres de interferências 
visuais ou físicas, excetuando aquelas de sinalização de trânsito, até a distância de 
5m (cinco metros) a partir do bordo do alinhamento da via transversal. 
Art. 22. Não será permitido o uso do passeio para a instalação de mobiliário urbano 
de grande porte como bancas de jornal ou equipamentos que prejudiquem a 
visibilidade da faixa de travessia de pedestres num raio de 10 metros (dez metros) 
a partir do bordo do alinhamento da via transversal conforme. 
Parágrafo 1º. Os termos de permissão de uso concedidos para a instalação de 
mobiliário urbano de grande porte em desconformidade com a distância mínima 
prevista no caput deverão ser revistos para adequação, ou revogados, devendo os 
permissionários providenciar a adequação ou retirada no prazo de quatro anos, 
contado da notificação pela Prefeitura. 



Parágrafo 2º. O não atendimento da notificação no prazo estabelecido neste artigo 
ensejará a aplicação de multa. 
Seção IX 
Das Travessias Sinalizadas para Pedestres 
Art. 23. A Prefeitura providenciará, sob sua responsabilidade, o rebaixamento da 
parte dos passeios necessária ao acesso de pedestres, nas travessias 
regulamentadas e nos canteiros centrais de vias públicas. 
Art. 24. É vedada a instalação, junto ao rebaixamento vinculado às travessias 
sinalizadas, de qualquer mobiliário urbano, exceto os que sirvam de auxílio à 
travessia. 
Parágrafo único. O mobiliário ou equipamento existente, que prejudique o acesso 
de pedestres ou dificulte a visibilidade destes ou de motoristas, será removido pela 
Prefeitura ou, por sua determinação, pelo responsável no prazo de quatro anos. 
Seção X 
Dos passeios lindeiros a próprios municipais 
Art. 25. Visando a facilidade de identificação, os passeios públicos lindeiros a 
próprios municipais, deverão ser construídos ou reformados de acordo com padrão 
arquitetônico a ser definido pelo Executivo. 
Parágrafo 1º. Este padrão arquitetônico deverá distinguir por cores as faixas 
descritas nas secções IV V e VI bem como respeitar aspectos funcionais e 
ambientais. 
Parágrafo 2º. As praças ou passeios públicos pertencentes a próprios municipais, 
em áreas classificadas como ZEPEC, centralidade linear ou polar e em vias definidas 
como vias estruturais definidas pelo Plano Diretor Regional, assim como em áreas 
pertencentes ao centro histórico da cidade definidas pelo parágrafo único, do artigo 
primeiro, da Lei 14.017, de 28 de junho de 2005, poderão receber projetos 
específicos, com características arquitetônicas diferentes, desde que respeitada a 
regra geral de utilização de material. 
Parágrafo 3º. É facultativa a utilização do padrão arquitetônico descrito no caput 
nos passeios lindeiros aos próprios federais e estaduais. 
Capítulo IV 
Das Responsabilidades 
Art. 26. Consideram-se responsáveis, assim como pelas obrigações previstas nos 
Capítulos I e II e artigo 9º desta Lei: 
I - o proprietário, o titular do domínio útil ou da nua propriedade, ou o possuidor do 
imóvel, a qualquer título; 
II - as concessionárias de serviços públicos ou de utilidade pública e as entidades e 
responsáveis a elas equiparados. 
III - a União, o Estado, o Município e entidades de sua Administração Indireta, 
inclusive autarquias, em próprios de seu domínio, posse, guarda ou administração. 
Parágrafo 1º - Os danos causados pelo Município, em realização de melhoramentos 
públicos de sua alçada, serão por ele reparados. 
Parágrafo 2º - Os Governos Federal e Estadual, em relação a seus próprios, 
poderão se de interesse, celebrar convênios com a Prefeitura para a execução das 
obras e serviços. 
Art. 27. A padronização dos passeios e as respectivas obras na Rede Viária 
Estrutural do tipo N1, N2 e N3 deverão ser executadas pelo órgão técnico da 
Prefeitura, observando-se os demais termos do artigo 6º da Lei nº 13.885/04. 
Art. 28. Conforme estabelece o artigo 6º, § 4º, da Lei 13.885/04, as obras de troca 
de piso dos passeios decorrentes da implantação de atividade enquadrada como 
Pólo Gerador de Tráfego - PGT deverão ser executadas pelos interessados, 
observadas as diretrizes estabelecidas pelos órgãos técnicos da Prefeitura. 
Art. 29. Fica criado o Programa de Recuperação do Passeio Público, pelo qual, dado 
o interesse público em garantir a acessibilidade em locais de significativa circulação, 
a Prefeitura deverá executar de forma gradual e contínua a padronização do 
passeio público. 
Parágrafo 1º. O programa incluirá a recuperação e padronização das Rotas de 
Acessibilidade, que serão definidas pelo Executivo, dentro dos critérios de 
segurança e acessibilidade. 



Parágrafo 2º. Rotas de acesso são circuitos urbanos que possibilitam a circulação 
de pessoas com mobilidade reduzida em vias de maior concentração de 
equipamentos públicos e/ou pólos geradores de tráfego de pedestres. 
Parágrafo 3º. Além de intervir nos passeios classificados como Rotas de 
Acessibilidade, visando o interesse público em garantir a acessibilidade, a Prefeitura 
poderá executar, independentemente da responsabilidade de construção e 
manutenção prevista no artigo 9º, a padronização dos passeios localizados nas 
demais vias, segundo plano a ser estabelecido pelo executivo. 
Parágrafo 4º. Após a intervenção da Prefeitura nos passeios incluídos no programa 
referido neste artigo, a responsabilidade por sua manutenção e reconstrução 
passará a ser do Município pelo período de um ano, ressalvando-se as 
responsabilidades decorrentes do uso das vias públicas. 
Art. 30. A partir da data da publicação do Decreto Regulamentador (ou desta lei), o 
Executivo terá os seguintes prazos para início dos trabalhos previstos no Programa 
de Recuperação do Passeio Público da cidade de São Paulo: 
 

Tipo de via pelo Plano Diretor Regional Prazo para início 
Próprios Públicos / Vias Estruturais Imediato 
Vias pertencentes às rotas de acessibilidade Até 1 ano 
Vias Coletoras / centralidades lineares Até 10 anos 
Demais vias Até 20 anos 

 
  
