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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

 
Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Colenda Câmara este Projeto de 

Lei Complementar, que revoga o inc. IV e o § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 740, de 16 
de maio de 2014 – Estatuto do Pedestre.  

  
A Lei Complementar nº 740, de 2014, instituiu o Estatuto do Pedestre, criou o 

Conselho Municipal dos Direitos e Deveres do Pedestre (Consepe), revogou a Lei nº 10.199, de 
11 de junho de 2007, e deu outras providências. 

  
Ocorre que razões técnicas indicam a impossibilidade de as regras dispostas no 

inc. IV e no § 2º do art. 4º da Lei Complementar em questão serem colocadas em prática sem 
prejuízo à coletividade. 

  
Importa referir que o inc. III do art. 4º dessa Lei Complementar já garante a 

segurança do pedestre na travessia, pois prevê “sinalização com tempo suficiente para permitir a 
travessia de vias com segurança”. 

  
Assim, o tempo de travessia deve ser analisado seguindo critérios técnicos e 

segundo as localizações específicas, não se adotando tempo fixo e indiscriminado para todos os 
semáforos de Porto Alegre, como exige o § 2º do art. 4º da referida Lei Complementar, 
dispositivo que deve, por isso, ser revogado. 

  
Ainda, é cediço que, na terça-feira de 29 de abril de 2014, a Empresa Pública de 

Transporte e Circulação (EPTC) realizou teste implementando, em algumas sinaleiras da Capital, 
os trinta segundos mínimos para pedestres previstos no § 2º em questão, sendo que, como 
resultado da análise do impacto da adoção dos trinta segundos, de forma geral, foram registradas 
mais de seiscentas reclamações, pelos fones 156 e 118, relativas às ocorrências de trânsito e aos 
atrasos nas linhas de ônibus, lotações e táxis.  

  
É importante compreender que o sistema semafórico se constitui de redes de 

sincronismo, que, ajustadas entre elas, gerenciam a mobilidade dos diferentes modais de trânsito. 
Dessa forma, os conjuntos semafóricos funcionam em rede e não de forma isolada, não podendo 
ser assim considerados.  

  
Quanto ao disposto no inc. IV do art. 4º, que visa à implementação de passarelas 

em vias de grande fluxo de trânsito ou com mais de duas faixas de rolamento, impõe-se, 
igualmente, a revogação do dispositivo. 

  
Isso porque a execução de tal medida deveria observar rampas de acesso para 

pessoas com deficiência física, as quais, logicamente, tendem a utilizar considerável área do 
passeio público, que, conforme regramento vigente, já deve observar uma faixa de 1,50m (um 
vírgula cinco metro). 
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Nesse formato, a implementação pretendida, além de demandar investimento 
financeiro elevado, suprimiria considerável área do passeio público e das ciclovias existentes, 
demandando o remanejamento de redes elétricas. 

  
Outrossim, deve-se atentar para a necessidade de, na construção de passarelas, se 

observar uma declividade máxima de 8% (oito por cento), o que implica a necessidade de 
rampas de acesso com extensão mínima ou, ainda, inviáveis em face do espaço físico existente 
em diversas vias e passeios públicos.  

  
Ante o exposto, constatada a necessidade e a conveniência da alteração referida, 

encaminho o presente Projeto de Lei Complementar, certo da compreensão desta Casa ao 
analisar o mérito da Proposição, valendo-me da oportunidade para reiterar a vossas excelências 
minhas cordiais saudações. 

 
Sala das Sessões, 30 de maio de 2014. 
 
 
 

 
VEREADOR NEREU D’AVILA 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
 
 

Inclui art. 17-A e revoga o inc. IV do caput e o     
§ 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 740, de 16 
de maio de 2014 – que institui o Estatuto do 
Pedestre, cria o Conselho Municipal dos Direitos 
e dos Deveres do Pedestre (Consepe), revoga a 
Lei nº 10.199, de 11 de junho de 2007, e dá outras 
providências –, estabelecendo prazo para a 
regulamentação dessa Lei Complementar, 
excluindo as passarelas em vias de grande fluxo 
de trânsito ou com mais de 2 (duas) faixas de 
rolamento do rol de direitos assegurados ao 
pedestre e excluindo a definição de tempo mínimo 
para a programação de sinaleiras para pedestres. 

 
 

Art. 1º  Fica incluído art. 17-A na Lei Complementar nº 740, de 16 de maio de 
2014, conforme segue: 

 
“Art. 17-A.  O Executivo Municipal regulamentará esta Lei Complementar no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua publicação.” 
 
Art. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 3º  Ficam revogados o inc. IV do caput e o § 2º do art. 4º da Lei 

Complementar nº 740, de 16 de maio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/GMD 


