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LEI MUNICIPAL Nº XX, DE XX DE MARÇO DE 2019. 

Regulamenta a construção, adequação e manutenção dos passeios 
públicos do Município de Cotiporã. 

DOS PASSEIOS PÚBLICOS 

Art. 1º: Passeio público é a parte da via pública, normalmente segregada e em nível diferente, destinada 

à circulação de qualquer pessoa, independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção, com 

autonomia e segurança, bem como à implantação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, 

vegetação, sinalização e outros fins previstos em leis específicas. 

Parágrafo único: Nos passeios públicos, é proibido efetuar escavações, remover ou alterar a pavimentação, 

levantar ou rebaixar pavimentos, passeios ou meios-fios, sem licença prévia do Município.  

Art. 2º: Os proprietários de lotes, edificados ou não, localizados em logradouros que possuam meio-fio, 

são obrigados a executar a pavimentação do passeio fronteiro a seus imóveis, dentro dos padrões estabelecidos 

pelo Município, e mantê-los em bom estado de conservação e limpeza. 

Art. 3º: Caso uma edificação, construída anteriormente à Lei Municipal nº 1.763, de 14 de março de 

2008, estiver projetada sobre o passeio público, será aceite como situação consolidada, dispensando, por ora, 

intervenções para fins de adequação à largura estabelecida no Anexo 1, desde que o passeio se encontre acessível 

conforme disposto na NBR 9050. 

§ 1º. Caso o passeio público descrito no caput deste artigo não esteja atendendo aos padrões de acessibilidade 

previstos na legislação vigente, o proprietário deverá protocolar “solicitação para adequação” junto à Prefeitura 

Municipal, que será analisada pela Comissão de Avaliação dos Passeios Públicos (CAPP). 

§ 2º. No caso de demolição ou ampliação da edificação referida no caput deste artigo, deverão ser realizadas as 

adequações no passeio previstas neste instrumento, contemplando, inclusive, a largura estabelecida no Anexo 1. 

Art. 4º. Caso um muro de arrimo ou gradil, construídos anteriormente à Lei Municipal nº 1.763, de 14 

de março de 2008, ou ainda talude rochoso, estiverem projetados sobre o passeio público, será aceite como 

situação consolidada, dispensando, por ora, intervenções para fins de adequação à largura estabelecida no Anexo 

1, desde que o passeio encontre-se acessível conforme disposto na NBR 9050, exceto os casos previstos no 

Parágrafo 1º deste Artigo. 

§ 1º - No caso de passeios inseridos nas rotas acessíveis, conforme especificado no Anexo 2, o proprietário será 

notificado pelo Município para que realize as adequações previstas neste instrumento, inclusive quanto à largura 

estabelecida no Anexo 1.  

§ 2º - O Poder Público, por meio da Comissão de Avaliação dos Passeios Públicos (CAPP), poderá realizar 

adequações nos meios-fios, caso julgue necessário, inclusive o alargamento de esquinas e outros trechos de 
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passeio que poderão se projetar sobre o leito carroçável, de modo a garantir a íntegra acessibilidade do passeio, 

ficando a encargo do proprietário as custas para fins de pavimentação da calçada. 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 5º. Para os fins de aplicação desta Lei, são adotadas as seguintes definições: 

I - Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance, para a utilização com segurança e autonomia, de 

edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos; 

II - Acessível: característica do espaço, edifício, mobiliário, equipamento ou outro elemento que possa ser 

alcançado, visitado, compreendido e utilizado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com necessidades 

especiais; 

III - Barreira arquitetônica ou urbanística: qualquer elemento natural, instalado ou edificado que impeça a plena 

acessibilidade de rota, espaço, mobiliário ou equipamento urbano; 

IV - Calçadas verdes: faixas dentro do passeio que podem ser ajardinadas ou arborizadas; 

V - Canteiro central: obstáculo físico construído como separador das duas pistas de rolamento, eventualmente 

substituído por marcas viárias; 

VI - Cruzamento: local ou área onde 2 (duas) ou mais vias se cruzam em um mesmo nível; 

VII - Drenagem pluvial: sistema de sarjetas, bocas-de-lobo e grelhas utilizadas para a coleta e destinação de 