Art. 31. Nos casos de passeios inexistentes ou irregulares, a Prefeitura poderá 
promover a construção e recuperação do passeio, devendo neste caso proceder à 
cobrança do responsável, nos termos do artigo 50 desta Lei. 
Art. 32. Para os efeitos desta lei consideram-se como situações de mau estado de 
preservação, dentre outras, a existência de buracos, de ondulações, de desníveis 
não exigidos pela natureza do logradouro, de obstáculos que impeçam o trânsito 
livre e seguro dos pedestres e a execução de reparos em desacordo com o aspecto 
estético ou harmônico do passeio existente. 
Parágrafo único. Os passeios cujo mau estado de preservação não exceder a 1/5 
(um quinto) de sua área total deverão ser reparados ou refeitos. 
Art. 33. Para os efeitos desta lei consideram-se inexistentes os passeios: 
I - se construídos ou reconstruídos em desacordo com as especificações técnicas ou 
regulamentares, vigentes no tempo de execução. 
II - se o mau estado de preservação exceder a 1/5 (um quinto) de sua área total. 
Parágrafo único. Nestes casos o passeio deverá ser reconstruído totalmente de 
acordo com as regras da legislação vigente na época da reconstrução. 
Art. 34. A partir da vigência desta Lei, os responsáveis mencionados no artigo 27, 
inciso I, deverão consultar a Prefeitura, com prazo de antecedência de no mínimo 
cinco dias úteis do início da construção, reforma ou reconstrução, quanto a largura 
das faixas e ao material a ser empregado no passeio. 
Parágrafo único. A consulta deverá ser instruída com as dimensões das faixas 
componentes do passeio, com o material a ser empregado e data de início da 
execução da obra, para possibilitar a orientação e fiscalização pelas Subprefeituras. 
Art. 35. Junto à aprovação de plantas de construção para obtenção de alvará feita 
na Subprefeitura da região ou a Secretaria Municipal de Habitação deverá ser 
incluída a aprovação do passeio fronteiro ao imóvel. 
Art. 36. Em resposta à consulta que poderá ser por via eletrônica, a Prefeitura, 
antes da definição pelos Planos de Bairro, visando a harmonização arquitetônica e 
continuidade dos passeios, indicará ao munícipe, no prazo de três dias, através de 
publicação no Diário Oficial, por via postal com aviso de recebimento ou pelo site da 
Prefeitura, o tipo de material a ser utilizado no piso, na seguinte conformidade: 



 
Tipo de via pelo Plano Diretor Regional Tipo de piso a ser utilizado 
Vias coletoras e locais. Bloco intertravado de concreto, cimento 

moldado no local vassorado ou texturizado 
ou colorido. 

Centralidades lineares ou polares. Placa pré-moldada de concreto ou bloco 
intertravado de concreto cimento moldado 
no local vassorado ou texturizado ou 
colorido. 

Vias Estruturais e o centro da Cidade 
(perímetro definido por Lei 14.017 de 
28 de junho de 2005). 

Ladrilho hidráulico. Bloco intertravado ou 
placa pré-moldada de concreto cimento 
moldado no local vassorado ou texturizado 
ou colorido. 

Próprios públicos / rotas de acesso. Desenho específico definido pelo 
Executivo. 

Áreas tombadas ou classificadas como 
ZEPEC. 

Critério do tipo de via ou piso determinado 
pelas normas do tombamento. 

 
   
Art. 37. Em projetos específicos ou projetos relacionados aos termos de 
cooperação, a Subprefeitura poderá aprovar a utilização de materiais diferentes dos 
da tabela, desde que no primeiro caso, seja protocolizada consulta com o prazo 
mínimo de antecedência de 30 dias da execução do passeio, a ser instruída e 
respondida em quinze dias pela Subprefeitura, por meio de publicação do despacho 
no Diário Oficial ou por via postal com aviso de recebimento. 
Art. 38. Nas situações especiais, em que se caracterize a impossibilidade de 
cumprimento das exigências desta legislação, deverá o munícipe ou responsável 
pela execução do passeio ou muro de fecho formalizar consulta à Prefeitura do 
Município de São Paulo, instruída com proposta de execução e outros elementos 
previstos em regulamentação. 
Parágrafo único. A consulta será instruída e respondida na forma e prazos previstos 
em regulamento. 
Capítulo V 
Normas Específicas de Recomposição do Passeio 
Art. 39. Além das especificações técnicas contidas nesta Lei e regulamentação 
aplicável e obrigações contidas na Lei nº 13.614 e Decreto Regulamentador, 
deverão ser observadas, no caso de obras e quaisquer intervenções no passeio 
público, as disposições específicas estabelecidas por este capítulo. 
Art. 40. No caso de obras ou intervenções que danifiquem o passeio o mesmo 
deverá ser recomposto totalmente nas faixas que forem danificadas pela obra 
(Faixa de acesso/faixa livre/faixa de serviço) seguindo a modulação do piso 
existente de forma a não resultar em remendos fissuras ou desníveis. 
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator à 
aplicação da multa prevista no artigo 32, inciso II, da Lei 13.614/03. 
Art. 41. Em caso de ampliação ou instalação de novas linhas de canalização os 
tampões das caixas subterrâneas construídas deverão estar localizados na faixa de 
serviço, sendo que a canalização construída poderá estar em qualquer faixa. 
Art. 42. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviço de 
infraestrutura urbana deverão num prazo de 10 (dez) anos, contados da publicação 
desta Lei, transferir os tampões das caixas subterrâneas instaladas antes da 
vigência desta Lei, para a faixa de serviço de modo a não prejudicar a circulação de 
pedestres pela faixa livre. 
Parágrafo 1º. Findo tal prazo, as empresas serão notificadas para em 10 dias 
transferirem os tampões, conforme previsto no caput, ou apresentarem a 
autorização específica referida no artigo 48. 
Parágrafo 2º. O não atendimento das especificações sujeitará os responsáveis à 
aplicação da multa prevista no artigo 47, alínea “f”. 
Art. 43. Em situações específicas, onde não seja possível locar o tampão da caixa 
subterrânea na faixa de serviço, o interessado deverá solicitar aprovação da 
Subprefeitura para a ocupação da faixa livre. 
Capítulo VI 



Dos Procedimentos e Penalidades 
Art. 44. As irregularidades constatadas serão objeto de notificação aos 
responsáveis, que deverão saná-las no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. 
Art. 45. A notificação de que trata o artigo anterior poderá ser entregue no ato de 
constatação da infração ou ser expedida via postal, com aviso de recebimento, no 
endereço inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, sendo considerada válida quando 
recebida por qualquer pessoa encontrada no endereço para o qual foi dirigida. 
Parágrafo 1º. Nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, ocorrendo recusa em 
firmar a notificação ou na impossibilidade de seu recebimento, o motivo deverá ser 
certificado. 
Parágrafo 2º. Na hipótese de recusa do recebimento da notificação ou de não 
localização no endereço constante do Cadastro Imobiliário Fiscal, nos termos da Lei 
nº 10.819, de 28 de dezembro de 1989, a notificação será feita mediante 
publicação de edital no Diário Oficial do Município. 
Parágrafo 3º. O prazo para atendimento da notificação será contado em dias 
corridos, excluído o dia de seu recebimento ou da publicação do edital e incluído o 
do vencimento. 
Art. 46. Fica o responsável obrigado a comunicar diretamente à Subprefeitura 
competente, até o termo final do prazo decorrente da notificação, que as 
irregularidades constatadas foram sanadas. 
Parágrafo único. A comunicação será feita por escrito, especificados o número da 
notificação e, o do contribuinte. 
Art. 47. O não atendimento da notificação a que se refere o artigo 44 importará na 
aplicação de multa, por irregularidade constatada, em valor fixado, na seguinte 
conformidade: 



