PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Secretaria Municipal de Planejamento

LEI Nº 5134
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992.

DR. ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo usando das atribuições que me são conferidas por Lei.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1º - É criado o Sistema Viário Básico do Município de São José do Rio
Preto, em consonância com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, com o
objetivo de definir hierarquicamente as vias públicas de circulação, prever sua expansão aumentando as
oportunidades de transporte, diminuindo custos e tempos de deslocamento.
PARÁGRAFO 1º - Via pública é todo espaço público destinado à circulação de
veículos e pedestres.
PARÁGRAFO 2º - Considera-se circulação viária o conjunto dos deslocamentos de
pessoas e cargas no Sistema Viário.
ARTIGO 2º - O Sistema Viário Básico, em parte, está contido na estrutura urbana do
Município, devendo ser entendido como parte integrante desta e tem como função precípua a
interligação física de seus componentes.
ARTIGO 3º - O Sistema Viário Básico Municipal é o conjunto de todas as vias
públicas localizadas no Município, bem como suas conexões, acessos e travessias públicas,
constituindo suporte da circulação urbana e municipal, em articulação com o Sistema Viário Estadual e
Federal.
PARÁGRAFO 1º - O Sistema Viário Federal, considerado no Sistema Viário Básico,
é o conjunto de vias públicas sob jurisdição da União.
PARÁGRAFO 2º - O Sistema Viário Estadual, integrante do Sistema Viário Básico, é
o conjunto de vias públicas sob jurisdição do Estado.
PARÁGRAFO 3º - O Sistema Viário Municipal, é o conjunto de vias públicas sob
jurisdição do Município.
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CAPÍTULO II
DA HIERARQUIA DO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
ARTIGO 4º - O Sistema Viário Básico do Município de São José do Rio Preto é
organizado em conformidade com a seguinte hierarquia:
I - Sistema Rodoviário Municipal;
II - Sistema Viário Principal;
III - Sistema Viário Secundário;
IV - Sistema Viário de Pedestres;
ARTIGO 5º - O Sistema Rodoviário Municipal Principal é composto pelas rodovias
BR-153 de jurisdição Federal, e SP 310, SP 425 e SP 427 de jurisdição Estadual; as Rodovias
Vicinais para Engº Schmidt para Vila Azul e para Talhado já pavimentadas e em vias de transferência
para o Município; de ligação Ipiguá - BR-153 em fase de pavimentação e a Alça Norte, em Projeto. O
Sistema Rodoviário Municipal Secundário é composto pelas rodovias SJR 020; 030; 050; 150; 223;
250; 351; 419 e 485, e pelas demais estradas e vias de acesso às propriedades rurais existentes no
Município.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Sistema Rodoviário Municipal está demonstrado
graficamente no mapa nº 1 que constitui parte integrante desta Lei.
ARTIGO 6º - O Sistema Viário Principal é composto pelo Anel Rodoviário - “Alça
Norte”, Anel de Contorno, Anel Inter-Bairros, Anel Central, vias Radiais e vias marginais às rodovias.
ARTIGO 7º - O Sistema Viário Secundário é composto pelo conjunto de vias de
distribuição e de acesso do tráfego interno aos espaços delimitados pelo Sistema Viário Principal.
ARTIGO 8º - O Sistema Viário de Pedestres é composto pelo conjunto de calçadas,
passeios, galerias, faixas de pedestres sinalizadas ou não, travessias protegidas, escadas, caminhos,
vielas passagens, ruas de pedestre ou de lazer e demais espaços urbanos parcial ou exclusivamente
destinados à circulação urbana de pedestres.
ARTIGO 9º - O Sistema Viário Básico está demonstrado graficamente no mapa nº 2
e que constitui parte integrante desta Lei.
ARTIGO 10 - As vias públicas do Sistema Viário Básico classificam-se de acordo
com a seguinte caracterização:
I - Anel Rodoviário - via pública de características e padrões rodoviários, sob jurisdição Estadual e/ou
Federal, destinada a facilitar o contorno da estrutura urbana.
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II - Anel de Contorno - via pública situada entre o Anel Rodoviário e o anel Inter-Bairros, favorecendo
as interligações da rodovia SP 310 com a rodovia BR-153 e interna das vias radiais.
III - Anel Inter-Bairros - vias públicas existentes e com trechos à construir que se desenvolvem em
sequência dentro da malha facilitando a ligação entre setores urbanos sem a necessidade de se transitar
pela zona central da cidade.
IV - Anel Central - vias públicas existentes, que se desenvolvem em sequência dentro da malha,
facilitando o contorno da zona central e a interligação das vias radiais.
V - Vias Radiais - vias públicas que interligam os anéis central, inter-bairros, de contorno e rodoviário,
facilitando o acesso aos centros de maior concentração de atividades.
VI - Vias Transversais - vias públicas que interligam pontos opostos dos anéis viários.
VII - Vias Locais - vias públicas de distribuição e de acesso do tráfego interno aos espaços
delimitados pelo Sistema Viário Secundário.
VIII - Vias de Pedestres - vias públicas destinadas exclusivamente à circulação de pedestres,
separadamente do tráfego geral de veículos.
IX - Malha Viária Municipal - conjunto de vias públicas com características e padrões rodoviários,
destinados ao acesso de pessoas e gêneros da zona urbana a rural e vice-versa.
X - Rota de Caminhões - conjunto de vias públicas que se desenvolvem em sequência dentro da malha,
destinadas à desviar o tráfego de caminhões das zonas residenciais e à encaminha-los aos pontos de
destino principais.