água de chuva, desde as superfícies pavimentadas até as galerias, córregos e rios; 

VIII - Equipamento urbano: todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de 

serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do Poder Público em 

espaços públicos e privados; 

IX - Faixa de transição: área do passeio, destinada à acomodação das interferências resultantes da implantação, 

do uso e da ocupação das edificações existentes na via pública;  

X - Faixa livre: área do passeio, via ou rota destinada exclusivamente à circulação de pedestres, desobstruída de 

mobiliário urbano ou outras interferências; 

XI - Faixa de serviço: área do passeio destinada à colocação de objetos, elementos, mobiliário urbano e pequenas 

construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados mediante a autorização 

do Poder Público; 

XII - Faixa de travessia de pedestres: demarcação transversal a pistas de rolamento de veículos, para ordenar e 

indicar os deslocamentos dos pedestres para a travessia da via, bem como advertir condutores de veículos sobre 

a necessidade de reduzir a velocidade de modo a garantir sua própria segurança e a dos demais usuários da via; 
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XIII - faixa elevada: elevação do nível do leito carroçável composto de área plana elevada, sinalizada com faixa 

de travessia de pedestres e rampa de transposição para veículos, destinada a promover a concordância entre os 

níveis das calçadas em ambos os lados da via. 

XIV - Faixa de rolamento ou tráfego: linha demarcatória localizada no limite da faixa carroçável, usada para 

designar as áreas de circulação de veículos; 

XV – Guia ou meio-fio: borda ao longo de rua, rodovia ou limite de passeio, geralmente construída com concreto 

ou pedra, que cria barreira física entre a via, a faixa e o passeio, propiciando ambiente mais seguro para os 

pedestres e facilidades para a drenagem da via; 

XVI - Infraestrutura urbana: sistemas de drenagem, água e esgoto, comunicações e energia elétrica, entre outros, 

que proveem melhorias às vias públicas e edificações; 

XVII - mobiliário urbano: todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, 

de natureza utilitária ou não, implantados, mediante autorização do Poder Público, em espaços públicos e 

privados; 

XVIII - Paisagem urbana: característica visual determinada por elementos como estruturas, edificações, 

vegetação, vias de tráfego, espaços livres públicos, mobiliário urbano, dentre outros componentes naturais ou 

construídos pelo homem; 

XIX - Passeio público (definição adotada pela legislação federal e municipal relativa à matéria urbanística): 

parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao 

trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros 

fins; 

XXI - Pedestre: pessoa que anda ou está a pé, em cadeira de rodas ou conduzindo bicicleta na qual não esteja 

montada; 

XXII - Piso tátil: piso caracterizado pela diferenciação de cor e textura, destinado a constituir aviso ou guia 

perceptível por pessoas com deficiência visual; 

XXIII - Pista ou leito carroçável: parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada 

por elementos separadores ou por diferença de nível em relação aos passeios, ilhas ou canteiros centrais; 

XXVI - Rampa: inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido do fluxo de pedestres, com declividade 

igual entre a rua e uma área específica ou não trafegável; 

XXVII - Rampa de veículos: parte da rua ou passagem provida de rebaixamento de calçada e guia para acesso 

de veículos entre a rua e uma área específica ou não trafegável; 

XXVIII - Rebaixamento de calçada e meio-fio: rampa construída ou instalada no passeio, destinada a promover 

a concordância de nível entre o passeio e o leito carroçável; 



                       ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – FONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64  
www.cotipora.rs.gov.br - CEP: 95.335-000 – COTIPORÃ/RS 

 

XXIX - Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecta os equipamentos públicos e 

espaços urbanos essenciais da cidade e pode ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, 

inclusive aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

XXX - Sarjeta: escoadouro para as águas das chuvas que, nas ruas e praças, beira o meio-fio dos passeios; 

XXXI - Sinalização: conjunto de sinais e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de 

orientar e garantir a utilização adequada da via pública por motoristas, pedestres e ciclistas; 

XXXII - Trânsito: movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres; 

XXXIII - Via pública: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo o passeio, a 

pista, o acostamento, a ilha, o canteiro central e similares, situada em áreas urbanas e caracterizadas 

principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão; 