 



Parágrafo 1º - As multas fixadas neste artigo, serão renováveis a cada 30 (trinta) 
dias, até que seja sanada a irregularidade. 
Parágrafo 2º - As multas de que trata este artigo serão atualizadas, em 1º de 
janeiro de cada exercício, pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA apurado pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada 
no exercício anterior. 
Art. 48. A lavratura dos autos das multas referidas no artigo anterior far-se-á 
simultaneamente com notificação do infrator, para, no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, pagar ou apresentar defesa, sob pena de confirmação da penalidade 
imposta e de sua subseqüente inscrição como dívida ativa. 
Parágrafo 1º. A notificação do auto de multa ocorrerá na forma do disposto no 
artigo 34. 
Parágrafo 2º. A defesa deverá ser apresentada na Subprefeitura da circunscrição 
territorial a que pertence o imóvel, mediante protocolo, e será instruída pelo 
Supervisor de Uso e Ocupação do Solo e decidida pelo Coordenador da 
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 
Parágrafo 3º. O prazo referido no "caput'' deste artigo será contado a partir da data 
de entrega da notificação ou da publicação do edital da notificação do auto de multa 
no” Diário Oficial “do Município, excluído o dia da publicação e incluído o do 
vencimento”. 
Art. 49. Do despacho decisório que desacolher a defesa, a ser publicado no "Diário 
Oficial" do Município, caberão: 
I - pedido de reconsideração à própria autoridade, que o prolatou, no prazo de 15 
(quinze) dias da publicação; 
II - recurso ao Subprefeito da Subprefeitura da área onde ocorreu a irregularidade, 
no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do ato que não acolher o pedido de 
reconsideração. 
Parágrafo único. O pedido de reconsideração e os recursos deverão ser 
apresentados, mediante protocolo, na Subprefeitura competente. 
Art. 50. A Prefeitura poderá, a seu critério, vencido o prazo de trinta dias da 
notificação de que trata o artigo 33 desta Lei, executar as obras e serviços não 
realizados, cobrando dos responsáveis omissos os custos apropriados, acrescidos 
da taxa de administração de 50% (cinqüenta por cento), sem prejuízo da multa 
cabível, juros, eventuais acréscimos legais e demais despesas advindas de sua 
exigibilidade e cobrança. 
Parágrafo único. A composição do custo das obras e demais despesas a que se 
refere este artigo serão feitos na forma, prazos e condições regulamentares, por 
ato baixado pelo Executivo. 
Capítulo VIII 
Da contribuição de melhoria 
Art. 51. Será devida contribuição de melhoria pelos contribuintes responsáveis 
pelos imóveis beneficiados pelo Programa de Recuperação do Passeio Público, nos 
termos da Lei 10.212/86, e alterações posteriores. 
Capítulo IX 
Do Plano de Pavimentação Urbana Comunitária – PPUC. 
Art. 52. As obras decorrentes do Programa de Recuperação dos passeios poderão 
ser realizadas através do Plano de Pavimentação Urbana Comunitária – PPUC, nos 
termos da Lei 10.558, de 17 de junho de 1988. 
Capítulo X 
Da Anistia das multas relativas aos passeios 
Art. 53. Fica concedido, em caráter excepcional, prazo de 90 (noventa) dias para o 
cumprimento do disposto no artigo 9º desta Lei, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Decreto 45.904/05 ou em regulamentação superveniente. 
Art. 54. Serão canceladas as multas impostas por desrespeito ao artigo 8º da Lei 
10.508/88, se os responsáveis tiverem sanado as irregularidades até a expiração 
do prazo de que trata o artigo anterior. 
Parágrafo único. Terão o mesmo benefício os responsáveis que tiverem executado o 
passeio, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Decreto 45.904/05, até a 
data da publicação desta Lei. 
Art. 55. Para obter o benefício previsto no artigo anterior, o interessado deverá 
comunicar à Subprefeitura competente, no prazo fixado no artigo 53, a execução 



ou regularização do passeio de acordo com os parâmetros estabelecidos no Decreto 
45.904/05 ou em regulamentação superveniente. 
Parágrafo 1º. Recebida pela Subprefeitura a comunicação a que se refere o “caput”, 
a mesma promoverá vistoria no local indicado, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, de acordo com o disposto no artigo 64, “caput”, do Decreto 45.904/05 
ou regulamentação superveniente. 
Parágrafo 2º. Constatado, mediante a vistoria prevista no parágrafo anterior, o 
atendimento ao art. 9.º desta Lei e ao parâmetros do Decreto 45.904/05 ou 
regulamentação superveniente, o passeio será considerado regular, a partir da data 
do protocolo da comunicação a que se refere o “caput”. 
Art. 56. O Poder Executivo adotará as medidas administrativas necessárias ao 
arquivamento dos procedimentos administrativos e judiciais que objetivem a 
cobrança das dívidas originárias das multas canceladas. 
Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não elide a cobrança de custas, honorários 
advocatícios e outros encargos de eventual ajuizamento da cobrança. 
Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese serão restituídas, no todo ou em parte, as 
importâncias já recolhidas aos cofres públicos. 
Capítulo XI 
Dos termos de cooperação 
Art. 57. Nos termos do artigo 83 da Lei nº 13.525, de 2003, fica permitida a 
celebração de termos de cooperação visando a readequação, padronização, 
construção, reconstrução ou conservação dos passeios públicos. 
Art. 58. Os requisitos específicos para a celebração de termos de cooperação em 
relação aos passeios, assim como os critérios técnicos relacionados à instalação de 
mensagem indicativa da cooperação serão regulamentados pelo Executivo. 
Parágrafo 1º. Após o término do prazo estabelecido para a cooperação, ou rescisão 
do respectivo termo, a mensagem deverá ser removida pelo cooperante no prazo 
de 5 (cinco) dias, sendo recomposto o pavimento afetado. 
Parágrafo 2º. A não remoção da mensagem indicativa caracterizará a veiculação de 
anúncio publicitário, ensejando a aplicação da penalidade prevista na Lei nº 13.525, 
de 2003. 
Capítulo XII 
Disposições Finais 
Art. 59. Fica alterada a tabela a que se refere o artigo 2º da Lei 10.212, de 11 de 
dezembro de 1986, com alteração promovida pela Lei nº 10.558, de 17 de junho de 
1988, para inclusão das seguintes obras de pavimentação: 
(...) 
12 – Serviço ou obra de readequação, padronização, construção, reconstrução ou 
conservação dos passeios públicos. 
13 – Troca ou aplicação de blocos intertravados de concreto em passeio público 
Art. 60. O artigo 8º da Lei nº 10.558, de 17 de junho de 1988 passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
“Art. 8º - O valor a ser cobrado de cada proprietário será obtido pela multiplicação 
da área beneficiada, pelos preços únicos referidos no artigo 3º, acrescidos do 
percentual previsto no § 1º do mesmo artigo”. 
Parágrafo 1º. Para efeito desse cálculo, considera-se a área beneficiada pela 
pavimentação, a resultante da multiplicação da medida da testada do imóvel pela 
metade da largura do leito carroçável de cada via ou logradouro público 
pavimentado. 
Parágrafo 2º. Nos casos incluídos no PPUC relativos a obras no passeio público, 
para efeito desse cálculo, considera-se a área beneficiada pela pavimentação a 
resultante da multiplicação da medida da testada do imóvel pela largura do passeio 
pavimentado. 
Art. 61. Esta Lei será regulamentada por decreto do Executivo, no prazo de 90 
(noventa) dias de sua publicação. 
Parágrafo único. Até a edição da regulamentação prevista no “caput” deste artigo, 
aplicam-se todas as disposições do Decreto nº 45.904, de 19 de maio de 2005 que 
não contrariem o disposto nesta Lei. 
Art. 62. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



