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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo informar a importância da 
Mobilidade Urbana na cidade e como esta pode contribuir para a qualidade de vida 
de seus habitantes. Assim, compreender os meios que podem ser percorridos para 
uma mobilidade de qualidade com enfoque na Lei 4.590 de 2006, entendendo como 
esta pode contribuir de forma plena para a melhoria dos deslocamentos feito na 
cidade, deixando claro a responsabilidade de cada agente no cumprimento da lei. 
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INTRODUÇÃO 

 

O espaço público é um fator fundamental para uma cidade, capaz de 

fazer parte de sua identidade, pois é um meio onde se estimula o convívio e 

interação dos seres humanos e proporciona a locomoção.  

Nesse parâmetro, os espaços na cidade se tornam primordiais para o 

planejamento da mobilidade urbana, e consequentemente para a vida na sociedade 

humana. Porém, atualmente muitos desses espaços necessitam de melhorias 

quanto a mobilidade, considerada tão importante para os habitantes, pois nem 

sempre a cidade se dispõe de uma boa infraestrutura que favoreça bons 

deslocamentos. 

 Esse problema é comum nas cidades brasileiras atualmente, que sofrem 

com a falta de investimentos e planejamento que priorize o transporte público e os 

modos não motorizados, o que se encontra é mais estímulo para a utilização de 

veículos individuais, dando consequência a construção de grandes avenidas que 

não solucionam os grandes congestionamentos, e a falta de passeios para 

pedestres. Para que a cidade venha a ter melhorias em relação a mobilidade de 



 

pedestres, há constituição da Lei 4.590/06. 

A Lei 4.590/06 dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação 

de muros e calçadas e surge com o objetivo de regularizar muros e calçadas para 

promover uma cidade mais organizada e que dispusesse de meios de locomoção 

acessíveis aos pedestres. Porém, a lei é pouco difundida na cidade. Contudo, pode 

ser aplicada tanto pelo poder público, como de iniciativa própria de moradores da 

região, com o intuito de melhorar as condições do espaço. 

É com esse objetivo que o presente trabalho aborda o tema, ao falar de 

um assunto de bem público na cidade de São Luís do Maranhão, que é a Mobilidade 

Urbana. Muito importante para as cidades, pois envolve a necessidade do ser 

humano de se locomover, podendo ser por meios motorizados e não motorizados. 

Uma mobilidade bem planejada que favoreça a minoria contribui para a qualidade 

de vida dos habitantes.  

Porém, São Luís ainda tem muito que melhorar nesse aspecto, faz tempo 

que a cidade carece de um planejamento eficaz, uma vez que são encontrados 

problemas na infraestrutura urbana, estado de conservação das calçadas e 

transporte público insuficiente. Dessa forma, pode-se concluir que existem 

carências a serem sanadas para o bem público. 

Uma das alternativas levantadas para a melhoria na mobilidade da 

cidade é a aplicação consciente da lei 4.590/06. Será possível entender como a 

aplicação da lei resultaria na em uma mobilidade mais justa, podendo ver os 

benefícios, e como que esse processo poderia influenciar de maneira positiva em 

áreas urbanas.  

Para essa questão também é necessário estudar como a lei poderia 

intervir para um planejamento urbano adequado. Entendendo como o planejamento 

em uma cidade pode ser essencial para o bom desempenho da mobilidade urbana, 

e como a lei 4.590/06 pode está incluída ou implantada neste processo, ou se é 

realmente necessário o cumprimento desta lei. 

 

 

 



 

1 A importância da mobilidade urbana em São Luís 

 

O deslocamento é uma das necessidades básicas do ser humano, sendo 

assim, uma cidade precisa dispor de um espaço urbano que atenda essa 

necessidade de forma eficaz. Pereira (2016) comenta que o deslocamento é 

fundamental para a execução de todas as atividades da cidade, na sua falta ou 

impedimento encontramos um grave problema ambiental, o que torna evidente a 

importância de Mobilidade Urbana nas cidades.  A lei 12.587/12 que institui as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana se refere à mobilidade como 

uma “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas dentro 

do espaço urbano” (2012).  Brito e Pereira (2015) a respeito do assunto falam que 

o deslocamento urbano é realizado através de veículos, vias, calçadas e envolve 

toda a infraestrutura que possibilite o ir e vir das pessoas. 