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 6º. A execução, adequação, manutenção e conservação dos passeios, bem como a instalação, nos 
passeios, de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, vegetação, sinalização, entre outros permitidos 

por lei, deverão seguir os seguintes princípios: 

I - Acessibilidade: garantia de mobilidade e acessibilidade para todos os usuários, assegurando o acesso, 
principalmente, de idosos e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

II - Segurança: os passeios, caminhos e travessias deverão ser projetados e implantados de forma a não causar 

riscos de acidentes, fazendo com que as instalações de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, 

vegetação, sinalização, publicidade, tráfego de veículos e edificações, não interfiram no livre tráfego de 
pedestres; 

III - Desenho adequado: o espaço dos passeios deverá ser projetado para o aproveitamento máximo dos 

benefícios, atendendo às dimensões previstas em norma, bem como no presente instrumento, garantindo um 
desenho adequado da via que privilegie o trânsito de pedestres e observando os aspectos estéticos e harmônicos 

de seu entorno; 

IV - Continuidade, conforto e utilidade: o passeio deverá atender os requisitos de acessibilidade e mobilidade 
do usuário, de forma contínua e facilmente perceptível, objetivando a segurança e qualidade estética, garantindo 

que a via e o espaço público sejam projetados de forma a estimular sua utilização, bem como facilitar os destinos, 

favorecendo a correta utilização de arborização e vegetação, contribuindo na qualificação do ambiente urbano e 

na adequada geometria do sistema viário; 
V - Nível de serviço: define a qualidade no caminhar que o espaço oferece, mediante a escolha da velocidade de 

deslocamento dos pedestres e a generosidade das dimensões projetadas. 

DA METODOLOGIA APLICADA 
Art. 7º. A metodologia empreendida na otimização e adequação dos passeios dar-se-á pela: 

I – Realização de campanha publicitária: deverá ser amplamente divulgado em todos os meios de comunicação 

viáveis (internet, redes sociais, rádio e jornais) as diretrizes previstas neste instrumento para a regularização total 

dos passeios públicos inseridos na área urbana do Município;  
II – Notificação dos proprietários: o Poder Público deverá fiscalizar incessantemente os passeios, notificando 

os proprietários e administradores de imóveis para que regularizem aqueles que não estejam adequados a este 

instrumento;  
III – Orientação técnica: o Poder Público deverá orientar os proprietários e administradores de imóveis aos 

corretos procedimentos para a regularização dos passeios públicos de sua responsabilidade, inclusive com 

auxílio na elaboração do projeto de passeio público (conforme Anexo 3); 
IV – Procedimentos para regularização, adequação e construção de passeios novos: 

a) Preencher corretamente o Anexo 3 do presente instrumento; 
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b) Protocolar, juntamente com o requerimento padrão, na Prefeitura Municipal para análise do Setor de 

Engenharia. Após a aprovação, o passeio estará licenciado para ser executado; 

c) Contratar material e mão de obra especializada para a correta execução do passeio; 
d) Uma vez executado, comunicar o Município, que realizará a vistoria no local. 

e) Caso o passeio esteja atendendo aos padrões de acessibilidade, será emitido “Certificado de 

Regularidade do Passeio Público”. 

§ 1º - São proibidas intervenções nos passeios públicos sem a prévia autorização e orientação do Município. 
§ 2º - O Município terá um prazo máximo de 15 dias, a contar da data do protocolo, para emitir parecer referente 

à análise do projeto de passeio. 

DOS COMPONENTES E DIMENSIONAMENTO DAS FAIXAS 
Art. 8º. O passeio será organizado da seguinte forma: 

I - meio-fio; 

II - faixa de serviço; 

III - faixa livre ou faixa acessível; 
IV - faixa de transição. 

§ 1º - As larguras das faixas dependerão das larguras totais dos passeios, variando conforme especificado na 

Tabela 1. 

LARGURA PASSEIO (m) 
FAIXA DE SERVIÇO  

(m) 
FAIXA LIVRE  

(m) 
FAIXA DE TRANSIÇÃO  

(m) 

1,20 NÃO 1,20 NÃO 

1,50 0,30 1,20 NÃO 

2,00 0,80 1,20 NÃO 

2,50 mínimo 0,70 1,20 REMANESCENTE 

3,00 mínimo 0,70 1,50 REMANESCENTE 

Tabela 1. Larguras de Passeio x Larguras das Faixas 

Figura 1: 
elementos que compõem a calçada 
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 § 2º- Em passeios com dimensões diferentes da Tabela 1, que se enquadrem nos artigos 3º e 4º, deverão 

ser mantidas as larguras das faixas livre e de serviço, sendo a de transição com largura variável. 