Art. 63. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Lei nº 10.508, de 04 de maio de 1.988, o 
artigo 167 da Lei nº 13.478/02, de 30 de dezembro de 2002. 
Sala das Sessões, em 30 de abril 2008. Às Comissões competentes". 
 
 
Requerimento RDS 13-298/2012 da Vereadora Marta Costa, apresentado em 
07/03/2012 altera os autores deste projeto. 
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PROJETO DE LEI 01-0286/2008 da Vereadora Mara Gabrilli (PSDB) 
““Dispõe sobre a limpeza de imóveis, o fechamento de terrenos não edificados, a 
construção e a manutenção de passeios, e dá outras providências”. 
Capítulo I 
Da Limpeza 
Art. 1º. Os responsáveis por imóveis, edificados ou não, lindeiros a vias ou 
logradouros públicos, são obrigados a mantê-los limpos, capinados e drenados, 
respondendo, em qualquer situação, pela sua utilização como depósito de lixo, 
detritos ou resíduos de qualquer espécie ou natureza. 
Capítulo II 
Dos Fechamentos 
Art. 2º. É obrigatória, nos terrenos não edificados, com frente para vias e 
logradouros públicos dotados de pavimentação ou de guias e sarjetas, a execução 
nos respectivos alinhamentos, de gradil, muro ou outro tipo adequado de fecho, 
conforme estabelecido em decreto. 
Parágrafo 1º - Os fechamentos de que trata este artigo poderão ser metálicos, de 
pedra, de concreto ou de alvenaria, devendo ter altura de 1,20 m (um metro e 
vinte centímetros) em relação ao nível do logradouro e ser, sempre, providos de 
portão. 
Parágrafo 2º - Os fechamentos poderão ter altura superior a 1,20 m (um metro e 
vinte centímetros), desde que, acima dessa medida sejam executados de forma a 
apresentar 50% (cinqüenta por cento) ou mais de suas superfícies uniformemente 
vazadas, possibilitando integral visão do terreno. 
Parágrafo 3º - Em se tratando de terrenos pertencentes a loteamentos aprovados, 
fica concedido, para o cumprimento do disposto neste artigo, o prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data da expedição do termo de verificação de execução de 
obras. 
Art. 3º. O Executivo poderá, mediante decreto, alterar as características dos 
fechamentos referidos no artigo anterior, em função da evolução da técnica das 
construções dos materiais e das tendências sociais. 
Art. 4º. A execução dos fechamentos de que trata o artigo 2º depende das 
respectivas licenças a serem requeridas, pelo responsável, junto à Subprefeitura 
competente, nos termos da Legislação em vigor. 
Parágrafo único. Ressalvadas as hipóteses já previstas em lei, as licenças previstas 
no “caput” deste artigo poderão ser dispensadas, a critério da Prefeitura, nos casos 
de imóveis que acompanhem os alinhamentos e nivelamentos existentes, 
excluindo-se os fechamentos que tenham características de muro de arrimo, ou 
com altura superior a admitida pela legislação vigente. 
Art. 5º. A Prefeitura, através do órgão competente, poderá dispensar a execução de 
gradil, fecho ou muro nos alinhamentos, à vista da impossibilidade ou dificuldade 
na execução das obras, nos seguintes casos: 
I - quando os terrenos apresentarem acentuado desnível em relação ao leito dos 
logradouros; 
II - quando, junto ao alinhamento ou com ele interferido, existir curso d'água. 
Parágrafo único. Ficam dispensados da execução de gradil, fecho ou muro nos 
alinhamentos os terrenos com licença para edificar em vigor, desde que instalados, 



nos alinhamentos ou sobre os passeios, os tapumes exigidos pela legislação para a 
execução das obras. 
Art.6º. Considerar-se-á como inexistente o gradil, fecho ou muro no alinhamento 
cuja construção, reconstrução ou preservação esteja em desacordo com as normas 
técnicas, legais ou regulamentares. 
Parágrafo único. Não se enquadram no "caput" deste artigo os fechamentos 
executados até a data da regulamentação desta Lei e de acordo com a legislação 
então vigente, desde que estejam e sejam mantidos em bom estado de 
preservação. 
Art. 7º. As concessionárias de serviços públicos ou de utilidade pública e as 
entidades a elas equiparadas são obrigadas a reparar os fechamentos danificados 
na execução de obras ou serviços públicos. 
Capítulo III 
Dos passeios 
Seção I - Da definição 
Art. 8º. Passeio público ou calçada é a parte da via pública, normalmente 
segregada e em nível diferente, destinada à circulação de qualquer pessoa, 
independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção, com 
autonomia e segurança, bem como à implantação de mobiliário urbano, 
equipamentos de infra-estrutura, vegetação, sinalização e outros fins previstos em 
leis específicas. 
Art. 9º. Os responsáveis por imóveis, edificados ou não, lindeiros a vias ou 
logradouros públicos dotados de guias e sarjetas, são obrigados a construir os 
respectivos passeios na extensão correspondente de sua testada, e a mantê-los 
sempre em perfeito estado de conservação, de acordo com os padrões 
estabelecidos pela Municipalidade. 
Parágrafo único. Em se tratando de terrenos pertencentes a loteamentos aprovados 
o loteador é responsável pela execução dos passeios. 
Art. 10. A execução, manutenção e conservação dos passeios, bem como a 
instalação, nos passeios, de mobiliário urbano, equipamentos de infra-estrutura, 
vegetação, sinalização, entre outros usos permitidos por lei, deverão respeitar os 
termos desta Lei e a especificação técnica a ser estabelecida pelo Executivo 
segundo os seguintes princípios: 
I - acessibilidade 
II – segurança 
III - desenho adequado 
IV - continuidade e utilidade 
V - nível de serviço e conforto 
Seção II 
Dos componentes do passeio 
Art. 11. O passeio é composto pelos seguintes elementos: 
I - guias e sarjetas; 
II - faixa de serviço; 
III - faixa livre; 
IV - faixa de acesso; 
V - esquina, incluindo a área de intervisibilidade. 
Seção III 
Da Abertura de Gárgulas e do Rebaixamento e Chanframento de Guias 
Art. 12. A abertura de gárgulas sob o passeio, para escoamento de águas pluviais, 
e o rebaixamento de guias, para acesso de veículos, serão executados pela 
Prefeitura, mediante requerimento do interessado e pagamento dos preços devidos, 
os quais serão calculados com base nos custos unitários dos serviços respectivos e 
atualizados em consonância com a legislação vigente. 
Art. 13. As pessoas físicas ou jurídicas que realizarem os serviços elencados no 
artigo anterior incorrerão em multa correspondente ao triplo do valor do preço do 
serviço. 
Parágrafo único. Se a Prefeitura, por qualquer motivo, tiver necessidade de refazer 
ou reparar os serviços executados clandestinamente, o infrator, além da multa 
prevista neste artigo, responderá pelo preço correspondente ao refazimento ou 
reparo e pelo valor das guias danificadas ou que não puderem ser aproveitadas. 
Seção IV 



