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EBDM-ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

Os estudos básicos são elaborados pelas Entidades de Classe ligadas ao 

Sistema Confea/Crea/Mútua e tem como finalidade orientar os partidos políticos, 

candidatos, gestores públicos, autoridades e lideranças municipais acerca das ideias e 

soluções da engenharia, agronomia e geociências para o desenvolvimento sustentável 

dos municípios. 

1 TÍTULO 

Acessibilidade e Conforto Ambiental 

 
2 PÚBLICO ALVO 

Administradores e Legisladores Públicos, Prestadores de Serviços, Empresários da 

Construção Civil, Empresários do Comércio e Indústria, Profissionais Liberais, Corpo 

Docentes e Discentes das Escolas Públicas e Privadas, População do Município. 

 

3 PROBLEMA 

Há muito se  tentam  implementar soluções para  melhorarem as acessibilidades nas 

calçadas em diversos   municípios do país.  E, via de regra, não  conseguem estabelecer 

uma diretriz que conduza a um ordenamento técnico, administrativo e jurídico com o 

objetivo de manter um projeto adequado às necessidades da população. Gargalos se 

apresentam e invariavelmente criam impeditivos para a implantação de um projeto 

sustentável. O principal deles é a ausência de uma diretriz eficaz que defina a 

responsabilidade pela execução e manutenção das calçadas em frente  às 

propriedades privadas. Outra situação muito comum diz respeito à necessidade dos 

proprietários vizinhos de adaptarem os níveis dos pisos térreos de suas construções  

aos seus interesses técnicos e econômicos e com isto transferem este problema para a 

calçada com inclinação transversal bem acima do exigido (máximo de 3%) criando 

também obstáculos inacessíveis ao trânsito  para uma caminhada segura.  Outros 

fatores se somam a estes relatados levando invariavelmente o pedestre para transitar 

na pista de rolamento dos veículos automotores.  

 

4 OBJETIVOS 

Diante deste cenário conflitante entre os diversos atores torna-se imperativo que se 

estabeleça um Plano de Ação com  conteúdo de esclarecimento da importância da 

acessibilidade e promoção da conscientização  e adesão de toda a população ao 

projeto. 

 

 



 
 

 
 

5 PROPOSTAS 

Apresentamos alguns Itens básicos e importantes para um posterior desenvolvimento 

dos trabalhos  com os gestores públicos e a sociedade organizada: 

       5.1. Estabelecer um alinhamento com a LEI Nº 13.683, DE 19 DE JUNHO DE 2018 ( 

que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana) com o Código de 

Postura Municipal, Sistema Viário do Município, Código Civil - Art. 98, Constituição 

Federal de 1988-Art. 23-Inciso I, Novo Código de Trânsito Brasileiro de  09/2020 e 

outra disposições municipais. 

 

        5.2. Promover, com a Assessoria do Poder Municipal e Legislativo, reuniões de 

trabalho de forma a ajustar as Diretrizes para posterior discussão em Audiência Pública 

com toda a sociedade organizada. 

 

      5.3. Incluir nas Diretrizes propostas importantes como: 

             (1) - Definir e executar com todos os requisitos   necessários à acessibilidade 

um Quarteirão Modelo, incluindo rampas, pontos de estacionamento para veículos 

para pessoas com necessidades especiais, sinalização horizontal e vertical, arborização, 

piso tátil para deficientes visuais, definição da área de circulação com piso 

antiderrapante, transição transversal com faixas para pedestres nas Avenidas e Ruas. 

             (2) - Promover incentivos com os proprietários dos estabelecimentos 

comerciais, propondo parcerias para implementação do projeto. 

             (3) - Definir recursos financeiros com o Governo Estadual e Federal, visando o 

estabelecimento de um projeto para 20 anos, para tornar as calçadas já executadas 

dentro de um plano a ser definido com incentivos conforme adesão e distanciamento 

do centro da cidade. 

             (4) - Entendendo a Acessibilidade do Pedestre como uma Mobilidade a Pé, 

incluir na Diretriz a compatibilização dos Modais referente a Ciclovia, Veículos 

Automotores de todas as espécies, as Calçadas e outros  Passeios Públicos. 

            (5) - Dentro deste cenário estudar a possibilidade de uma PPP para compor a 

agilização na implantação do Sistema. 

 

 

6 ANEXOS E REFERÊNCIAS (SE FOR O CASO) 

Não se aplica. 