Do meio-fio 
Art. 9º. O meio-fio, em virtude de constituir componente fundamental da calçada, deverá ser de material 

resistente como concreto pré-moldado ou pedra basalto. 

Art. 10º. O meio fio deverá possuir borda ao longo da via criando barreira e desnível ascendente entre 

a via e a calçada com aresta livre arredondada e as seguintes especificações recomendadas: 
I – Largura de 10cm (dez centímetros); 

II - Desnível ascendente de 15cm (quinze centímetros) entre a faixa de rolagem e a calçada;  

DA FAIXA DE SERVIÇO 
Art. 11º. A faixa de serviço, localizada entre o meio-fio e a faixa livre, é a área destinada à instalação 

de: 

I - Equipamentos e mobiliário urbano; 

II - À vegetação – árvores, gramado e vegetação rasteira;  
III - A outros elementos que são úteis para a qualidade e funcionamento do espaço público, tais como 

rebaixamentos de meio-fio, tampas de inspeção, lixeiras, postes de sinalização, iluminação pública e 

eletricidade. 

DA FAIXA LIVRE 

Art. 12º. A faixa livre é a área destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, desprovida de 

qualquer tipo de interferência permanente ou temporária, salvo o disposto no Parágrafo Único deste artigo, 
devendo atender às seguintes características: 

I - Possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição; 

II - Ter inclinação longitudinal acompanhando o greide da rua; 

III - Ter inclinação transversal constante, não superior a 2% (dois por cento); 
IV - Ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica; 

V – Possuir altura mínima, livre de interferências, de 2,20m (dois metros e vinte centímetros). 

Parágrafo único: Em calçadas com largura igual a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), para fins de 
arborização ou equipamentos urbanos indispensáveis, poderá haver avanços sobre a faixa livre em uma extensão 

de até 1,00m (um metro), desde que respeitada uma passagem desobstruída com largura mínima de 90cm 

(noventa centímetros). 

DA FAIXA DE TRANSIÇÃO 

Art. 13º. Faixa de transição é a área destinada à acomodação das interferências resultantes da 

implantação, do uso e da ocupação das edificações existentes na via pública, autorizados pelo órgão competente, 

de forma a não interferir na faixa livre, sendo recomendável para passeios com mais de 2m (dois metros), 
podendo conter: 

I - Áreas de permeabilidade e vegetação, as quais poderão ser instaladas na faixa de transição; 

II - A implantação de estacionamento em recuo frontal, desde que respeitada a faixa de livre circulação; 
III - Elementos de mobiliário temporário, os quais poderão ficar nessa área, tais como mesas, cadeiras, 

ombrelones e toldos; desde que não invadam a faixa livre; 

IV - Projeção de anúncios, desde que garantida a não interferência na faixa de livre circulação e respeitada altura 

livre de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) em toda a largura do passeio. 
§ 1º- Para que o proprietário possa utilizar o passeio para os fins descritos neste artigo, deverá o mesmo solicitar 

autorização prévia na Prefeitura de Cotiporã. 

§ 2º- Caso o Município considere a solicitação procedente, emitirá a devida licença. 
Art. 14º. O plantio e manutenção das árvores nos passeios públicos é de responsabilidade do Município. 

§ 1º- Em passeios com largura de 2,00m ou superior, deverá ser previsto  canteiro de 0,60x1,20m a cada, no 

máximo, 10,00m, partindo-se das divisas laterais do lote. 
§ 2º- Conforme a sua localização, o plantio de árvores seguirá a tabela abaixo: 

I – Espécies sugeridas sob rede elétrica. 
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Nome Comum Espécie 

Angiquinho Calliandra sp. 

Araçazeiro Psidium cattleyanum 

Camboim Myrciaria tenella 

Camélia Camellia japonica 

Extremosa Lagerstroemia indica 

Goiabeira-serrana Acca sellowiana 

Murta-de-cheiro Murraya paniculata 

Pitangueira Eugenia uniflora 

Primavera, manacá Brunfelsia uniflora 

Quareimeira Tibouchina sp. 