Da faixa de serviço 
Art. 14. A faixa de serviço, localizada em posição adjacente à guia, deverá ter, 
largura mínima de 70cm (setenta e cinco centímetros) e ser destinada à instalação 
de equipamentos e mobiliário urbano, à vegetação e a outras interferências 
existentes nos passeios, tais como tampas de inspeção, grelhas de exaustão e de 
drenagem das concessionárias de infra-estrutura, lixeiras, postes de sinalização, 
iluminação pública e eletricidade. 
Seção V 
Da faixa Livre 
Art. 15. A faixa livre é a área destinada exclusivamente à livre circulação de 
pedestres, desprovida de obstáculos, equipamentos urbanos ou de infra-estrutura, 
mobiliário, vegetação, floreiras, rebaixamento de guias para acesso de veículos ou 
qualquer outro tipo de interferência permanente ou temporária, devendo possuir 
largura mínima de 1,20 metros e estar diferenciada visualmente das demais faixas. 
Parágrafo único. Ficam vedadas quaisquer autorizações de uso dos passeios que 
não possuam dimensão mínima necessária à implementação da faixa livre prevista 
no caput deste artigo. 
Seção VI 
Da faixa de acesso 
Art. 16. Faixa de acesso é a área destinada à acomodação das interferências 
resultantes da implantação, do uso e da ocupação das edificações existentes na via 
pública, autorizados pelo órgão competente, de forma a não interferir na faixa livre, 
sendo possível somente para passeios com mais de 2,10m (dois metros e dez 
centímetros) de largura. 
Seção VII 
Da instalação de mobiliário urbano 
Art. 17. A Prefeitura poderá aplicar multa e efetuar diretamente a imediata 
apreensão e remoção ou determinar que o responsável promova a remoção do 
mobiliário urbano de grande, médio e pequeno porte instalado em desconformidade 
com as normas estabelecidas nesta Lei, ressalvados os casos de instalações 
efetivadas de acordo com os critérios vigentes na época da instalação, até o prazo 
concedido para adequação. 
Parágrafo 1º. As empresas concessionárias ou permissionárias e demais 
responsáveis pelos mobiliários urbanos deverão nos prazos de quatro anos, 
contados da publicação do decreto regulamentador desta Lei, adequar a 
implantação do mobiliário urbano aos termos da legislação. 
Parágrafo 2º. Em situações específicas, onde não seja possível adequar a instalação 
do mobiliário aos termos da legislação, o interessado deverá solicitar aprovação da 
Subprefeitura para a implantação de modo diverso. 
Parágrafo 3º. Findo tal prazo, as empresas e demais responsáveis omissos serão 
notificados para em 10 dias procederem à adequação necessária, conforme previsto 
nas disposições anteriores, ou apresentarem a autorização específica referida no 
artigo seguinte. 
Parágrafo 4º. O não atendimento das especificações sujeitará os responsáveis à 
aplicação da multa prevista no artigo 47, alínea ‘f”. 
Parágrafo 5º. Serão classificadas pelo Executivo as espécies de mobiliário como de 
grande, médio e pequeno porte, para fins de determinação de critérios de 
instalação no passeio. 
Seção VIII 
Das esquinas 
Art. 18. A esquina constitui o trecho do passeio formado pela área de confluência 
de 2 (duas) vias. 
Art. 19. As esquinas deverão ser constituídas de modo a: 
I - facilitar a passagem de pessoas com mobilidade reduzida; 
II - permitir a melhor acomodação de pedestres; 
III - permitir boa visibilidade e livre passagem das faixas de travessia de pedestres 
nos cruzamentos. 
Art. 20. Todos os equipamentos ou mobiliários colocados na proximidade de 
esquinas deverão seguir critérios de localização de acordo com o tamanho e a 
influência na obstrução da visibilidade, conforme os critérios estabelecidos no 