Supracitado a necessidade do ser humano de deslocar-se, para que isso 

venha a ser exercido com qualidade existem alguns passos a serem seguidos. 

Kneib (2012) fala desses passos, o primeiro deles é a quebra do paradigma, 

cercado pela cultura, de valorização do automóvel, visto que atualmente os 

automóveis são a prioridade na realização do planejamento da mobilidade nas 

cidades brasileiras, o segundo é investir e implementar efetivamente ações e 

infraestrutura que privilegiem e valorizem os modos coletivos e não motorizados, 

bem como a restrição da utilização do veículo motorizado individual, em conjunto e 

de forma articulada, em outras palavras, priorizar os pedestres, transportes públicos 

e modos não motorizados como a bicicleta no planejamento, e o terceiro e último 

passo é organizar o território de forma articulada com os demais sistemas, com o 

objetivo de minimizar a necessidade de grandes deslocamentos e a potencializar o 

aproveitamento de transporte e das redes existentes.  

Ademais a cartilha elaborada pelo Ministério das Cidades que elucida a 

lei 12.587/12, ao falar do planejamento de mobilidade urbana, expressa que “a 

mobilidade urbana bem planejada, com sistemas integrados e sustentáveis, 

garante o acesso dos cidadãos às cidades e proporciona qualidade de vida e 

desenvolvimento econômico” (2012). Por conseguinte, percebe-se como a 



 

mobilidade contribui para a qualidade de vida dos habitantes de uma cidade, caso 

esta disponha de um bom planejamento urbano.  

Ao analisar as explanações acerca de mobilidade urbana, constata-se 

que a cidade de São Luís possui irregularidades – que puderam ser averiguadas a 

partir da aplicação do processo de observação no cotidiano da cidade – e apresenta 

alguns aspectos que não são favoráveis à mobilidade urbana. Como o grande 

deslocamento das pessoas de suas residências ao local de trabalho, o que 

demanda uma parcela de tempo considerável no trajeto, este último também 

ocasionado pelos congestionamentos.  

Sobre os meios de locomoção, os transportes públicos são insuficientes 

para a demanda que ocasiona a superlotação, além de dispor de um único modo 

coletivo, os deslocamentos por modo não motorizado são feitos em situações 

desfavoráveis, por não conter ciclovias, e as calçadas são irregulares e 

degradadas.  

Em vista os aspectos desfavoráveis que a cidade apresenta, alguns 

propósitos precisam ser atingidos, como a implantação de calçadas principalmente 

em espaços e locais onde não há necessidade de enfrentar grandes distâncias. 

Calçadas com faixas livres, que respeitem as normas de acessibilidade e em bom 

estado de conservação são essenciais para que haja de fato a circulação de 

pessoas.  

A implantação de ciclovias pela cidade, pois a bicicleta é exemplo de 

modal da mobilidade urbana sustentável, uma vez que promove o deslocamento 

sem a poluição provocada pelos veículos automotores, incentivando a utilização de 

energias não poluentes ao meio ambiente. 

Elaboração de novos sistemas de transporte público como BRT e VLT: 

o BRT (que significa em inglês Bus Rapid Transit, ou seja, Ônibus de rápida 

transição) tem a capacidade, como o próprio nome diz, de realizar serviço de rápida 

transição, permitindo maior circulação em um menor espaço de tempo para as 

pessoas que necessitam enfrentar grandes distâncias, sendo também um sistema 

de transporte que promove a redução da emissão de CO².  