 II – Espécies sugeridas para canteiros sem rede elétrica. 

Nome Comum Espécie 

Álamo-prateado Populus alba 

Aroeira-salsa Schinus molle 

Cerejeira Eugenia involucrata 

Escova-de-garrafa Callistemon viminalis 

Guabiju Myrcianthes pungens 

Ipê-roxo Handroanthus sp. 

Ipê-amarelo Handroanthus sp. 

Jerivá Syagrus romanzoffiana 

Pata-de-vaca Bauhinia forficata 

Sete-capotes Campomanesia guazumifolia 

 
 

§ 3º. Caso exista árvores em frente ao imóvel que necessitem poda, deverá ser comunicado ao Município. 

Art. 15º. Recomenda-se, para fins de padronização dos passeios do Município, que, em passeios com 
largura igual ou superior a 2,00m, seja utilizada a seguinte modulação: 
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Figura 2: Modulação recomendada para calçadas com L=2,00m ou superior 

a) Faixa de serviço: pedra basalto serrada 20x20cm, 3 fileiras; com canteiros de grama leiva com 

60x120cm – nos quais será inserida a vegetação prevista no Art. 14º. 
b) 1. Faixa livre ou acessível – em rotas regulares: pedra basalto serrada 46x46cm, 3 fileiras  

2. Faixa livre ou acessível - em rotas acessíveis: pedra basalto serrada 46x46cm, 2 fileiras, com piso 

tátil amarelo, direcional, 25x25cm, centralizado entre elas; 

c) Faixa de transição: pedra basalto serrada, 20x20cm; número de fileiras variável de acordo com a largura 
do passeio. 

Parágrafo único. No caso de passeios com largura inferior a 2,00m, será mantida a faixa livre com largura de 

1,20m, sendo o restante destinado à faixa de serviço, observando o disposto na Tabela 1. 
 

DAS ESQUINAS E RAMPAS 

Art. 16º. A esquina constitui o trecho do passeio formado pela área de confluência de 2 (duas) vias, devendo 
ser constituídas de modo a: 

I - facilitar a passagem de pessoas com mobilidade reduzida; 

II - permitir a melhor acomodação de pedestres; 

III - permitir boa visibilidade e livre passagem das faixas de travessia de pedestres nos cruzamentos. 
Art. 17º. Todas as esquinas deverão contar com rampas acessíveis, exceto quando houver faixas elevadas. 

Parágrafo único: Nas rotas acessíveis, o Município poderá priorizar a implantação de camada asfáltica nas 

faixas de travessia, ou algum outro tipo de pavimentação anti-trepidante, de maneira progressiva, visando 
facilitar os deslocamentos, principalmente de pessoas com necessidades especiais. 

Art. 18º. As rampas acessíveis deverão obedecer a inclinação máxima de 8,33% (oito e trinta e três por 

cento), com largura mínima de 1,50m.  

§ 1º- As rampas e rebaixamentos não poderão diminuir a faixa livre, com largura mínima de 1,20m no passeio 
e inclinação transversal máxima de 2,00%. 

§ 2º- Caso não seja possível, deverá ser rebaixada toda a largura da calçada, com rampas em ambos os lados 

atendendo ao disposto no caput deste artigo. 
§ 3º- As rampas deverão contar com um patamar pavimentado, desobstruído, com um raio de 1,20m após a 

chegada no nível da calçada. 
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§ 4º- Caso haja faixas de segurança não elevadas próximas à esquina, em meio de quadra, ou junto a vagas 

destinadas ao estacionamento de veículos que transportam pessoas com deficiência, as rampas deverão ser 

centralizadas nas mesmas, com piso tátil do tipo alerta em todo o seu perímetro e acomodações laterais com 
inclinação máxima de 8,33%. 

 

Figura 3: Rampas centralizadas pelas faixas de segurança 

 

§ 5º- No caso de passeios estreitos, onde não haja a possibilidade de se ter a faixa livre remanescente de 1,20m 

descrita no parágrafo 1º, recomenda-se o rebaixamento por meio de patamar total, com rampas em ambos os 
lados com as especificações previstas no caput deste artigo, com piso tátil do tipo alerta alinhado pela aresta 

superior. 

