
manual de desenho urbano e obras viárias



o que é o 
manual? 

Terá valor de norma 
técnica. Pois estabelece 
parâmetros para o 
desenvolvimento de 
projetos e implantação de 
obras viárias editada pelo 
GT MOV – Grupo de 
Trabalho Manual de Obras 
Viárias. 

• Portaria PREF n. 787/18 

• Portaria PREF n. 927/18 

• Portaria SGM n. 221/18



Com quem o 
manual foi 
construído

A elaboração contou com 
a participação dos órgãos 
da administração 
municipal que atuam ou 
regulam o espaço do 
viário urbano. Cada setor 
contribuiu com o 
conteúdo de sua 
competência.
Por meio da Câmaras 
Temáticas, Conselhos 
Municipais e agora pela 
consulta pública; a 
sociedade civil poderá 
contrubuir com a 
elaboração do manual.



legislação:
linha do 
tempo

O manual deverá reunir a 
legislação, norma técnica e 
demais parâmetros legais 
que o profissional deve 
conhecer para projetar uma 
intervenção no espaço 
urbano da cidade.



para que 
serve o 
manual? 

Será um ponto de partida para todo 
profissional que for projetar uma obra no 
espaço viário

orienta e agrupa as regras e 
recomendações necessárias  a elaboração 
de um projeto urbano 

reúne e compatibiliza experiência 
acumulada por técnicos da prefeitura

estabelece parâmetros recomendáveis, 
mínimos e excepcionais

esclarece e ratifica prioridades, 
aproximando-as do processo projetual



Contexto legal
e outros documentos setoriais



acidentes 
fatais em 
São Paulo



principais 
desafios

sistematizar o conhecimento 
e apresentá-lo de forma 
eficiente

estabelecer um sistema de 
governança que apoie sua 
aplicação sem burocratizar 
os procedimentos 

transformar a cidade 
existente e ordenar o 
crescimento

registrar, avaliar, aprimorar 
continuamente 













formato 
final

Para evitar que o manual 
se torne obsoleto, ele terá 
o formato de fichário.  
Quando necessário as 
fichas poderão ser 
refeitas e substituídas 
preservando o volume 
atualizado.

haverá também uma 
plataforma online com o 
mesmo conteúdo da 
versão impressa – no 
modelo ao lado.

SIGIU – cadastramento 
das intervenções no 
território para evitar 
atuações repetidas por 
órgãos



consulta 
pública

até 8 de julho

http://cetsp.com.br/consultas/consulta-publica-do-manual-de-desenho-urbano-e-obras-viarias.aspx
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