Já o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) é um sistema de transporte que 



 

está no meio termo entre o metrô e ônibus e que, assim como o BRT, proporciona 

às pessoas e possibilidade de enfrentar grandes distâncias em menor tempo, e, 

também como o BRT, promove a mobilidade urbana sustentável já que ordena o 

tráfego e reduz os níveis de poluição ao meio ambiente, pois pode ser movido 

eletricamente. 

A implantação de corredores exclusivos para o transporte público, tais 

corredores possibilitam melhor tráfego, evitando congestionamentos e contribuindo 

para a melhora na qualidade do serviço de transporte público. Entre os exemplos 

supracitados (BRT e VLT), o BRT é um sistema de transporte que necessita desses 

corredores, diferentemente do VLT, que tem seu funcionamento normal sem a 

necessidade de uma faixa exclusiva. 

Por último a sinalização adequada para pedestres, transportes públicos 

e carros, pois é notório que a sinalização é essencial para a locomoção dentro da 

cidade, contudo, muitas vezes a sinalização existente (quando existente) é 

destinada principalmente para os veículos individuais. Entretanto, é indispensável 

que a sinalização seja para todos os tipos de modais, sendo, dessa forma, possível 

a existência de uma mobilidade urbana mais adequada e justa. 

 

2 Aplicação da Lei 4.590/06 na cidade de São Luís 

 

A lei 4.590/06 dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação 

de muros e calçadas. Foi decretada em 2006 pela câmara municipal de São Luís, 

e tem por objetivo a regulamentação do uso adequado de muros e calçadas da 

cidade.  

A lei incorporada com a mobilidade urbana, destaca com primazia o 

conteúdo em relação as calçadas, visto que está estreitamente relacionada com a 

mobilidade. As calçadas proporcionam a locomoção dos pedestres, e precisam 

obedecer aos princípios da acessibilidade universal.  

Para tal a lei determina no inciso 2° no artigo 8° a proibição de utilização 

de revestimento com material derrapante que forme superfície inteiramente lisa ou 

com desnível que possa produzir risco de escorregamento ou queda; a construção 



 

de rampas de acesso ao imóvel; a construção de qualquer tipo de obstáculo que 

prejudique a livre circulação dos pedestres; a construção de jardineiras, floreiras ou 

vasos que não componham o padrão definido pela administração, entre outras 

determinações.  

No Artigo 10, fala que os passeios deverão estar em paralelo ao 

nivelamento longitudinal das vias, sendo vedada a execução de degraus, soleiras e 

demais obstáculos que dificultem ou impeçam o livre trânsito de pedestres e 

deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida. 

É notório que embora a lei esteja em vigor desde 2006 a cidade a 

descumpre e não a aplica em uma parte significativa. No que se refere ao nível das 

calçadas em relação ao logradouro, a utilização de revestimentos derrapantes, 

construção de rampas para imóveis - sendo que estes devem estar dentro do limite 

do lote (Figura 1) e existência de barreiras arquitetônicas (Figura 2) como postes 

de iluminação, lixeiras e jardineiras.  

 

Figura 1: Rampas em calçadas em São Luís. 
   

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2: Barreiras arquitetônicas em São Luís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Por observar a imagens, nota-se que há ainda muito a ser realizado para 

o cumprimento da lei na cidade. Dentro dessa perspectiva, a lei designa 

responsabilidades que se cumpridas são capazes de sanarem com as questões 

desfavoráveis supracitadas. Os habitantes são os maiores beneficiados por uma 

cidade disposta por espaços urbanos com deslocamentos destinados a pedestres 

bem conservados e adequados, mas também tem a sua parcela de 

responsabilidade para construção e conservação desses meios.  

Por conseguinte, os habitantes podem começar a aplicar a lei em suas 

próprias residências, visto que no artigo 8° a responsabilidade da construção, 

reconstrução, manutenção e a conservação das calçadas nos terrenos, edificados 

ou não é do proprietário ou possuidor do mesmo. Caso seja verificado a 

irregularidade da calçada, poderá ser notificado e sujeito a pagamento de multa. 