.  

Figura 4: Rebaixamento por meio de patamar total 

§ 6º- No caso de faixas de segurança estejam junto às esquinas, ou inexistência das mesmas, e havendo a 

possibilidade de se ter 1,20m para a faixa livre prevista no Parágrafo 1º, a rampa deverá ser locada na esquina 
por meio de rebaixamento total, com acomodações laterais de modo a respeitar a inclinação máxima de 8,33% 

prevista no caput deste artigo, com piso tátil do tipo alerta alinhado pela aresta superior. 
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Figura 5: Rebaixamento total de esquina 

§ 7º- As faixas elevadas deverão ser delimitadas, junto ao meio fio, com piso tátil do tipo alerta em toda a sua 

largura. 

 

Figura 6: Faixas elevadas 

 
Art. 19º. As mesmas soluções de rampas apresentadas no Art. 18º serão adotadas para 

rebaixamentos em frente a faixas de segurança em meio de quadra. 
Art. 20º. Para garantir a segurança do pedestre nas travessias e do condutor do automóvel 

nas conversões, as esquinas deverão estar livres de interferências visuais ou físicas até a distância 
de 5m (cinco metros) a partir do bordo do alinhamento do lote de esquina. 
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Parágrafo único. Entende-se por interferências, descritas no caput deste artigo, veículos 

estacionados, equipamentos públicos de grande porte e arborização. 
Art. 21º. Todos os equipamentos ou mobiliários colocados na proximidade de esquinas 

deverão seguir critérios de localização de acordo com o tamanho e a influência na obstrução da 
visibilidade, conforme os critérios estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e na NBR 
9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou norma técnica oficial superveniente 
que a substitua. 
 

DO ACESSO DE VEÍCULOS 
Art. 22º. O rebaixamento de meio-fio para acesso aos veículos deverá: 
I - localizar-se, preferivelmente, dentro da faixa de serviço junto ao meio-fio, não obstruindo a 

faixa de livre circulação, com largura máxima de 70cm; 
II - possuir pequeno degrau separador entre o nível da sarjeta e a concordância com o 

rebaixamento, com altura média de 2cm (dois centímetros); 
III - conter abas de acomodação lateral com, no máximo, 60 cm (sessenta centímetros); 
IV - não interferir na inclinação transversal da faixa de livre circulação de pedestres e nem 

tampouco no leito carroçável; 
V – Conter largura máxima de 5,00m (cinco metros), com espaçamento mínimo de 5,00m 

entre um e outro rebaixamento em se tratando do mesmo lote, exceto os locais discriminados no 
parágrafo único. 

 

Figura 7: rebaixamento de meio-fio 

 

Parágrafo único. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos, garagens de uso 

coletivo, estabelecimentos comerciais e empreendimentos residenciais multifamiliares, poderão solicitar ao 

Município rebaixamentos de meio fio com largura maior do que 5,00m mediante justificativa prévia, devendo 

ter suas entradas e saídas devidamente identificadas e sinalizadas. 

 

DOS PISOS TÁTEIS 

Art. 23º. A utilização e a composição da sinalização tátil de alerta e direcional na execução da calçada, 

de rampas para rebaixamentos de calçadas e meio-fio, e na aplicação de mobiliário urbano, tem e finalidade de 

orientar e auxiliar pessoas com deficiência visual, e deverá atender aos critérios de projeto e instalação 
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estabelecidos na NBR 9050 vigente da ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a substitua, sendo 

obrigatório nas Rotas Acessíveis do Município. 

§ 1º. O eixo longitudinal de instalação do piso tátil direcional deve ser ao longo da faixa livre. 

§ 2º. O piso tátil direcional e de alerta deverá ser de concreto, com dimensões recomendadas de 25cm x 

25cm (vinte e cinco centímetros por vinte e cinco centímetros). 

§ 3º. Os pisos táteis deverão ter continuidade ao longo da via, não necessariamente centralizados pela 

Faixa Livre. 

§ 4º. Os pisos táteis não poderão ser utilizados com finalidades ornamentais ou outras que não a descrita 

no caput deste artigo. 

