
 

TÍTULO VII 

DO TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE 

 

Art. 44 São definidas, para efeito desta Lei, as seguintes categorias 

funcionais de vias, conforme as descrições seguintes: 

a. Via Arterial é aquela de caráter estrutural para o Município, 

cumprindo funções de acesso a outros municípios, ou seja, as utilizadas 

pela SP304; 

b. Via Coletora é aquela de saída ou penetração aos bairros tendo a 

função de canalizar o tráfego das vias locais para as vias arteriais; 

c. Via Local é aquela que apresenta como principal função o acesso de 

veículos nos bairros; 

d. Ciclovia é aquela destinada à circulação de bicicletas; 

e. Viela de pedestres são aquelas destinadas apenas à circulação de 

pessoas e veículos autorizados quando sua largura e/ou peso 

comportar; 

f. Calçada ou passeio é aquela destinada apenas à circulação de 

pessoas; e 

g. Planta Oficial do Sistema Viário do Município corresponde à 

representação do conjunto de vias efetivamente existentes no 

Município, consideradas públicas pelo Poder Executivo, conforme 

plantas registradas sob números 1, 2, 3, 4 e Jardim Jerubiaçaba. 

  

Art. 45 O sistema viário municipal é formado pelo conjunto de 

logradouros públicos, tais como: ruas, praças, avenidas, estradas, 

caminhos, vielas, passagens, calçadas, passeios, ciclovias e outros. 

  

Art. 46 O Município de Águas de São Pedro terá uma Política Municipal 

de Trânsito, Transporte e Mobilidade sob responsabilidade do Gabinete 

do Prefeito Municipal, através do Departamento da Guarda Civil 

Municipal, em obediência às diretrizes gerais deste Plano Diretor e com 

os seguintes objetivos: 

I. priorizar os pedestres, os ciclistas e o transporte coletivo na 

organização do sistema viário; 

II. atender às necessidades de mobilidade de todos os cidadãos, 

inclusive garantindo a acessibilidade universal; 

III. atender às necessidades de circulação de produtos e pessoas 

dentro do Município e seu acesso a outras localidades; 

IV. contribuir para o desenvolvimento econômico no Município; 



V. contribuir para a preservação do bem estar da população, evitando 

riscos à vida e à saúde; 

VI. contribuir para preservação do Patrimônio Cultural do Município; e 

VII. garantir condições de mobilidade às pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

  

Art. 47 Em qualquer área do Município é proibida a abertura e 

alterações de vias de circulação sem prévia autorização da Prefeitura 

Municipal, mesmo que contempladas no Mapa Oficial do Município da 

Estância de Águas de São Pedro, mencionado no art. 10 deste Plano 

Diretor. 

  

Art. 48 As novas vias públicas serão classificadas nas diretrizes dos 

parcelamentos e, após a sua aprovação, execução e aceitação pela 

Prefeitura Municipal, serão incluídas na Planta Oficial do Município. 

  

Art. 49 As vias públicas deverão ter dimensões de passeios, leito 

carroçável e demais características técnicas ajustadas às suas funções, 

em consonância com o Mapa Oficial do Município. 

  

CAPÍTULO I 

DO PLANO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE 

 

Art. 50 O Plano Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de 

Águas de São Pedro deverá garantir: 

I. acessibilidade universal à cidade e aos serviços essenciais pelas 

pessoas com mobilidade reduzida, especialmente portadores de 

deficiências e idosos; 

II. prioridade para o transporte público de pessoas, constituído por 

veículos adaptados, sejam eles ônibus, táxi, veículos de transporte 

escolar, fretamentos. 

  

Art. 51 São diretrizes para o Plano Municipal de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade do Município: 

I. implementar o Programa de Educação no Trânsito articulado com 

outras esferas do poder público e com o setor privado; 

II. complementar e implantar o projeto de sinalização toponímica; 

III. implantar a sinalização de solo; 

IV. viabilizar o transporte coletivo da linha circular que atende o 

município; 

V. revisar os itinerários e horários do transporte coletivo; 



VI. controlar o tráfego de cargas pesadas e/ou perigosas; 

VII. implantar veículo adaptado para portadores de deficiência ao 

sistema de transporte público do Município; 

VIII. estimular o abastecimento da frota de veículos municipais e das 

concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo e escolar por 

combustível a gás natural ou biodiesel; 

IX. estimular a substituição ou adaptação dos veículos de táxis, 

fretamento e frota de transporte de carga por abastecimento de 

combustível a gás natural ou biodiesel; 

X. favorecer a oferta de transporte adaptado; 

XI. adequar as áreas de embarque e desembarque do sistema de 

transporte público as pessoas com deficiência; 

XII. adequar as vias públicas, em especial as calçadas e travessias, às 

normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

XIII. garantir percentual mínimo de vagas de estacionamentos públicos 

para veículos utilizados para o transporte de pessoas com deficiência; 

XIV. adequar a sinalização urbana para facilitar a locomoção das 

pessoas, principalmente das pessoas com deficiência; 

XV. regulamentar a sinalização de transito municipal; e 

XVI. viabilizar estudo para implantação de zonas de estacionamento 

com prestação pecuniária voltada exclusivamente a implementação e 

melhoria do transito municipal. 

§1º A implantação de zonas de estacionamento com contra prestação 

pecuniária será regulamentada por Lei especifica. 

§2º As normas e padrões para a implantação das sinalizações de 

transito, bem como as sinalizações turísticas terão padrões adotados 

pelo Poder Executivo, obedecidas as normas nacionais e internacionais 

vigentes, adotando seus escritos em pelo menos 3 (três) idiomas. 

  

Art. 52 A gestão da Política de Trânsito, Transporte e Mobilidade será 

desenvolvida obedecendo a legislação vigente, em especial o Código 

de Transito Brasileiro (CTB – Lei nº 9.503/97). 

  

 

CAPITULO II 

TRECHO URBANO UTILIZADO PELA RODOVIA SP304 

 

Art. 53 As Vias Arteriais utilizadas como vias de acesso a Rodovia 

SP304, são de competência exclusiva do município, o qual dela pode 

usufruir e regulamentar limites de velocidade, bem como adotar 

instrumentos legais de fiscalização de transito e tributária.  



§ 1º - Para que não reste duvidas quanto as Vias Arteriais mencionadas 

no caput deste artigo, são elas:  

a) Avenida Senador Auro Soares de Moura Andrade; 

b) Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade; 

c) Rua Favorino Rodrigues do Prado Filho; 

§ 2º - O Registro das referidas Vias Arteriais do município encontram-

se no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de São 

Pedro, sob Registro n° 01, datado de 28 de março de 1.940.  

 


