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        “SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 636/2007 
        “Institui o Plano Emergencial De Calçadas – PEC. 
        A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
        Artigo 1º. Fica instituído o Plano Emergencial de Recuperação de Passeios Públicos e ou 
calçadas, com o objetivo de promover a realização das obras necessárias à reforma ou 
construção de passeios e ou calçadas que não atendam as normas previstas na legislação 
municipal pertinente, inclusive no tocante à acessibilidade e à circulação de pedestres com 
segurança, situados nas vias integrantes das rotas a serem definidas nos termos 
estabelecidos no artigo 2º desta lei. 
        § 1º. O planejamento e a implementação do Plano criado por esta lei competirão ao 
Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, 
incumbindo-lhe também a ação fiscalizatória pertinente. 
        § 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se passeio público a parte da via pública, 
normalmente segregada e em nível diferente, não destinada ao trânsito de veículos, 
reservada à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, 
equipamentos de infra-estrutura, vegetação, sinalização e outros fins previstos em leis 
específicas. 
        Artigo 2º. O Executivo definirá, mediante decreto, as rotas emergenciais e respectivas 
vias abrangidas pelo Plano, especificando os pontos por ele compreendidos, de acordo com a 
base de dados e o sistema de informações geográficas desenvolvidos pela Secretaria 
Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida para identificar as principais rotas, 
priorizando os focos geradores de maior circulação de pedestres, incluindo locais de 
prestação de serviços públicos e privados em todas as regiões da Cidade de São Paulo, 
observados os recursos orçamentários destinados a esse fim. 
        § 1º. Cada rota emergencial terá, em média, de 2 (dois) a 5 (cinco) quilômetros e 
contemplará vias em que situem serviços públicos e privados, referentes a saúde, educação, 
esporte, cultura, correios, bancos e alimentação, dentre outros, em sinergia com paradas ou 
estações para embarque e desembarque de passageiros em ônibus e metrô. 
        § 2º. O decreto mencionado no “caput” deste artigo será editado 04 (quatro) vezes por 
ano, devendo ser disponibilizada a relação das rotas emergenciais e respectivas vias no 
Portal da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet. 
        Artigo 3º. Na execução do Plano, o Executivo obedecerá as regras e padrões técnicos 
para reforma e construção de passeios públicos e ou calçadas estabelecidos na normatização 
específica. 
        Artigo 4º. Após a execução do passeio público pelo órgão municipal competente, 
incumbirá ao responsável pelo imóvel, edificado ou não, a obrigação de mantê-lo sempre em 
perfeito estado de preservação, observado o disposto nas Leis nº 10.508, de 4 de maio de 
1988, e nº 13.614, de 2 de julho de 2003, com as respectivas alterações posteriores, bem 
como nos decretos pertinentes. 
        Parágrafo único. Eventual alteração no padrão do passeio público executado na 
conformidade desta lei somente poderá se dar nos termos previstos na legislação municipal 
própria. 
        Artigo 5º. Em caso de descumprimento ao disposto no artigo 4º desta lei, o 
responsável pelo imóvel será notificado para sanar as irregularidades no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de aplicação da multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por metro linear de 
passeio danificado, corrigido anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice que vier a 
substituí-lo. 
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        Artigo 6º. O Executivo deverá programar metas trimestrais para o Plano Emergencial 
de Recuperação de Passeios Públicos e ou calçadas, para cada exercício, respeitados os 
recursos orçamentários destinados a essa finalidade, até atingir número de rotas suficiente, 
de modo a garantir a circulação de pedestres com segurança e a acessibilidade na Cidade de 
São Paulo. 
        Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
        Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
        Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2007. 
        Mara Gabrilli 
        Vereadora” 
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PARECER CONJUNTO Nº      DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO, IDOSO E MULHER; E 
FINANÇAS E ORÇAMENTO AO SUBSTITUTIVO APRESENTADO AO PROJETO DE LEI 0636/07. 
         
        Trata-se de substitutivo, apresentado em plenário, ao projeto de lei nº 0626/07, que 
institui o Programa de Calçamento Incentivado  PCI e altera a Lei nº 10.508, de 4 de maio 
de 1988 e a Lei nº 13.614, de 2 de julho de 2003 
        O substitutivo apresentado em Plenário, nos termos do art. 269, § 1º, do Regimento 
Interno, teve por objetivo aperfeiçoar o projeto original, sem, todavia, alterar a 
fundamentação apontada no parecer já exarado por esta Comissão, razão pela qual, no que 
concerne ao aspecto jurídico do Substitutivo ora sob análise, somos 
        PELA LEGALIDADE 
        Quanto ao mérito, as Comissões de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
Administração Pública e Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher manifestam-se A 
FAVOR da propositura, tendo em vista que as alterações visaram atender ao interesse 
público. 
        No tocante ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, eis que as despesas decorrentes da sua aprovação correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
        FAVORÁVEL, portanto, é o parecer. 
        Pl636/07 
        CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE, 
        ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,  
        SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER, FINANÇAS E 
ORÇAMENTO” 
 


