
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 

Decreto Municipal 1153/2010 – Regulamento LCM 05 e 06/2003 – Parâmetros Calçadas 1/6 

DECRETO MUNICIPAL NO
 1153/2010 

Data: 09 de junho de 2010 

 

REGULAMENTA AS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 05 

E 06 DE 2003, ESTABELECE PARÂMETROS PARA A EXECUÇÃO 

OU RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE 

ITAPOÁ-SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

ERVINO SPERANDIO, Prefeito Municipal de Itapoá (SC), no uso 

de suas atribuições legais e, 

Considerando a necessidade de assegurar a completa mobilidade 

dos usuários, especialmente das pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais 

ou com mobilidade reduzida; 

Considerando a necessidade de evitar riscos de acidentes, 

minimizando as interferências decorrentes da instalação dos equipamentos de infra-

estrutura e mobiliário urbano, sinalização e arborização, entre outros; 

Considerando a necessidade de garantir continuidade das rotas, 

propondo convenientes conexões entre origens e destinos, caracterizadas pelas funções 

urbanas; 

Considerando a necessidade de garantir a qualidade da calçada 

com a utilização de materiais que atendam às normas técnicas; 

Considerando a necessidade de adequar e organizar os espaços 

destinados à circulação de pedestres no Município, de modo a caracterizar o entorno e o 

conjunto de vias com identidade, contribuindo na qualificação do ambiente urbano; 

Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Complementar 

nº 06/2003 Código de Posturas e a Lei Complementar nº 05/2003 Código de Obras.   

 

DECRETA 

 

Art. 1º A construção, reforma ou reconstrução de calçadas, bem como alteração do nível 

do meio-fio depende de licença, que deverá ser requerida ao órgão competente do 

Município, e estará vinculada as disposições deste Decreto. 

Art. 2º Para efeitos deste Decreto serão utilizadas as seguintes definições e metragens: 

I - Meio-fio (guia) – borda ao longo da via, criando barreira física e desnível entre a via e 

o passeio, com altura de 15 cm (quinze centímetros); 

II - Faixa de Serviço: área pavimentada ou gramada, localizada adjacente à guia e 

destinada para a colocação de bancos, caixas de correio, lixeiras publicas, postes, 

telefones públicos, sinalização de trânsito, flores, gramas (uso exclusivo para áreas 
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residenciais), árvore, rampa de acesso para veículos ou pessoas portadoras de 

necessidades especiais; 

III - Faixa de Circulação: área pavimentada destinada exclusivamente à circulação de 

pedestres, desprovida de obstáculos e equipamentos, com superfície regular, firme, 

contínua e antiderrapante, com largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte 

centímetros), dotadas de piso destinado a orientação de deficientes visuais (podotátil) 

afastado no mínimo a 50 cm (cinquenta centímetros) do meio fio, que deverá ter 

desnível transversal de 3 cm (três centímetros) por metro do muro para o meio-fio, sem 

rebaixo ou elevado na frente do portão, sem degraus, inclusive no encontro com o 

passeio do vizinho, subidas e descidas que forem necessárias deverão ser feitas em 

rampas suaves (8 cm - oito centímetros por metro); 

IV - Faixa livre: área adicional pavimentada ou ajardinada; 

V - Acesso ao lote ou edificação: espaço destinado à entrada de veículos ao lote ou 

edificação, apresentando guia rebaixada para promover a concordância de nível entre o 

passeio e o leito da via, com largura máxima de 5 m (cinco metros). 

§ 1º O modelo de calçada padrão, com suas subdivisões, encontra-se no anexo I – 

modelo padrão de calçadas. 

§ 2º Na necessidade de rampa de acesso ao terreno a mesma deve ficar dentro do 

imóvel e fora da calçada, exceto faixa de acesso de veículos. 

Art. 3º O órgão municipal competente expedirá a licença indicando as diretrizes legais 

cabíveis para a execução da calçada solicitada, os requerimentos deverão ser 

protocolados com os seguintes documentos:  

I - Título de propriedade do imóvel ou documento equivalente; 

II - Tipo de pavimentação pretendido;   

III - Rebaixo do meio-fio para acesso de veículos, existente ou a requerer; 

Art. 4º Fica definido o seguinte padrão de pavimentação a ser utilizado nas calçadas do 

Município: 

I - Blocos de concreto pré-moldado, intertravados, do tipo denominado paver. 

§ 1º Em função da evolução das técnicas de construção, dos materiais e das tendências 

sociais, o Município, por meio do seu órgão competente, poderá autorizar a execução de 

calçadas com materiais diversos dos especificados no presente artigo, desde que haja 

para a via, projeto específico de padronização de calçada e que sejam obedecidas as 

condições de acessibilidade e segurança previstas na NBR 9050/2004, respeitando a 

uniformização ao longo da testada do imóvel. 
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§ 2º Serão inadmissíveis calçadas pintadas.  

§ 3º Fica obrigatória a utilização do piso tátil, regulamentado através da NBR 9050/2004, 

que tem a função de orientar a pessoa portadora de deficiência visual em sua locomoção 

nas vias e passeios públicos. 

§ 4º Os padrões para utilização do piso tátil encontram-se no anexo I – modelo padrão 

de calçadas. 

Art. 5º Os padrões especificados no artigo anterior podem ser: 

I - Para formar desenhos variados, admitindo-se materiais coloridos, desde que 

separados por juntas de dilatação com a utilização de material diverso, oferecendo 

segurança, qualidade e que mantenha o mesmo nível.  