Como se observa no artigo 13: 

 

Art. 13. O órgão competente notificará os infratores das disposições da 
presente Lei, na pessoa do proprietário ou possuidor do imóvel, pelo 
Correio, não encontrado o recebedor e após a devolução para órgão 
competente, esse fará o comunicado pelo menos em três jornais de 
circulação da capital, sendo, que o prazo de comparecimento será de 15 
dias, se o proprietário ou interessado não comparecerem no prazo 
estabelecido será feito último chamado por edital com mesmo prazo de 15 
dias. I - construção e conserto de calçada, prazo de 30 (trinta) dias; II - 
correção dos rampamentos e o rebaixamento do meio-fio, prazo 30 (trinta) 
dias; Parágrafo único. Os requisitos da notificação ou auto de infração 
deverão observar as diretrizes do Código Tributário do Município de São 



 

Luís/MA. Art. 14. O descumprimento à notificação para a regularização 
prevista nesta Lei ensejará a aplicação de multa no valor de R$ 25,00 
(vinte e cinco reais) por metro linear do perímetro do terreno, a ser paga 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias a partir da ciência da penalidade. (LEI 
4.590, 2006, p.5). 

 
Porém, observa-se que muitos habitantes desconhecem as disposições 

desta lei, o que colabora para a grande irregularidade em São Luís, visto que a 

autoconstrução ainda é um fator predominante. A busca por um profissional que 

tenha as qualificações necessárias para a construção das residências de forma 

legal é uma realidade distante para muitas pessoas, o que contribui para que os 

moradores construam suas próprias casas, porém estes ignoram, não tem acesso 

ou até mesmo desconhecem a existência de leis que orientam as construções na 

cidade. Ainda há um pensamento comum de que a calçada é um item privado do 

proprietário da residência, e com isso este tem o direito de construí-la como quiser, 

porém, a lei expressa claramente que apesar da responsabilidade da conservação 

da calçada seja do proprietário, a mesma se trata de uso público não podendo ser 

utilizada para meios particulares, como se pode observar: 

§ 2º. Fica proibido nas calçadas: [...] V - a instalação de engenhos 
publicitários destinados a divulgação de mensagens de caráter particular, 
que não tenha interesse público; [...] XIII - construção de caixa de 
passagem de caráter particular, que não tenha interesse público. (LEI 
4.590, 2006, p.1). 

 

Devido ao grande número de irregularidades encontradas na cidade, a 

regularização demandaria tempo. Contudo, determinadas contribuições da lei 

podem ser aplicadas imediatamente para o início das correções. Como a devida 

fiscalização nos bairros da cidade para identificar os pontos irregulares e fazer as 

notificações necessárias aos proprietários e possuidores. Para a manutenção de 

calçadas regulares e prevenção para o não surgimento de mais calçadas 

inapropriadas é necessária uma fiscalização regular. Dessa forma, tornaria a 

população mais consciente com suas responsabilidades perante as leis da cidade.  

Dessa forma é possível ver como a aplicação da lei pode acarretar na 

qualidade de vida da população por promover calçadas acessíveis que permitam o 

deslocamento de todas as pessoas, o que inclui pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, sem transtornos. Haveria a promoção da inclusão social e as 



 

pessoas se sentiriam mais confortáveis em sair de suas residências para as 

responsabilidades cotidianas. 

 

3 A atribuição dos agentes políticos referente a Lei 4.590/06 

 

É notório que, assim como a população é responsável pela ordem na 

cidade e pelo cumprimento das leis de forma geral, os agentes políticos também o 

são. Dessa forma, o direito administrativo preza então pela caracterização da 

responsabilidade no âmbito da construção do público sendo tanto da iniciativa 

privada quanto dos agentes políticos. 

Sendo assim, quando descumpridas as normas, a iniciativa privada e a 

própria população, são penalizadas, muitas vezes com multas administrativas. 

