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GABINETE DO PREFEITO
Prefeito: JOSÉ SERRA
DECRETO Nº 45.903, DE 19 DE MAIO DE 2005
Revoga o Decreto nº 44.333, de 5 de
fevereiro de 2004, que dispõe sobre
permissão de uso de área localizada no
Distrito de Santa Cecília.
JOSÉ SERRA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica revogado, em todos os seus termos, o Decreto nº
44.333, de 5 de fevereiro de 2004, que permitiu à Companhia
de Engenharia de Tráfego - CET o uso, a título precário e gratuito, da área situada na Avenida São João, nº 802, 2º andar,
Distrito de Santa Cecília.
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 19 de maio
de 2005, 452º da fundação de São Paulo.
JOSÉ SERRA, PREFEITO
LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES MARREY, Secretário Municipal
dos Negócios Jurídicos
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 19 de maio
de 2005.
ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO, Secretário do Governo Municipal

DECRETO Nº 45.904, DE 19 DE MAIO DE 2005
Regulamenta o artigo 6º da Lei nº
13.885, de 25 de agosto de 2004,
no que se refere à padronização
dos passeios públicos do Município
de São Paulo.
JOSÉ SERRA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Capítulo I
Dos Passeios Públicos
Art. 1º. Passeio público 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.
Capítulo II
Das demais definições
Art. 2º. Para os fins de aplicação deste decreto, são adotadas
as seguintes definições:
I - abrigo de ônibus: equipamento instalado em parada de
ônibus, fora de terminal de embarque e desembarque, que propicia ao usuário proteção das intempéries;
II - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance, para a
utilização com segurança e autonomia, de edificações, espaços, mobiliário e equipamentos urbanos;
III - acessível: característica do espaço, edifício, mobiliário,
equipamento ou outro elemento que possa ser alcançado, visitado, compreendido e utilizado por qualquer pessoa, inclusive
aquelas com necessidades especiais;
IV - área de intervisibilidade: área delimitada pelas linhas que
interligam os eixos das vias confluentes tangenciando o alinhamento dos imóveis perpendicularmente à bissetriz do ângulo formado por elas;
V - área de permanência e lazer: área destinada ao lazer, ócio
e repouso, onde não ocorra fluxo constante de pedestres;
VI - barreira arquitetônica ou urbanística: qualquer elemento
natural, instalado ou edificado que impeça a plena acessibilidade de rota, espaço, mobiliário ou equipamento urbano;
VII - calçadas verdes: faixas dentro do passeio que podem ser
ajardinadas ou arborizadas;
VIII - canteiro central: obstáculo físico construído como separador das duas pistas de rolamento, eventualmente substituído
por marcas viárias;
IX - cruzamento: local ou área onde 2 (duas) ou mais vias se
cruzam em um mesmo nível;
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X - corredores viários: vias ou conjunto de vias criadas para
otimizar o desempenho do sistema de transporte urbano;
XI - drenagem pluvial: sistema de sarjetas, bocas-de-lobo e grelhas utilizadas para a coleta e destinação de água de chuva, desde
as superfícies pavimentadas até as galerias, córregos e rios;
XII - equipamento urbano: todos os bens públicos ou privados,
de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do Poder Público em espaços públicos e privados;
XIII - escadaria: passeios implantados em colinas, ladeiras ou
outras declividades, onde se executam escadas ou patamares
destinados ao tráfego de pedestres, a fim de vencer acentuados ângulos de inclinação;
XIV - estacionamento: local destinado à parada de veículo por
tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque;
XV - estruturas: pontes, túneis, muros de arrimo ou qualquer
obra de melhoria viária existente na cidade;
XVI - faixa livre: área do passeio, via ou rota destinada exclusivamente à circulação de pedestres, desobstruída de mobiliário
urbano ou outras interferências;
XVII - faixa de serviço: área do passeio destinada à colocação
de objetos, elementos, mobiliário urbano e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou
não, implantados mediante a autorização do Poder Público;
XVIII - faixas de trânsito: qualquer uma das áreas longitudinais
em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por
marcas longitudinais, que tenha largura suficiente para permitir a circulação de veículos;
XIX - faixa de travessia de pedestres: demarcação transversal a
pistas de rolamento de veículos, para ordenar e indicar os deslocamentos dos pedestres para a travessia da via, bem como
advertir condutores de veículos sobre a necessidade de reduzir
a velocidade de modo a garantir sua própria segurança e a dos
demais usuários da via;
XX - faixa de rolamento ou tráfego: linha demarcatória localizada no limite da faixa carroçável, usada para designar as
áreas de circulação de veículos;
XXI - fatores de impedância: elementos ou condições que
podem interferir no fluxo de pedestres, tais como mobiliário urbano, entrada de edificações junto ao alinhamento, vitrines
junto ao alinhamento, vegetação, postes de sinalização;
XXII - foco de pedestre: indicação luminosa de permissão ou
impedimento de locomoção na faixa apropriada (definição
adotada pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
- Código de Trânsito Brasileiro - CTB);
XXIII - guia: borda ao longo de rua, rodovia ou limite de passeio, geralmente construída com concreto ou granito, que cria