Art. 6º As instalações da infra-estrutura sob as calçadas devem ser ordenadas em 

galerias técnicas de forma a minimizar qualquer interferência, localizando-as, na medida 

da viabilidade, fora da faixa de circulação, devendo: 

I - Posicionar as caixas de inspeção ou acesso às galerias no sentido longitudinal ao 

passeio;  

II - Nivelar as tampas e grelhas pelo piso da calçada, com arremates em concreto para 

evitar ressaltos; 

III - Embutir no piso as juntas de dilatação e frestas, com no máximo 1,5 cm (um 

centímetro e meio) de vão e, preferencialmente, no sentido transversal ao sentido do 

caminho;  

IV - Diferenciar a textura da superfície das tampas da de pisos táteis de alerta ou 

direcional; 

V - Dispor as grelhas com vãos inferiores a 2,00 cm (dois centímetros) e no sentido 

transversal ao da circulação.  

Art. 7º As calçadas em frente a postos de gasolina devem ser executadas em obediência 

às seguintes normas técnicas: 

I – Ter uma faixa mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) para a área de 

circulação, visando permitir o livre e seguro trânsito de pedestres; 

II – Ter pavimentação contínua, sem mudança abrupta de nível ou inclinação que 

dificulte o trânsito seguro de pedestres, observando quando possível, os níveis imediatos 

das calçadas vizinhas já executadas; 

III – A declividade das calçadas deve ser de 3% (três por cento) no sentido do 

alinhamento à linha das guias; 
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IV – Os rebaixos de guias para acesso aos lotes não podem exceder 50% (cinquenta por 

cento) da testada do imóvel e com a largura máxima e a distância mínima entre os dois 

rebaixamentos de 5 m (cinco metros); 

V – Eventual desnível entre a calçada e o terreno lindeiro deve ser acomodado dentro do 

interior do imóvel. 

Parágrafo único – nos eixos comerciais as áreas comerciais dotadas de 5 m (cinco 

metros) ou mais de recuo poderão ter rebaixo de guia em toda a testada. 

Art. 8º Quanto as calçadas em esquina, as mesmas deverão observar: 

I – As esquinas devem ter meio-fio rebaixado ao longo das faixas de travessia de 

pedestres, conforme o anexo I – modelo padrão de calçadas; 

II – Os rebaixos para acesso aos lotes de esquina devem equidistar no mínimo 3 m (três 

metros) do ponto de tangência da curva de concordância; 

III – Canalizações para escoamento de águas pluviais e outras devem passar sob 

passeios. 

 

DOS PROGRAMAS COMUNITÁRIOS 

 

Art. 9º Nos programas especiais de urbanização, o Executivo Municipal poderá 

determinar o tipo de calçada e suas respectivas especificações. 

Art. 10 Calçadas executadas através do programa comunitário municipal, ficarão isentas  

da obrigatoriedade de licença. 

 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 11 O Município de Itapoá notificará os responsáveis pelos imóveis com calçadas 

irregulares, concedendo um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a execução da 

referida calçada obedecendo o novo padrão. 

Parágrafo único. Caracterizam-se como situações irregulares à existência de ondulações, 

de desníveis não exigidos pela natureza do logradouro, de obstáculos que impeçam o 

trânsito livre e seguro dos pedestres.  

Art. 12 O Município de Itapoá notificará os responsáveis pelos imóveis com calçadas em 

mau estado de conservação, concedendo um prazo de 60 (sessenta) dias para a 

execução de reparos.  

Parágrafo único. Caracterizam-se como situações em mau estado de conservação à 

existência de buracos, de pedras ou placas soltas.  
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Art. 13 O Município de Itapoá notificará os proprietários de calçadas já existentes e que 

encontram-se em padrão diferente do especificado a reconstruir suas calçadas no novo 

padrão concedendo um prazo de 3 (três) anos. 

Art. 14 Os proprietários que, a partir da data de publicação do presente Decreto, 

executem calçadas em padrão diferente ao especificado serão notificados e terão prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias para readequação das mesmas.  

Art. 15 Ao ser notificado pelo Município para executar a calçada ou as obras necessárias 

para seu reparo, o proprietário do imóvel confrontante que não atender à notificação 

ficará sujeito, além da multa correspondente, estipulada no Decreto Municipal nº 

162/2005, art. 3º, inciso XII, ao pagamento do custo dos serviços a ser executado pelo 

Município, acrescido de 20% (vinte por cento) a título de administração. 

Parágrafo único. O Município realizará campanha esclarecedora sobre as disposições 

contidas neste Decreto Municipal, seu anexo e sua regulamentação de modo a divulgar 

as obrigações de fazer e as penalidades decorrentes do mau estado de conservação das 

calçadas ou da execução em desacordo com as normas legais. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16 A arborização existente ou pretendida será tratada em lei especifica. 

Art. 17 Os parâmetros estabelecidos no presente Decreto se referem exclusivamente as 

rua pavimentadas ou calçadas. 

Art. 18 Os casos omissos serão encaminhados mediante requerimento à Secretaria de 

Planejamento e Urbanismo do Município. 

Art. 19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Itapoá (SC), 09 de junho de 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

ERVINO SPERANDIO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

Modelo Padrão de Calçadas 