Entretanto, com os agentes públicos isso ocorre de uma maneira diferente, ou seja, 

os agentes públicos que não zelam ou descumprem com as normas, incorrem de 

improbidade administrativa e crime de responsabilidade, que são “instrumentos 

para tornar eficaz o cumprimento das normas que indicam diretrizes e políticas na 

construção do projeto de cidade sustentável” (RECH, 2007, p. 230). 

Rech (2007, p.230) nos remete que a Lei de Improbidade Administrativa, 

em seu artigo 4º, estabelece que “os agentes públicos de qualquer nível de 

hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que 

lhes são afetos” (2007, p.230), e completa que, de acordo com o artigo 11, a Lei 

“prevê que se constitui improbidade administrativa, entre outros, ato que viole o 

dever de legalidade, visando o fim proibido em lei ou regulamento, atos de ofício 

previsto em lei” (2007, p.230).  

Logo, é observado que o agente político que não cumpre com o seu 

dever legal de aplicar devidamente a lei, ou seja, que pratica ato que causa prejuízo 

ao público (retardando ou não praticando a lei) está atuando com improbidade 

administrativa.  

Dessa forma, pode-se citar o fato de que o Estatuto das Cidades obriga 

a garantia do direito a uma cidade sustentável, e, tendo em vista a Lei 4.590/06, 



 

tem-se a obrigatoriedade em garantir a conservação e a construção de calçadas 

adequadas à população.  

Para Rech (2007, p.231) essa obrigatoriedade se dá  

 

[...] especialmente buscando a garantia do direito a uma cidade 
sustentável, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 
gerações, sendo que esses se constituem em direitos subjetivos do 
cidadão e, nesse norte, podem ser buscados pelo cidadão por meio de 
ações judiciais. (RECH, 2007, p.231). 

 

Contudo, vemos o descaso em que se encontra a cidade de São Luís ao 

se tratar de construção e principalmente da conservação das calçadas da cidade.  

Para Rech (2007, p.21), esse fator pode ser explicado da seguinte 

maneira: 

A primeira constatação que se deve fazer é que o objetivo da cidade, que 
era o bem-estar, a convivência e a segurança, fica em segundo plano, 
pois, ao sentir o gosto do poder, a classe dominante transforma o próprio 
poder em objetivo e ideal a ser perseguido. A cidade ideal é substituída 
pela luta e conquista de poder. Muitas cidades foram destruídas por não 
aceitarem submeter-se ao poder de outras cidades. O poder pelo poder 
ainda é o objetivo de muitos políticos, que deixam em segundo plano o 
projeto de cidade tão sonhado e desejado no inconsciente do próprio povo. 
Quando uma cidade não tem um projeto definido no ordenamento jurídico 
do município, não tem normas efetivas e eficazes de convivência local, de 
ocupação dos espaços, de urbanização; nasce e cresce aleatoriamente, 
sem planejamento, de forma desordenada, irracional e sem cientificidade. 
A consequência disso é a exclusão social da maioria da população do 
bem-estar que torna-se ineficaz, e as políticas adotados nunca se 
concretizam. (RECH, 2007, p.21). 

 

Dessa forma, percebe-se então que em detrimento de um “poder”, o 

“sonho de cidade” é esquecido, e, no âmbito da Lei 4.590/06, muitas vezes os 

agentes políticos saem ilesos, sem sofrerem consequências, mesmo que estas 

consequências sejam garantidas por lei, e inúmeras vezes os agentes políticos 

utilizam-se de argumentos como falta de recursos ou a falta de competência legal 

para justificar a falta de comprometimento com a aplicação da lei. 

Rech (2007, p.231), nesse sentido afirma que: 

 

Poderá o administrador municipal alegar que não tem recursos suficientes 
para incrementar determinadas políticas públicas, conforme entendido a 



 

doutrina, quando se trata de direitos denominados de terceira geração, 
mas jamais poderá o agente público alegar que lhe falta ordenamento 
jurídico para incrementar tais políticas, pois sendo o Plano Diretor 
obrigatório, o mesmo deverá contemplar políticas públicas de construção 
do projeto de cidade previsto. (RECH, 2007, p.231). 