Código de Trânsito Brasileiro – CTB e na NBR 9050 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a substitua. 
Art. 21. Para garantir a segurança do pedestre nas travessias e do condutor do 
automóvel nas conversões, as esquinas deverão estar livres de interferências 
visuais ou físicas, excetuando aquelas de sinalização de trânsito, até a distância de 
5m (cinco metros) a partir do bordo do alinhamento da via transversal. 
Art. 22. Não será permitido o uso do passeio para a instalação de mobiliário urbano 
de grande porte como bancas de jornal ou equipamentos que prejudiquem a 
visibilidade da faixa de travessia de pedestres num raio de 10 metros (dez metros) 
a partir do bordo do alinhamento da via transversal conforme. 
Parágrafo 1º. Os termos de permissão de uso concedidos para a instalação de 
mobiliário urbano de grande porte em desconformidade com a distância mínima 
prevista no caput deverão ser revistos para adequação, ou revogados, devendo os 
permissionários providenciar a adequação ou retirada no prazo de quatro anos, 
contado da notificação pela Prefeitura. 
Parágrafo 2º. O não atendimento da notificação no prazo estabelecido neste artigo 
ensejará a aplicação de multa. 
Seção IX 
Das Travessias Sinalizadas para Pedestres 
Art. 23. A Prefeitura providenciará, sob sua responsabilidade, o rebaixamento da 
parte dos passeios necessária ao acesso de pedestres, nas travessias 
regulamentadas e nos canteiros centrais de vias públicas. 
Art. 24. É vedada a instalação, junto ao rebaixamento vinculado às travessias 
sinalizadas, de qualquer mobiliário urbano, exceto os que sirvam de auxílio à 
travessia. 
Parágrafo único. O mobiliário ou equipamento existente, que prejudique o acesso 
de pedestres ou dificulte a visibilidade destes ou de motoristas, será removido pela 
Prefeitura ou, por sua determinação, pelo responsável no prazo de quatro anos. 
Seção X 
Dos passeios lindeiros a próprios municipais 
Art. 25. Visando a facilidade de identificação, os passeios públicos lindeiros a 
próprios municipais, deverão ser construídos ou reformados de acordo com padrão 
arquitetônico a ser definido pelo Executivo. 
Parágrafo 1º. Este padrão arquitetônico deverá distinguir por cores as faixas 
descritas nas secções IV V e VI bem como respeitar aspectos funcionais e 
ambientais. 
Parágrafo 2º. As praças ou passeios públicos pertencentes a próprios municipais, 
em áreas classificadas como ZEPEC, centralidade linear ou polar e em vias definidas 
como vias estruturais definidas pelo Plano Diretor Regional, assim como em áreas 
pertencentes ao centro histórico da cidade definidas pelo parágrafo único, do artigo 
primeiro, da Lei 14.017, de 28 de junho de 2005, poderão receber projetos 
específicos, com características arquitetônicas diferentes, desde que respeitada a 
regra geral de utilização de material. 
Parágrafo 3º. É facultativa a utilização do padrão arquitetônico descrito no caput 
nos passeios lindeiros aos próprios federais e estaduais. 
Capítulo IV 
Das Responsabilidades 
Art. 26. Consideram-se responsáveis, assim como pelas obrigações previstas nos 
Capítulos I e II e artigo 9º desta Lei: 
I - o proprietário, o titular do domínio útil ou da nua propriedade, ou o possuidor do 
imóvel, a qualquer título; 
II - as concessionárias de serviços públicos ou de utilidade pública e as entidades e 
responsáveis a elas equiparados. 
III - a União, o Estado, o Município e entidades de sua Administração Indireta, 
inclusive autarquias, em próprios de seu domínio, posse, guarda ou administração. 
Parágrafo 1º - Os danos causados pelo Município, em realização de melhoramentos 
públicos de sua alçada, serão por ele reparados. 
Parágrafo 2º - Os Governos Federal e Estadual, em relação a seus próprios, 
poderão se de interesse, celebrar convênios com a Prefeitura para a execução das 
obras e serviços. 



Art. 27. A padronização dos passeios e as respectivas obras na Rede Viária 
Estrutural do tipo N1, N2 e N3 deverão ser executadas pelo órgão técnico da 
Prefeitura, observando-se os demais termos do artigo 6º da Lei nº 13.885/04. 
Art. 28. Conforme estabelece o artigo 6º, § 4º, da Lei 13.885/04, as obras de troca 
de piso dos passeios decorrentes da implantação de atividade enquadrada como 
Pólo Gerador de Tráfego - PGT deverão ser executadas pelos interessados, 
observadas as diretrizes estabelecidas pelos órgãos técnicos da Prefeitura. 
Art. 29. Fica criado o Programa de Recuperação do Passeio Público, pelo qual, dado 
o interesse público em garantir a acessibilidade em locais de significativa circulação, 
a Prefeitura deverá executar de forma gradual e contínua a padronização do 
passeio público. 
Parágrafo 1º. O programa incluirá a recuperação e padronização das Rotas de 
Acessibilidade, que serão definidas pelo Executivo, dentro dos critérios de 
segurança e acessibilidade. 
Parágrafo 2º. Rotas de acesso são circuitos urbanos que possibilitam a circulação 
de pessoas com mobilidade reduzida em vias de maior concentração de 
equipamentos públicos e/ou pólos geradores de tráfego de pedestres. 
Parágrafo 3º. Além de intervir nos passeios classificados como Rotas de 
Acessibilidade, visando o interesse público em garantir a acessibilidade, a Prefeitura 
poderá executar, independentemente da responsabilidade de construção e 
manutenção prevista no artigo 9º, a padronização dos passeios localizados nas 
demais vias, segundo plano a ser estabelecido pelo executivo. 
Parágrafo 4º. Após a intervenção da Prefeitura nos passeios incluídos no programa 
referido neste artigo, a responsabilidade por sua manutenção e reconstrução 
passará a ser do Município pelo período de um ano, ressalvando-se as 
responsabilidades decorrentes do uso das vias públicas. 
Art. 30. A partir da data da publicação do Decreto Regulamentador (ou desta lei), o 
Executivo terá os seguintes prazos para início dos trabalhos previstos no Programa 
de Recuperação do Passeio Público da cidade de São Paulo: 
 

Tipo de via pelo Plano Diretor Regional Prazo para início 
Próprios Públicos / Vias Estruturais Imediato 
Vias pertencentes às rotas de acessibilidade Até 1 ano 
Vias Coletoras / centralidades lineares Até 10 anos 
Demais vias Até 20 anos 

 
  
Art. 31. Nos casos de passeios inexistentes ou irregulares, a Prefeitura poderá 
promover a construção e recuperação do passeio, devendo neste caso proceder à 
cobrança do responsável, nos termos do artigo 50 desta Lei. 
Art. 32. Para os efeitos desta lei consideram-se como situações de mau estado de 
preservação, dentre outras, a existência de buracos, de ondulações, de desníveis 
não exigidos pela natureza do logradouro, de obstáculos que impeçam o trânsito 
livre e seguro dos pedestres e a execução de reparos em desacordo com o aspecto 
estético ou harmônico do passeio existente. 
Parágrafo único. Os passeios cujo mau estado de preservação não exceder a 1/5 
(um quinto) de sua área total deverão ser reparados ou refeitos. 
Art. 33. Para os efeitos desta lei consideram-se inexistentes os passeios: 
I - se construídos ou reconstruídos em desacordo com as especificações técnicas ou 
regulamentares, vigentes no tempo de execução. 
II - se o mau estado de preservação exceder a 1/5 (um quinto) de sua área total. 
Parágrafo único. Nestes casos o passeio deverá ser reconstruído totalmente de 
acordo com as regras da legislação vigente na época da reconstrução. 
Art. 34. A partir da vigência desta Lei, os responsáveis mencionados no artigo 27, 
inciso I, deverão consultar a Prefeitura, com prazo de antecedência de no mínimo 
cinco dias úteis do início da construção, reforma ou reconstrução, quanto a largura 
das faixas e ao material a ser empregado no passeio. 
Parágrafo único. A consulta deverá ser instruída com as dimensões das faixas 
componentes do passeio, com o material a ser empregado e data de início da 
execução da obra, para possibilitar a orientação e fiscalização pelas Subprefeituras. 



