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PROJETO DE LEI 01-00623/2019 do Vereador José Police Neto (PSD) 

"Institui a Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema de Circulação de 
Pedestres e cria o Programa SP+Caminhável. 

Capítulo I - Das Definições e Ações Estratégicas 

Art. 1 - Fica criado no âmbito do município de São Paulo o Programa SP+Caminhável 
para o desenvolvimento de ações e investimentos no Sistema de Circulação de Pedestres 
previsto no Plano Diretor Estratégico de São Paulo. 

Art. 2 - São componentes do Sistema de Circulação de Pedestres: 

I - calçadas; 

II - vias de pedestres (calçadões); 

III - faixas de pedestres e lombofaixas; 

IV - transposições de pedestres e passarelas; 

V - sinalização horizontal, vertical específica para o pedestre; 

VI - rotas de fluxo constante em vias sem calçamento 

Art. 3 - As ações estratégicas do Sistema de Circulação de Pedestres são: 

I - melhoria do acesso e do deslocamento de qualquer pessoa com autonomia e 
segurança pelos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres; 

II - integração do sistema de transporte público coletivo com as calçadas, faixas de 
pedestre, transposições e passarelas, visando ao pleno acesso do pedestre ao transporte 
público coletivo e aos equipamentos urbanos e sociais; 

III - reforma e ampliação das calçadas, passeios e espaços de convivência; 

IV - redução de quedas e acidentes relacionados a circulação de pedestres junto aos 
componentes do sistema; 

V - padronização e readequação dos passeios públicos em rotas com maior trânsito de 
pedestres; 

VI - integração entre o sistema de estacionamento de bicicletas (paraciclos e 
bicicletários) e as calçadas, visando ao pleno acesso de ciclistas aos estabelecimentos. 

VII - Iluminação adequada dos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres; 

VIII - instalação de sinalização semafórica, com contadores regressivos de tempo de 
travessia, garantindo tempo suficiente para a travessia segura do pedestre, e readequação da 
sinalização já existente; 

IX - realização de investimentos públicos na reforma, ampliação e construção dos 
componentes do Sistema de Circulação de Pedestres. 

Capítulo II - Da Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema de Circulação de 
Pedestres 

Art. 4 - Fica o Executivo autorizado a criar a Autoridade Municipal de Desenvolvimento 
do Sistema de Circulação de Pedestres, vinculada ao Gabinete do Prefeito, com a atribuição da 
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concepção, gerenciamento e implementação de Programa SP+Caminhável e ações para o 
Sistema de Circulação de Pedestres nos termos do Art. 233, inciso V do Plano Diretor 
Estratégico. 

Art. 5 - A Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema de Circulação de 
Pedestres será coordenada por um Secretário Executivo, símbolo SM, do Gabinete do Prefeito, 
de livre provimento em comissão, constante da Tabela "A" do Anexo II integrante da Lei 
16.974, de 23 de agosto de 2018. 

§1º O Secretário Executivo indicado para coordenar a Autoridade Municipal de 
Desenvolvimento do Sistema de Circulação de Pedestres terá mandato fixo de 2 (anos), 
podendo ser reconduzido por igual período. 

§2º O Secretário Executivo deverá apresentar ao Prefeito em até 90 (noventa dias) de 
sua posse o planejamento estratégico das ações que serão realizadas no Programa 
SP+Caminhável e no Sistema de Circulação de Pedestres, com metas anuais mensuráveis 
através de indicadores quantitativos e qualitativos alinhados aos objetivos específicos desta lei 
para o período do seu mandato. 

§3º O Planejamento Estratégico bianual da Autoridade Municipal de Desenvolvimento 
do Sistema de Circulação de Pedestres, bem como o balanço anual, deverá ser disponibilizado 
para a sociedade em formato digital no portal eletrônico da Prefeitura do Município de São 
Paulo e publicado no diário oficial da cidade. 

§3º O Prefeito poderá realizar a destituição do Secretário Executivo apenas se 
cometida alguma infração funcional prevista em lei ou se o desempenho anual na execução 
das metas do Planejamento Estratégico for menor que 70% (setenta por cento) do previsto 
para o período. 

Art. 6 - A Prefeitura deverá oferecer estrutura física e funcional para o pleno 
funcionamento da Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema de Circulação de 
Pedestres. 

Art. 7 - São Atribuições da Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema de 
Circulação de Pedestres além de outras definidas em regulamento específico: 

I - O desenvolvimento de ações e projetos específicos para ampliação da qualidade 
dos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres previsto no Art. 2 desta lei; 

II - A definição de critérios e padronização das calçadas nos termos do art. 240 incisos 
VII e VIII do Plano Diretor Estratégico, alinhados com os padrões estabelecidos no Decreto 
58.610, de 24 de janeiro de 2019 ou ao que vier a sucedê-lo. 

III - A celebração de convênios com instituições de ensino e pesquisa e organizações 
da sociedade civil para avaliar a qualidade e a definição de diretrizes para a melhora contínua 
dos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres; 

III - A definição do cronograma de intervenções do Programa SP+Caminhável e o 
gerenciamento do Plano de Obras e Investimentos do Sistema de Circulação de Pedestres. 