barreira física entre a via, a faixa e o passeio, propiciando ambiente mais seguro para os pedestres e facilidades para a drenagem da via;
XXIV - guia de balizamento: elemento edificado ou instalado
junto dos limites laterais das superfícies de piso, destinado a
definir claramente os limites da área de circulação de pedestres, de modo a serem perceptíveis por pessoas com deficiência visual;
XXV - iluminação dos passeios: iluminação voltada para o passeio com altura menor que a da iluminação da rua, assegurando boa visibilidade e legibilidade aos passeios;
XXVI - infra-estrutura urbana: sistemas de drenagem, água e
esgoto, comunicações e energia elétrica, entre outros, que provêem melhorias às vias públicas e edificações;
XXVII - interseção: todo cruzamento em nível, entroncamento
ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos e bifurcações;
XXVIII - mobiliário urbano: todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados, mediante autorização do
Poder Público, em espaços públicos e privados;
XXIX - paisagem urbana: característica visual determinada por
elementos como estruturas, edificações, vegetação, vias de tráfego, espaços livres públicos, mobiliário urbano, dentre outros
componentes naturais ou construídos pelo homem;
XXX - passeio público (definição adotada pela legislação federal e municipal relativa à matéria urbanística): parte da via,
normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins;
XXXI - passeio (definição adotada pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB): parte da calçada ou da pista de rolamento, separada, no último caso, por pintura ou elemento físico separador,
livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas;
XXXII - pedestre: pessoa que anda ou está a pé, em cadeira de
rodas ou conduzindo bicicleta na qual não esteja montada;
XXXIII - piso tátil: piso caracterizado pela diferenciação de cor
e textura, destinado a constituir aviso ou guia perceptível por
pessoas com deficiência visual;
XXXIV - pista ou leito carroçável: parte da via normalmente
utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação aos
passeios, ilhas ou canteiros centrais;
XXXV - ponto de ônibus: trecho ao longo da via reservado ao
embarque e desembarque de usuários do transporte coletivo;
XXXVI - poste: estruturas utilizadas para suportar cabos de
infra-estrutura, tais como de eletricidade, telefonia, ônibus eletrificados, bem como para fixação de elementos de iluminação
e sinalização;

XXXVII - rampa: inclinação da superfície de piso, longitudinal
ao sentido do fluxo de pedestres, com declividade igual entre a
rua e uma área específica ou não trafegável;
XXXVIII - rampa de veículos: parte da rua ou passagem provida
de rebaixamento de calçada e guia para acesso de veículos
entre a rua e uma área específica ou não trafegável;
XXXIX - rebaixamento de calçada e guia: rampa construída ou
instalada no passeio, destinada a promover a concordância de
nível entre o passeio e o leito carroçável;
XL - rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado
que conecta os elementos e espaços internos ou externos de
um local e pode ser utilizado de forma autônoma e segura por
todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, sendo que:
a) a rota acessível interna pode incorporar corredores, pisos,
rampas, escadas, elevadores entre outros;
b) a rota acessível externa pode incorporar estacionamentos,
calçadas e guias rebaixadas, faixas de travessia de pedestres,
rampas, entre outros;
XLI - sarjeta: escoadouro para as águas das chuvas que, nas
ruas e praças, beira o meio-fio dos passeios;
XLII - sinalização: conjunto de sinais e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de orientar e
garantir a utilização adequada da via pública por motoristas,
pedestres e ciclistas;
XLIII - trânsito: movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres;
XLIV - uso público: espaços, salas ou elementos internos ou externos, disponibilizados para o público em geral, podendo
ocorrer em edificações ou equipamentos de propriedade pública ou privada;
XLV - uso comum: espaços, salas ou elementos internos ou externos, disponibilizados para o uso de grupo específico de pessoas, tais como áreas ocupadas por funcionários, colaboradores e eventuais visitantes;
XLVI - uso restrito: espaços, salas ou elementos internos ou externos, disponibilizados estritamente para pessoas autorizadas;
XLVII - via pública: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo o passeio, a pista, o acostamento, a ilha, o canteiro central e similares, situada em áreas
urbanas e caracterizadas principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão;
XLVIII - via de trânsito rápido: via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível;
XLIX - via arterial: via caracterizada por interseções em nível,
geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos
lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o
trânsito entre as regiões da cidade;
L - via coletora: via destinada a coletar e distribuir o trânsito
que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões
da cidade;
LI - via local: via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas;
LII - vias e áreas de pedestres: vias ou conjuntos de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres;
LIII - zona de carga e descarga: parte da via designada por sinalização vertical e horizontal, reservada exclusivamente para
o uso de veículos comerciais portadores de licença ou credenciados provisoriamente.
