ANDAR A PÉ
– O MOVIMENTO DA GENTE
Brasília - DF

O DESAFIO DAS CALÇADAS NO BRASIL

Nossas Leis são suficientes?
O Congresso ou só os municípios?

Quem LEGISLA e REGULA?
Federal, Estados ou municípios?

Quem FAZ e CUIDA?
Prefeitura ou o cidadão?

LEI nº 13146 – 2015
Estatuto da Pessoa com
Deficiência
Acessibilidade para pessoas com deficiência com impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial
Acessibilidade para TODOS

LEI nº 12.587 – 2012
Política Nacional de Mobilidade Urbana
Art. 1º - objetiva a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e
mobilidade das pessoas e cargas no território do Município

PALAVRAS CALÇADA, PASSEIO e PEDESTRE – zero citações
DEFINIÇÃO: TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO (esforço humano)
Art. 24 – Plano de Mobilidade Urbana: inclui ciclovias e ciclofaixas – mas e as CALÇADAS?
§ 2º Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade

Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana
destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.

LEI 10.257 – 2001
Estatuto da Cidade
PALAVRAS CALÇADA (uma), PASSEIO (duas) e PEDESTRE (zero) citações.
Art. 3º Compete à União:
III - promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de
saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços
de uso público;
Art. 41 – do Plano Diretor das CIDADES
§ 3o As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis ...que
disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com
vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as
rotas e vias existentes ... (Lei nº 13146/2015)
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