Capítulo III - Do Programa SP+Caminhável 

Art. 8- O Programa SP+Caminhável tem os seguintes objetivos específicos: 

I - Realização de pesquisas e diagnóstico dos deslocamentos a pé na cidade, bem 
como a construção de métricas de avaliação da qualidade dos componentes do Sistema de 
Circulação de Pedestres, incluindo e articulando dados de segurança viária já existentes, como 
aqueles disponibilizados no âmbito do Plano de Segurança Viária, e de fontes consolidadas, 
como a Pesquisa Origem e Destino, do Metrô, devendo abranger no mínimo a caracterização 
da infraestrutura, o perfil socioeconômico dos usuários e as características das viagens a pé 

II - Realização de investimentos diretos do Executivo em reformas, adequações, 
ampliações e implantações de componentes do Sistema de Circulação de Pedestres; 

III - Criar meios para participação da iniciativa privada na manutenção, ampliação e 
implantação dos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres; 

IV - Elaborar rotas escolares seguras para o deslocamento de pedestres no caminho 
casa-escola-casa, em atuação coordenada com a CET, Secretaria Municipal de Mobilidade e 
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Transportes, Secretaria da Educação, e a participação Sociedade Civil e Instituições de Ensino 
e Pesquisa; 

V - Elaborar, em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, rotas 
prioritárias de acessibilidade a equipamentos públicos e privados de saúde e reabilitação, 
educação e cultura. 

VI - Mapear as vias com incidência de acidentes com pedestres e realizar intervenções 
físicas nos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres destes locais, garantindo a 
circulação e travessia segura dos pedestres; 

VII - Elaborar Planos Anuais de Acalmamento do Tráfego nas 32 Subprefeituras com 
participação da sociedade, com previsão de investimentos e definição das medidas concretas 
de intervenções nas vias dos bairros, garantindo a participação e escuta da população da área 
de intervenção; 

VIII - Garantir no prazo de 10 (dez) anos que pelo menos 70% (setenta por cento) de 
todos os componentes do Sistema de Circulação de Pedestres tenham perfeitas condições de 
caminhabilidade, atendendo aos padrões estabelecidos no Decreto 58.610, de 24 de janeiro de 
2019 ou ao que vier a sucedê-lo. 

Art. 9 - Para viabilizar os investimentos públicos para atingir o objetivo estabelecido no 
Art. 8, inciso VII, o Poder Executivo aplicará anualmente no mínimo 20% (vinte por cento) dos 
Recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, de verbas provenientes de 
multas previstas nas Legislações de Trânsito. 

Art. 10. O Art. 2º da Lei 14.488, de 19 de julho de 2007 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 2º Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito deverão ser 
aplicados exclusivamente no desenvolvimento do trânsito no Município de São Paulo, nos 
termos do art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro e em investimentos no Sistema de 
Circulação de Pedestres, previstos no Art. 231 do Plano Diretor Estratégico, visando 
desenvolveras seguintes atividades: 

I - sinalização; 

II - engenharia de tráfego e de campo; 

III - policiamento e fiscalização; 

IV - educação de trânsito; 

V - Reforma, ampliação e implantação dos componentes do Sistema de Circulação de 
Pedestres. 

Art. 11 - No âmbito do Programa SP+Caminhável fica o Executivo autorizado a realizar 
investimentos para manutenção, reforma, ampliação e implantação de calçadas padronizadas 
de imóveis públicos e privados em áreas com grande circulação de pedestres. 

§1º Serão priorizados os investimentos em: 

I - ruas comerciais e os circuitos de compras; 

II - no entorno de Terminais de ônibus e estações do Metrô e CPTM; 

III - no entorno de equipamentos de ensino públicos ou privados; 

IV - vias com grande circulação de pedestres 

V - no entorno de equipamentos esportivos, culturais e templos religiosos; 

VI - no entorno de equipamentos de saúde, hospitais públicos, privados e filantrópicos; 

VII - em áreas periféricas da cidade; 

VIII - nas rotas definidas pelo Plano Emergencial de Calçadas - PEC. 

§2º Caberá ao proprietário de imóveis particulares que receberem investimentos do 
Programa SP+Caminhavel a conservação das calçadas sob pena de multa. 

Capítulo IV - Disposições Finais 
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Art. 12. O Art. 7º, §1º da Lei 15.442, de 9 de setembro de 2011 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 7º... 

§ 1º Ficam excluídos da obrigação de execução dos passeios, prevista no "caput" 
deste artigo, os responsáveis por imóveis localizados nas vias integrantes: 

I - do Plano de Pavimentação Urbana Comunitária - PPUC, instituído pela Lei nº 
10.558, de 17 de junho de 1988; 

II - das rotas definidas, mediante decreto, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 
14.675, de 23 de janeiro de 2008, que instituiu o Plano Emergencial de Calçadas - PEC; 

III - dos investimentos previstos no âmbito do Programa SP+Caminhável. 

Art. 13. O proprietário de imóvel abrangidos por investimentos realizados no âmbito do 
Programa SP+Caminhável que danificar a calçada correspondente ao seu imóvel receberá 
multa em dobro do valor constante da do Art. 15 da Lei 15.442, de 9 de setembro de 2011, 
Anexo Único. 

Art. 14. Fica o Executivo autorizado tornar sem efeito as multas aplicadas até esta data, 
nos termos dos arts. 11 e 14 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, vedada a restituição 
dos valores já recolhidos a esse título, aos proprietários de imóveis que regularizarem seus 
passeios nos padrões estabelecidos pelo Executivo, devidamente comunicada à Subprefeitura 
competente em até 90 (noventa dias) dias contados da publicação desta lei. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões competentes." 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/10/2019, p. 92 
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