Art. 35. Junto à aprovação de plantas de construção para obtenção de alvará feita 
na Subprefeitura da região ou a Secretaria Municipal de Habitação deverá ser 
incluída a aprovação do passeio fronteiro ao imóvel. 
Art. 36. Em resposta à consulta que poderá ser por via eletrônica, a Prefeitura, 
antes da definição pelos Planos de Bairro, visando a harmonização arquitetônica e 
continuidade dos passeios, indicará ao munícipe, no prazo de três dias, através de 
publicação no Diário Oficial, por via postal com aviso de recebimento ou pelo site da 
Prefeitura, o tipo de material a ser utilizado no piso, na seguinte conformidade: 



 
Tipo de via pelo Plano Diretor Regional Tipo de piso a ser utilizado 
Vias coletoras e locais. Bloco intertravado de concreto, cimento 

moldado no local vassorado ou texturizado 
ou colorido. 

Centralidades lineares ou polares. Placa pré-moldada de concreto ou bloco 
intertravado de concreto cimento moldado 
no local vassorado ou texturizado ou 
colorido. 

Vias Estruturais e o centro da Cidade 
(perímetro definido por Lei 14.017 de 
28 de junho de 2005). 

Ladrilho hidráulico. Bloco intertravado ou 
placa pré-moldada de concreto cimento 
moldado no local vassorado ou texturizado 
ou colorido. 

Próprios públicos / rotas de acesso. Desenho específico definido pelo 
Executivo. 

Áreas tombadas ou classificadas como 
ZEPEC. 

Critério do tipo de via ou piso determinado 
pelas normas do tombamento. 

 
   
Art. 37. Em projetos específicos ou projetos relacionados aos termos de 
cooperação, a Subprefeitura poderá aprovar a utilização de materiais diferentes dos 
da tabela, desde que no primeiro caso, seja protocolizada consulta com o prazo 
mínimo de antecedência de 30 dias da execução do passeio, a ser instruída e 
respondida em quinze dias pela Subprefeitura, por meio de publicação do despacho 
no Diário Oficial ou por via postal com aviso de recebimento. 
Art. 38. Nas situações especiais, em que se caracterize a impossibilidade de 
cumprimento das exigências desta legislação, deverá o munícipe ou responsável 
pela execução do passeio ou muro de fecho formalizar consulta à Prefeitura do 
Município de São Paulo, instruída com proposta de execução e outros elementos 
previstos em regulamentação. 
Parágrafo único. A consulta será instruída e respondida na forma e prazos previstos 
em regulamento. 
Capítulo V 
Normas Específicas de Recomposição do Passeio 
Art. 39. Além das especificações técnicas contidas nesta Lei e regulamentação 
aplicável e obrigações contidas na Lei nº 13.614 e Decreto Regulamentador, 
deverão ser observadas, no caso de obras e quaisquer intervenções no passeio 
público, as disposições específicas estabelecidas por este capítulo. 
Art. 40. No caso de obras ou intervenções que danifiquem o passeio o mesmo 
deverá ser recomposto totalmente nas faixas que forem danificadas pela obra 
(Faixa de acesso/faixa livre/faixa de serviço) seguindo a modulação do piso 
existente de forma a não resultar em remendos fissuras ou desníveis. 
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator à 
aplicação da multa prevista no artigo 32, inciso II, da Lei 13.614/03. 
Art. 41. Em caso de ampliação ou instalação de novas linhas de canalização os 
tampões das caixas subterrâneas construídas deverão estar localizados na faixa de 
serviço, sendo que a canalização construída poderá estar em qualquer faixa. 
Art. 42. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviço de 
infraestrutura urbana deverão num prazo de 10 (dez) anos, contados da publicação 
desta Lei, transferir os tampões das caixas subterrâneas instaladas antes da 
vigência desta Lei, para a faixa de serviço de modo a não prejudicar a circulação de 
pedestres pela faixa livre. 
Parágrafo 1º. Findo tal prazo, as empresas serão notificadas para em 10 dias 
transferirem os tampões, conforme previsto no caput, ou apresentarem a 
autorização específica referida no artigo 48. 
Parágrafo 2º. O não atendimento das especificações sujeitará os responsáveis à 
aplicação da multa prevista no artigo 47, alínea “f”. 
Art. 43. Em situações específicas, onde não seja possível locar o tampão da caixa 
subterrânea na faixa de serviço, o interessado deverá solicitar aprovação da 
Subprefeitura para a ocupação da faixa livre. 
Capítulo VI 



Dos Procedimentos e Penalidades 
Art. 44. As irregularidades constatadas serão objeto de notificação aos 
responsáveis, que deverão saná-las no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. 
Art. 45. A notificação de que trata o artigo anterior poderá ser entregue no ato de 
constatação da infração ou ser expedida via postal, com aviso de recebimento, no 
endereço inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, sendo considerada válida quando 
recebida por qualquer pessoa encontrada no endereço para o qual foi dirigida. 
Parágrafo 1º. Nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, ocorrendo recusa em 
firmar a notificação ou na impossibilidade de seu recebimento, o motivo deverá ser 
certificado. 
Parágrafo 2º. Na hipótese de recusa do recebimento da notificação ou de não 
localização no endereço constante do Cadastro Imobiliário Fiscal, nos termos da Lei 
nº 10.819, de 28 de dezembro de 1989, a notificação será feita mediante 
publicação de edital no Diário Oficial do Município. 
Parágrafo 3º. O prazo para atendimento da notificação será contado em dias 
corridos, excluído o dia de seu recebimento ou da publicação do edital e incluído o 
do vencimento. 
Art. 46. Fica o responsável obrigado a comunicar diretamente à Subprefeitura 
competente, até o termo final do prazo decorrente da notificação, que as 
irregularidades constatadas foram sanadas. 
Parágrafo único. A comunicação será feita por escrito, especificados o número da 
notificação e, o do contribuinte. 
Art. 47. O não atendimento da notificação a que se refere o artigo 44 importará na 
aplicação de multa, por irregularidade constatada, em valor fixado, na seguinte 
conformidade: 



 