 

CONCLUSÃO 

 

Com o objetivo de compreender acerca de políticas públicas urbanas 

nos munícipios maranhenses, a partir deste o artigo com título de “Mobilidade 

Urbana em São Luís: uma análise da lei 4.590/06 sobre a construção, reconstrução 

e conservação de muros e calçadas”, foi possível compreender a importância da 

mobilidade urbana em uma cidade. 

Para que se pudesse entender plenamente do que se trata Mobilidade 

Urbana a lei 12.587/12 que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana se refere à mobilidade como uma “condição em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas dentro do espaço urbano”(2012). Além do 

mais, a cartilha elaborada pelo Ministério das Cidades que tem como objetivo a 

explicação da lei 12.587/12 fala que “a mobilidade urbana bem planejada, com 

sistemas integrados e sustentáveis, garante o acesso dos cidadãos às cidades e 

proporciona qualidade de vida e desenvolvimento econômico”.  Dessa forma, 

percebe-se como a mobilidade contribui para a qualidade de vida dos habitantes 

de uma cidade. 

A qualidade da mobilidade provém de bons deslocamentos das pessoas 

dentro da cidade. Dentro dessa perspectiva o presente artigo discorreu sobre a lei 

4.590/06 que dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de muros e 

calçadas. Na seguinte lei, fala que o revestimento das calçadas deverá ser com 

material que não seja derrapante e que não forme superfície inteiramente lisa ou 

com desnível que possa produzir risco de escorregamento ou queda, que a 

construção de rampas de acesso ao imóvel, devem ser executadas da divisa do 

lote para dentro, ou seja, proibido a colocação de rampas nas calçadas e que a 

criação, instalação, colocação ou construção de qualquer tipo de obstáculo que 

prejudique a livre circulação dos pedestres é proibido, entre outras disposições em 



 

relação as calçadas que visam a boa locomoção das pessoas e consequentemente 

a qualidade da mobilidade. 

Dentro da lei, observa-se que o habitante também tem sua contribuição 

para a boa aplicação da lei. Porém os gestores públicos também tem 

responsabillidades, ao falar sobre esse assunto o artigo “O Estatuto da Cidade e a 

Habitat III: um balanço de quinze anos da política urbana no Brasil e a Nova Agenda 

Urbana” (Carvalho, 2012) fala que: 

 

[...] os desafios que os governos enfrentam hoje para melhor as condições 
de mobilidade da população urbana no Brasil são enormes. Foram 
décadas de crescimento urbano forte e com pouco planejamento, além de 
políticas públicas sempre voltadas para o desenvolvimento do transporte 
motorizado individual em detrimento do transporte público e do transporte 
não motorizado. (CARVALHO, 2012, p.359). 

 

Sendo assim, no primeiro capítulo deste artigo, para a maior 

compreensão da mobilidade urbana para a cidade, foi explanado o conceito acerca 

da mobilidade, levantando alguns fatores que contribuem para uma mobilidade de 

qualidade e como isso contribui para a vida dos habitantes. Sendo também 

abordadas as necessidades que a cidade apresenta em relação a locomoção e o 

que falta para a cidade apresentar uma mobilidade de qualidade partindo do ponto 

de vista dos habitantes.  

Já no segundo capítulo pode ser compreendido do que se trata a lei 

4.590/06, como ela está sendo aplicada na cidade, e de que forma esta lei poderá 

ser empregada pelos próprios habitantes. Buscou-se indicar como a lei poderá ser 

utilizada e quais são as suas características principais que podem atuar 

diretamente na cidade, contribuindo de forma ágil para a qualidade do espaço. 

Neste último capítulo fez-se uma relação entre os agentes políticos e a 

presente lei, destacando quais as atribuições que cabem aos agentes políticos 

cumprirem, sendo possível entender o papel dos políticos para a construção de 

uma cidade. 
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