CAPÍTULO III
DA CARACTERIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
ARTIGO 11 - As vias públicas, pertencentes ao Sistema Viário Municipal, assim se
caracterizam:
I - Avenidas Tipo 1 - pertencentes ao Sistema Principal, constituindo vias radiais e destinadas a
favorecer o sistema de transporte coletivos. Gabarito de 40,00 m.
II - Avenidas Tipo 2 - pertencentes ao Sistema Viário Principal, interligando as vias radiais, de modo a
constituirem anel viário e destinadas a favorecer o sistema de transportes coletivos.Gabarito 34,00 m.
III - Avenidas Tipo 3 - pertencentes ao Sistema Viário Secundário, interligando bairros às Avenidas
Tipo 2 e/ou anéis viários. Gabarito de 30,00 m.
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IV - Ruas tipo 1 - pertencentes ao Sistema Viário Principal ou secundário, com gabarito de 15,00 m.
V - Ruas tipo 2 - pertencentes ao Sistema Viário Secundário, com gabarito de 14,00 m.
VI - Ruas tipo 3 - pertencentes ao Sistema Viário Secundário, destinadas ao trânsito local, com
gabarito de 12,00 m, comprimento máximo de 200,00 m com balão de retorno de diâmetro mínimo de
23,00 m.
PARÁGRAFO ÚNICO - As ruas do tipo 3 somente serão admitidas em casos
excepcionais, à critério da SEMPLAN e do C.P.D.D., no caso de conjuntos habitacionais de interesse
social.
ARTIGO 12 - Quando a forma, as condições técnicas, a topografia ou as dimensões
do terreno comprovadamente não permitirem as medidas previstas no artigo anterior, a Prefeitura
poderá fixar dimensão diferente, porém nunca inferior a 90% (noventa por cento) do gabarito mínimo.
ARTIGO 13 - Para todos os efeitos, as vias públicas denominam-se:
I - Avenida - quando possuir seção transversal suficiente para a circulação conjunta de quatro
ou mais veículos, em um ou dois sentidos de direção.
II - Rua ou Alameda - quando possuir seção transversal suficiente para circulação conjunta de
apenas três veículos, ou menos, com um ou dois sentidos de direção.
III - Estrada - via localizada na zona rural.
PARÁGRAFO ÚNICO - As atuais denominações poderão ser mantidas, desde que
consagradas pelo uso.
ARTIGO 14 - Todo projeto de obra viária obedecerá às diretrizes do Plano Diretor, e
as características das vias definidas nesta lei, bem como na Lei do Parcelamento do Solo.
ARTIGO 15 - Quando uma via pública constituir prolongamento de outra, existente ou
constante de plano aprovado pela Prefeitura, sua largura não poderá ser inferior à desta, obedecendo
ao previsto nesta Lei.
ARTIGO 16 - Nos cruzamentos das vias públicas, os alinhamentos deverão ser
concordados por um ângulo de raio mínimo igual a 9 m (nove metros).
PARÁGRAFO 1º - Nos planos destinados a Distritos e Mini-Distritos Industriais, ou
de serviços, as vias públicas da área deverão possuir concordância de raio mínimo igual a 18 m
(dezoito metros).
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PARÁGRAFO 2º - Nos cruzamentos esconsos, as disposições deste artigo poderão
sofrer alterações, a critério da SEMPLAN.
ARTIGO 17 - Nos terrenos em que houver desnível em relação à via pública ou
estrada lindeira, será obrigatória a execução, pelo responsável pela abertura da via, de talude ou muro
de arrimo, que garanta a estabilidade do maciço.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PRIORITÁRIAS