Parágrafo 1º - As multas fixadas neste artigo, serão renováveis a cada 30 (trinta) 
dias, até que seja sanada a irregularidade. 
Parágrafo 2º - As multas de que trata este artigo serão atualizadas, em 1º de 
janeiro de cada exercício, pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA apurado pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada 
no exercício anterior. 
Art. 48. A lavratura dos autos das multas referidas no artigo anterior far-se-á 
simultaneamente com notificação do infrator, para, no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, pagar ou apresentar defesa, sob pena de confirmação da penalidade 
imposta e de sua subseqüente inscrição como dívida ativa. 
Parágrafo 1º. A notificação do auto de multa ocorrerá na forma do disposto no 
artigo 34. 
Parágrafo 2º. A defesa deverá ser apresentada na Subprefeitura da circunscrição 
territorial a que pertence o imóvel, mediante protocolo, e será instruída pelo 
Supervisor de Uso e Ocupação do Solo e decidida pelo Coordenador da 
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 
Parágrafo 3º. O prazo referido no "caput'' deste artigo será contado a partir da data 
de entrega da notificação ou da publicação do edital da notificação do auto de multa 
no” Diário Oficial “do Município, excluído o dia da publicação e incluído o do 
vencimento”. 
Art. 49. Do despacho decisório que desacolher a defesa, a ser publicado no "Diário 
Oficial" do Município, caberão: 
I - pedido de reconsideração à própria autoridade, que o prolatou, no prazo de 15 
(quinze) dias da publicação; 
II - recurso ao Subprefeito da Subprefeitura da área onde ocorreu a irregularidade, 
no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do ato que não acolher o pedido de 
reconsideração. 
Parágrafo único. O pedido de reconsideração e os recursos deverão ser 
apresentados, mediante protocolo, na Subprefeitura competente. 
Art. 50. A Prefeitura poderá, a seu critério, vencido o prazo de trinta dias da 
notificação de que trata o artigo 33 desta Lei, executar as obras e serviços não 
realizados, cobrando dos responsáveis omissos os custos apropriados, acrescidos 
da taxa de administração de 50% (cinqüenta por cento), sem prejuízo da multa 
cabível, juros, eventuais acréscimos legais e demais despesas advindas de sua 
exigibilidade e cobrança. 
Parágrafo único. A composição do custo das obras e demais despesas a que se 
refere este artigo serão feitos na forma, prazos e condições regulamentares, por 
ato baixado pelo Executivo. 
Capítulo VIII 
Da contribuição de melhoria 
Art. 51. Será devida contribuição de melhoria pelos contribuintes responsáveis 
pelos imóveis beneficiados pelo Programa de Recuperação do Passeio Público, nos 
termos da Lei 10.212/86, e alterações posteriores. 
Capítulo IX 
Do Plano de Pavimentação Urbana Comunitária – PPUC. 
Art. 52. As obras decorrentes do Programa de Recuperação dos passeios poderão 
ser realizadas através do Plano de Pavimentação Urbana Comunitária – PPUC, nos 
termos da Lei 10.558, de 17 de junho de 1988. 
Capítulo X 
Da Anistia das multas relativas aos passeios 
Art. 53. Fica concedido, em caráter excepcional, prazo de 90 (noventa) dias para o 
cumprimento do disposto no artigo 9º desta Lei, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Decreto 45.904/05 ou em regulamentação superveniente. 
Art. 54. Serão canceladas as multas impostas por desrespeito ao artigo 8º da Lei 
10.508/88, se os responsáveis tiverem sanado as irregularidades até a expiração 
do prazo de que trata o artigo anterior. 
Parágrafo único. Terão o mesmo benefício os responsáveis que tiverem executado o 
passeio, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Decreto 45.904/05, até a 
data da publicação desta Lei. 
Art. 55. Para obter o benefício previsto no artigo anterior, o interessado deverá 
comunicar à Subprefeitura competente, no prazo fixado no artigo 53, a execução 



ou regularização do passeio de acordo com os parâmetros estabelecidos no Decreto 
45.904/05 ou em regulamentação superveniente. 
Parágrafo 1º. Recebida pela Subprefeitura a comunicação a que se refere o “caput”, 
a mesma promoverá vistoria no local indicado, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, de acordo com o disposto no artigo 64, “caput”, do Decreto 45.904/05 
ou regulamentação superveniente. 
Parágrafo 2º. Constatado, mediante a vistoria prevista no parágrafo anterior, o 
atendimento ao art. 9.º desta Lei e ao parâmetros do Decreto 45.904/05 ou 
regulamentação superveniente, o passeio será considerado regular, a partir da data 
do protocolo da comunicação a que se refere o “caput”. 
Art. 56. O Poder Executivo adotará as medidas administrativas necessárias ao 
arquivamento dos procedimentos administrativos e judiciais que objetivem a 
cobrança das dívidas originárias das multas canceladas. 
Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não elide a cobrança de custas, honorários 
advocatícios e outros encargos de eventual ajuizamento da cobrança. 
Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese serão restituídas, no todo ou em parte, as 
importâncias já recolhidas aos cofres públicos. 
Capítulo XI 
Dos termos de cooperação 
Art. 57. Nos termos do artigo 83 da Lei nº 13.525, de 2003, fica permitida a 
celebração de termos de cooperação visando a readequação, padronização, 
construção, reconstrução ou conservação dos passeios públicos. 
Art. 58. Os requisitos específicos para a celebração de termos de cooperação em 
relação aos passeios, assim como os critérios técnicos relacionados à instalação de 
mensagem indicativa da cooperação serão regulamentados pelo Executivo. 
Parágrafo 1º. Após o término do prazo estabelecido para a cooperação, ou rescisão 
do respectivo termo, a mensagem deverá ser removida pelo cooperante no prazo 
de 5 (cinco) dias, sendo recomposto o pavimento afetado. 
Parágrafo 2º. A não remoção da mensagem indicativa caracterizará a veiculação de 
anúncio publicitário, ensejando a aplicação da penalidade prevista na Lei nº 13.525, 
de 2003. 
Capítulo XII 
Disposições Finais 
Art. 59. Fica alterada a tabela a que se refere o artigo 2º da Lei 10.212, de 11 de 
dezembro de 1986, com alteração promovida pela Lei nº 10.558, de 17 de junho de 
1988, para inclusão das seguintes obras de pavimentação: 
(...) 
12 – Serviço ou obra de readequação, padronização, construção, reconstrução ou 
conservação dos passeios públicos. 
13 – Troca ou aplicação de blocos intertravados de concreto em passeio público 
Art. 60. O artigo 8º da Lei nº 10.558, de 17 de junho de 1988 passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
“Art. 8º - O valor a ser cobrado de cada proprietário será obtido pela multiplicação 
da área beneficiada, pelos preços únicos referidos no artigo 3º, acrescidos do 
percentual previsto no § 1º do mesmo artigo”. 
Parágrafo 1º. Para efeito desse cálculo, considera-se a área beneficiada pela 
pavimentação, a resultante da multiplicação da medida da testada do imóvel pela 
metade da largura do leito carroçável de cada via ou logradouro público 
pavimentado. 
Parágrafo 2º. Nos casos incluídos no PPUC relativos a obras no passeio público, 
para efeito desse cálculo, considera-se a área beneficiada pela pavimentação a 
resultante da multiplicação da medida da testada do imóvel pela largura do passeio 
pavimentado. 
Art. 61. Esta Lei será regulamentada por decreto do Executivo, no prazo de 90 
(noventa) dias de sua publicação. 
Parágrafo único. Até a edição da regulamentação prevista no “caput” deste artigo, 
aplicam-se todas as disposições do Decreto nº 45.904, de 19 de maio de 2005 que 
não contrariem o disposto nesta Lei. 
Art. 62. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



Art. 63. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Lei nº 10.508, de 04 de maio de 1.988, o 
artigo 167 da Lei nº 13.478/02, de 30 de dezembro de 2002. 
Sala das Sessões, em 30 de abril 2008. Às Comissões competentes". 