Capítulo III
Dos princípios
Art. 3º. A execução, manutenção e conservação dos passeios,
bem como a instalação, nos passeios, de mobiliário urbano,
equipamentos de infra-estrutura, vegetação, sinalização,
entre outros permitidos por lei, deverão seguir os seguintes
princípios:
I - acessibilidade: garantia de mobilidade e acessibilidade para
todos os usuários, assegurando o acesso, principalmente, de
idosos e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,
possibilitando rotas acessíveis, concebidas de forma contínua e
integrada por convenientes conexões entre destinos, incluindo
as habitações, os equipamentos de serviços públicos, os espaços públicos, o comércio e o lazer, entre outros;
II - segurança: os passeios, caminhos e travessias deverão ser
projetados e implantados de forma a não causar riscos de acidentes, minimizando-se as interferências decorrentes da instalação do mobiliário urbano, equipamentos de infra-estrutura,
vegetação, sinalização, publicidade, tráfego de veículos e edificações;
III - desenho adequado: o espaço dos passeios deverá ser projetado para o aproveitamento máximo dos benefícios, redução
dos custos de implantação e manutenção, respeitando as especificações das normas técnicas pertinentes e do Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, garantindo um desenho adequado da
via que privilegie o trânsito de pedestres e observando os aspectos estéticos e harmônicos de seu entorno, além da fachada das edificações lindeiras; deverá, também, caracterizar o
entorno e o conjunto de vias com identidade e qualidade no
espaço, contribuindo na qualificação do ambiente urbano e na
adequada geometria do sistema viário;
IV - continuidade e utilidade: o passeio deverá servir como rota
acessível ao usuário, contínua e facilmente perceptível, objetivando a segurança e qualidade estética, garantindo que a via e
o espaço público sejam projetados de forma a estimular sua
utilização, bem como facilitar os destinos;
V - nível de serviço e conforto: define a qualidade no caminhar
que o espaço oferece, mediante a escolha da velocidade de
deslocamento dos pedestres e a generosidade das dimensões
projetadas.
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Capítulo IV
Dos componentes
Art. 4º. O passeio, organizado em 3 (três) faixas, na conformidade dos Desenhos I e II do Anexo II integrante deste decreto,
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 I
Das guias e sarjetas
Art. 5º. As guias e sarjetas deverão ser executadas de acordo
com as Instruções de Execução nºs 3 e 4 expedidas pela Superintendência de Projetos Viários da Secretaria Municipal de
Infra-Estrutura Urbana e Obras - SIURB, em sua versão mais recente.
Art. 6º. Os rebaixamentos de calçada e guia deverão atender
aos requisitos estabelecidos no Capítulo V deste decreto.
Seção II
Da faixa de serviço
Art. 7º. A faixa de serviço, localizada em posição adjacente à
guia, deverá ter, mo mínimo, 70cm (setenta 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.
Parágrafo único. O rebaixamento de guia para fins de acesso
de veículos em edificações, postos de combustíveis e similares
localiza-se na faixa de serviço.
Art. 8º. Os equipamentos e sua implantação na faixa de serviço
deverão seguir as disposições constantes do Capítulo VIII deste
decreto.
Seção III
Da faixa livre
Art. 9º. 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 atender às seguintes características:
I - possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante
sob qualquer condição;
II - ter inclinação longitudinal acompanhando o greide da rua;
III - ter inclinação transversal constante, não superior a 2%
(dois por cento);
IV - possuir largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);
V - ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica;
VI - destacar-se visualmente no passeio por meio de cores, texturas, juntas de dilatação ou materiais em relação às outras
faixas do passeio;
VII - em alargamentos de passeios, nas esquinas, a rota acessível proposta pela faixa livre deverá ser preservada por meio
de uma área de acomodação;
VIII - ser livre de emendas ou reparos de pavimento, devendo
ser recomposta em toda sua largura, dentro da modulação original, em caso de interferências.
Seção IV
Da faixa de acesso
Art. 10. 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 recomendável para passeios com mais de 2m (dois metros).
Art. 11. A faixa de acesso do lote poderá conter:
I - áreas de permeabilidade e vegetação, as quais poderão ser
instaladas na faixa de acesso, desde que atendam aos critérios
de implementação constantes da legislação relativa às calçadas verdes;
II - a implantação de estacionamento em recuo frontal, desde
que respeitada a faixa de transição entre os veículos e a faixa
de livre circulação;
III - elementos de mobiliário temporário, os quais poderão ficar
nessa área, tais como mesas, cadeiras e toldos, obedecidas as
disposições das Leis nº 12.002, de 23 de janeiro de 1996, e nº
12.260, de 11 de dezembro de 1996;
IV - projeção de anúncios, desde que garantida a não interferência na faixa de livre circulação e o respeito ao disposto nas
Leis nº 13.517, de 29 de janeiro de 2003, e nº 13.525, de 28 de
fevereiro de 2005.
Parágrafo único. Nas faixas de acesso deverão ser evitados fatores de impedância.
Seção V
Das esquinas
Art. 12. A esquina constitui o trecho do passeio formado pela
área de confluência de 2 (duas) vias.
Art. 13. 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. 14. 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 até a dis-

