
 
PORTARIA no 06/2022 -  de 29 de julho de 2022. 
Baixa as normas de utilização das dependências do Campus “Luiz de 
Queiroz” por ciclistas 
* O Prefeito do Campus USP “Luiz de Queiroz”, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do art. 10, inciso X, do Regimento Interno da PUSP-
LQ, considerando: 
* A sugestão da Comissão de Mobilidade Sustentável do Campus “Luiz de 
Queiroz” para a liberação do uso de bicicleta paras atividades de 
locomoção e de lazer para membros da comunidade interna e externa ao 
Campus, exceto atividade de ciclismos esportivo. 
* As vias internas do Campus são utilizadas por diferente modais: 
transporte público, veículos, pedestres e bicicletas; 
* A implantação de ciclo faixas no Campus; 
* A bicicleta é um meio de transporte sustentável e a sua prática é um 
estímulo para se combater o sedentarismo; 
* A deliberação do Conselho Gestor do Campus “Luiz de Queiroz” em sua 82ª 
reunião ordinária, realizada em 1º de julho de 2022, baixa a seguinte 
PORTARIA 
 
Artigo 1º. – Autorizo o uso do Campus Luiz de Queiroz por ciclistas com 
bicicletas de uso convencional, não motorizadas e nem esportivas, para se 
locomoverem individualmente, com deslocamentos a baixa velocidade. 
§ Essa autorização é concedida para circulação de ciclistas, em finais de 
semana e feriados, das 6h às 22h, por período experimental de três meses, 
a partir do dia 01 de agosto de 2022.   
 
Artigo 2º. – A circulação de bicicletas no Campus é fiscalizada pela 
Guarda Universitária. 
 
Artigo 3º - A Guarda Universitária irá interceder em situações de 
irregularidades por parte do ciclista e emitirá um Relatório de 
Ocorrência sobre o fato ocorrido. 
 
Artigo 4º. – O uso da ciclo faixa é prioritária para os ciclistas. Quando 
não houver ciclo faixa, a prática do ciclismo deverá ser realizada sempre 
ao lado direito da via, devendo deixar o lado esquerdo livre para a 
circulação de veículos. 
 
Artigo 5º - Não será permitido realizar competições de velocidade entre 
ciclistas.  
 
Artigo 6º - A prática do ciclismo deverá ocorrer com respeito ao Código 
de Trânsito Brasileiro, à sinalização interna de trânsito, faixas de 
pedestres e limites de velocidade 
 
Artigo 7º - É proibida a circulação de bicicletas em calçadas. 
Entretanto, de acordo com o art. 59 do CTB, exceto em situações atípicas 
mediante sinalização do órgão público responsável pela fiscalização. 
 
§ 1º. Caso seja preciso subir na calçada, diante de adversidades na via, 
é necessário que o ciclista não esteja montado ou pedalando a bicicleta. 
Apenas a empurrando, ele pode andar entre os pedestres, dentro dos 
parâmetros da lei. 
Artigo 8º - A circulação de crianças e de adolescentes deve ser 
supervisionada, pelos pais ou responsáveis.   
 



Artigo 9º. – É recomendável que ciclistas usem equipamentos de segurança 
e alguns acessórios, como: campainha, sinalização noturna na dianteira, 
na traseira, nas laterais e nos pedais da bicicleta. Estas últimas devem 
ser brancas na dianteira, vermelhas na traseira e amarelas ou brancas nos 
pedais. Na lateral, espelho retrovisor do lado esquerdo.  
 
Artigo 10 – Espera-se a boa conduta dos ciclistas, não sendo permitida 
manobras e ações como pedalar empinando a bicicleta, pedalar de forma 
agressiva 
 
Artigo 11 – Os motoristas de veículos automotores devem dar preferência 
aos ciclistas e na pista de rolagem dar uma distância mínima de 1,5m. Em 
relação à preferência, o ciclista deve dar passagem para o pedestre, 
tanto nas vias quanto nos espaços compartilhados.  
 
Artigo 12 - - Esta Portaria entrará em vigor na data de 01 de agosto de 
2022, revogadas as disposições em contrário.  
Piracicaba, 29 de julho de 2022. 
 
 
Prof. Dr. Roberto Arruda de Souza Lima 
Prefeito do Campus “Luiz de Queiroz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