ARTIGO 18 - A SEMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento deverá
promover o detalhamento do Sistema Viário Básico, consultando o Serviço Municipal de Trânsito e
Transportes Púlicos, a Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Básico e ao D.E.R ou D.N.E.R,
se for o caso, propondo a adequação de vias existentes às regulamentações técnicas desta lei, bem
como a definição de obras complementares, necessárias às conexões das vias públicas, tais como
trevos, passagens de nível , praças de contorno e retificações de curvas.
ARTIGO 19 - As faixas de domínio das vias públicas do Sistema Viário Básico serão
fixadas por Decreto do Executivo, acompanhadas do projeto técnico de execução e memoriais
justificativos.
PARÁGRAFO 1º - Nas áreas das faixas de domínio, definidas por Decreto do
Executivo, não serão permitidas edificações e as aprovações de edificações ao longo das mesmas, na
parte remasnescente dos lotes, deverão obedecer à diretrizes e recuos urbanísticos a serem
estabelecidos pela SEMPLAN.
PARÁGRAFO 2º -Ficam mantidas, na sua totalidade, todas as normas estabelecidas
pela Lei nº 4.007/86 de 18/12/86.
PARÁGRAFO 3º - A SEMPLAN deverá apresentar até 180 dias após a
promulgação desta Lei, texto de adaptação da Lei nº 4.007/86 à esta.
ARTIGO 20 - Ao proprietário que doar ao Município área dentro das faixas de
domínio, referidas no artigo anterior, serão garantidos os seguintes benefícios:
I - Cômputo da área doada para efeito de cálculo do percentual de área destinada a Sistema
Viário de Loteamento; ou
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II - Redução proporcional à área doada e pelo prazo de 20 (vinte ) anos, do Imposto
Territorial e/ou Predial incidente sobre o lote residual, caso não tratar-se de loteamento ou
desmembramento.
ARTIGO 21 - São consideradas prioritárias com, vistas ao enquadramento às
diretrizes estabelecidas por esta Lei, a realização das obras:
I - Duplicação, rebaixamento e construção de passagens em desnível, da rodovia BR-153,
componente do Sistema Viário Federal e de suas vias marginais, priorizando-se o trecho em que a
rodovia corta o tecido urbano.
II - Construção do trevo rodoviário no entroncamento das Rodovias SP 425 e BR 153 e
acesso seguro à Av. Dr. Fernando Costa.
III - Alargamento da Av. Dr. Fernando Costa em toda sua extensão e interligação com as
pistas de entrada e saída do viaduto da rua Jordão Reis.
IV - Abertura e pavimentação dos trechos interrompidos dos anéis de contorno e inter-bairros
e das vias radiais.
V - Construção de túnel (ou viaduto), ligando o “corredor de ônibus”, proveniente do Terminal
de Ônibus Urbanos e Rodoviária à rua João Mesquita, no bairro Boa Vista.
VI - Implantação das Avenidas-Parque ao longo das margens do Rio Preto, no sentido norte,
com faixa de domínio variável de 100 a 150 m, de cada lado do rio, a critério da SEMPLAN, onde
terão prosseguimento o tramo norte do metrô de superfície e o Parque Setorial.
VII - Duplicação e Recapeamento da rodovia para Ipiguá.
VIII - Implantação gradual das vias de apoio à expansão urbana no sentido norte da cidade,
conforme diretriz do P.D.D.
IX - Abertura e pavimentação das vias previstas para a área não loteada do bairro Imperial,
como forma de disciplinamento urbano, através do prosseguimento da rua Imperial e mais duas
transversais entre a rua Coronel Spínola e a Av. Bady Bassitt.
X - Abertura e pavimentação da rua Cila entre a rua Benjamin Constant e a rua Jamil Kahuan.
XI - Abertura e pavimentação da rua Jaci entre, a rua Bernardino de Campos e rua General
Glicério.
XII - Duplicação da saída para Bady Bassitt, no trecho entre a Av. Anísio Haddad e BR-153.
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XIII - Conclusão da abertura e pavimentação das 2 pistas da Av. José Munia até a BR-153,
com respectivo trevo de acesso.
XIV - Conclusão da abertura e pavimentação das 2 pistas da Av. Juscelino Kubitschek até a
rodovia BR-153, com respectivo trevo de acesso.
XV - Construção de passagem sobre a rodovia SP 310 ligando o Distrito Industrial “Dr.
Waldemar de Oliveira Verdi”ao futuro Parque de Alta Tecnologia.
XVI - Duplicação da passagem inferior aos trilhos da FEPASA pela Av. Capitão José Faustino
de Almeida, com passagem de pedestres segregada.
XVII - Construção de passarelas de pedestres interligando:
a) Estação FEPASA - Terminal Ônibus Urbano
b) Estação FEPASA - Rodoviária
c) Hospital de Base - Ambulatório
XVIII - Construção de calçadão na rua Bernardino de Campos entre as Ruas Prudente de
Moraes e Pedro Amaral seguido de túnel para pedestres sob a rua Prudente de Moraes, no sentido
Bairro-Centro, e passarela, da rua Pedro Amaral até a praça Jornalísta Leonardo Gomes, no sentido
Centro-Bairro; a qual se interligará com os Edifícios - Garagem a serem construídos entre os trilhos da
FEPASA e a rua João Mesquita e as ruas Bernardino de Campos e General Glicério.
XIX - Passagem inferior aos trilhos da FEPASA, na rua Osvaldo Aranha, ligação entre os
bairros Boa Vista e Jardim Conceição.
PARÁGRAFO ÚNICO: As obras mencionadas neste artigo estão demonstradas
graficamente nos mapas 1, 2 e 3, ítem “Obras Viárias Prioritárias”, e que constituem parte integrante
desta lei.
ARTIGO 22 - As despesas com a execução da presente lei, correrão por conta de
dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
ARTIGO 23 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 23 de Dezembro de 1992.
Dr. Antonio Figueiredo de Oliveira
Prefeito Municipal
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Dr. Evaristo Marques Pinto
Secretário M. dos Negócios Jurídicos

Registrado no livro de Leis, e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e,
pela Imprensa local.

Dra. Maria Helena Cocenza
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