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COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 11/2022,
que “DISCIPLINA O PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, DE ACORDO COM
AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR
N. 2.866, DE 27 DE ABRIL DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE O
PLANO DIRETOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Na forma Regimental, essa Comissão Permanente apresenta esta EMENDA
MODIFICATIVA ao inciso I do art. 84 do referido PLC 11/2022, que passará a ter
a seguinte redação:

Art. 84 - omissis
I - o comprimento máximo da face de quadra é de 400,0 m
(quatrocentos metros);

JUSTIFICATIVA

A proposta de texto legal do Executivo Municipal para o comprimento máximo da face de
quadra foi mantida em 300 metros, seguindo exigência da Lei Complementar 2.157/2007, em
qualquer modalidade de parcelamento do solo, excetuando-se em casos não residenciais ou para
o exercício de atividade econômica pretendida.

A principal razão para essa restrição é a preservação da mobilidade do pedestre, para
não interromper ou impedir a livre circulação entre as vias estruturais.

A literatura do tema mostra que os 300 m são utilizados em diversos municípios, como
São Paulo, ondea justificativa principal é a garantia do acesso ao sistema público de transportes.

O Instituto de Políticas Públicas de Transporte e Desenvolvimento classifica como
suficiente a distância máxima a pé as seguintes situações:

1. De um ponto de embarque/desembarque em corredores e faixas de ônibus com
prioridade viária < 400 m; e 04
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2. De um ponto de embarque/desembarque de linhas de ônibus convencional < 300 m.

As distâncias máximas devem, portanto, respeitar esses limites, possibilitando, porém,
que existam situações onde ocorra uma flexibilização, mediante justificativa técnica, a ser
apresentada pelo autor do projeto urbanístico e analisada tecnicamente pelo Planejamento
Municipal, de modo a possibilitar soluções criativas para a circulação de pedestres.

Nos casos dos loteamentos e condomínios fechados há uma clara necessidade de revisão
do conceito, pois é claro que dentro dos bolsões residenciais, nessas tipologias, mesmo que as
quadras respeitem o comprimento máximo de 300 metros, as distâncias percorridas até o ponto
de parada do sistema público de transporte, não será atendida. E comum que a portaria de
acesso desses empreendimentos fique em via coletora, onde existe em geral um ponto de parada
de ônibus. A solução para o pedestre, nesses casos, deve ser equacionada com base no ponto
de acesso ao bolsão, a partir do qual a circulação interna deve ser garantida pela
associação/condomínio gestor do residencial. Ou, como alternativa de acesso, exigir-se acesso
por pontos específicos, ao longo das vias de contorno do bolsão residencial, exclusivos aos
pedestres, mediante controles realizados pela portaria principal.

A flexibilização da regra se mostra necessária, principalmente nos seguintes casos:

1. Implantação de grandes empreendimentos comerciais: normalmente esse tipo de
empreendimento é feito em vias de grande circulação, como as vias arteriais e
expressas. Como essas vias são atendidas pelo transporte público, é possível
estabelecer-se um ponto de parada na quadra onde o empreendimento vier a ser
implantado, e por isso, limitar em 300 m o comprimento da quadra poderá
descaracterizar ou até inviabilizar a proposta de implantação;

2. Nos casos de bolsões residenciais fechados: internamente pode haver necessidade de
fechamento do bolsão com quadras que ultrapassem os 300 m de extensão, em
virtude de posições físicas das vias coletores ou arteriais que contornam os bolsões.
E mesmo as quadras internas, em alguns casos, podem ter a regra geral flexibilizada
até 400 metros, para permitir projetos com maior liberdade de criação. Nesse caso
as vias internas aos bolsõessão vias de trânsito local cujo fluxo de utilização é limitado
aos moradores. E desde que o empreendimento atenda as posturas de acessibilidade,
é possível se resolver a circulação do pedestre para dentro e fora dos bolsões, sem
obrigação de criação de sistema viário de circulação de veículos, mas tão somente
para os pedestres, que nesse caso serão privilegiados com um acesso mais rápido e
de menor extensão até a rede de transportes coletivos, que se situam do lado de fora,
nasvias coletoras e arteriais;

3. Implantação de loteamentos com superquadras, destinadas a futura implantação de
condomínios residenciais ou de empreendimentos comerciais. Nesse tipo de
loteamento basta que as vias entre essas quadras sejam em seus eixos principais, no
mínimo vias coletoras, permitindo a implantação das linhas do transporte coletivo em
eixos principais com suas devidas paradas, que atenderão a população local. Quando
da implantação dos empreendimentos dentro das superquadras, os acessos e
circulações serão estudados, exigidos e adequados ao atendimento de exigência de
extensão máxima de acesso pelo pedestre, em 400 m.
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Baseado na hierarquia funcional do sistema viário e atendendo aos princípios do Instituto
de Políticas de Transporte e Desenvolvimento fundamenta-se essa emenda de flexibilização da
regra do comprimento máximo das quadras na LPUOS.

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2022.
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