  

DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Art. 24º. Em projetos especiais, o Poder Público poderá determinar a implantação de guias de 

balizamento, de acordo com os critérios adotados na NBR 9050 da ABNT ou norma técnica oficial superveniente 

que a substitua. 

Art. 25º. Em casos de topografia acentuada ou na implantação de rotas acessíveis especiais, poderá o 

responsável pelo passeio solicitar autorização à Prefeitura Municipal de Cotiporã para a instalação de 

dispositivos de assistência, como corrimãos, desde que não interfiram na faixa de livre de circulação e não se 

comportem como interferências, prejudicando a paisagem urbana. 

Parágrafo único. As dimensões, alturas e espessuras deverão observar as regras da NBR 9050 da ABNT 

ou de norma técnica oficial superveniente que a substitua. 

Art. 26º. As áreas de canteiro divisor de pista e ilhas de canalização, deverão configurar-se como áreas 

arborizadas ou calçadas verdes, podendo ser pavimentadas somente as áreas destinadas à travessia e circulação 

de pedestres, quando permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que deverão ser rebaixadas, com uma 

largura mínima de 1,50m, salvo os casos onde houver faixa elevada. 

Art. 27º. Em ruas com inclinação longitudinal acentuada, onde houver a necessidade de adequação de 

rampas para o acesso ao lote, esta deverá ser realizada na Faixa de Acesso, ou Faixa de Transição, mantendo a 

Faixa Livre com inclinação transversal máxima de 2%. 

Art. 28º. No caso de desnível acentuado entre o lote e a calçada, a Comissão de Avaliação dos Passeios 

Públicos (CAPP) poderá exigir que o proprietário execute um sistema de contenção de modo a preservar a 

segurança e a estabilidade do passeio, com projeto e execução a ser realizado por profissional capacitado, que 

por sua vez deverá apresentar ART ou RRT do referido serviço. 



                       ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – FONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64  
www.cotipora.rs.gov.br - CEP: 95.335-000 – COTIPORÃ/RS 

 

Art. 29º. No caso de situações atípicas, com condicionantes não previstas no presente instrumento, 

caberá ao Setor de Engenharia avalizar e proceder com as soluções de modo a seguir os parâmetros descritos no 

Art. 6º. 

 

DAS CALÇADAS VERDES 

Art. 30º. É permitido ao munícipe a substituição da pavimentação do passeio correspondente ao seu lote 

por área gramada, dentro do conceito de “calçada verde”, desde que respeitadas as seguintes disposições: 

I – A área gramada poderá ser somente nas faixas de Serviço e Transição; 

II – Nesta área gramada, poderá haver o plantio de flores, plantas e vegetação rasteira, desde que livre 

de espinhos, não invada a Faixa Livre e não interfira visualmente na sinalização viária; 

III – O plantio e manutenção da área gramada será de responsabilidade do proprietário; 

IV – Será permitido apenas a cobertura com grama leiva, esmeralda, ou similar, não sendo tolerados 

saibros, britas ou materiais desta natureza. 

V – A largura mínima para que uma faixa possa ser gramada é de 30cm. 

VI - Não são permitidos muros, cercas ou obstáculos ao redor dos canteiros. 

Parágrafo único. Recomenda-se que as faixas gramadas do passeio público sejam delimitadas com 

elementos de contenção em todo o perímetro. 

 

DAS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E MATERIAIS 

Art. 31º. Os pavimentos dos passeios deverão estar em harmonia com seu entorno, não apresentar 

desníveis, ser construídos, reconstruídos ou reparados com materiais e padrões apropriados ao tráfego de pessoas 

e constituir uma rota acessível aos pedestres que neles caminhem, com superfície regular, firme, antiderrapante 

e sem obstáculos. 

Art. 32º. Os passeios deverão ser contínuos, sem mudança abrupta de níveis ou inclinações que 

dificultem o trânsito seguro de pedestres, observados os níveis imediatos dos passeios vizinhos, desde que os 

mesmos estejam atendendo às especificações do presente instrumento. 

Art. 33º. Os materiais empregados na construção, reconstrução ou reparo dos passeios, especialmente 

do pavimento, entendido este como um sistema composto de base, sub-base e revestimento, da faixa livre, 

deverão apresentar as seguintes características: 

I - garantir superfície firme, regular, estável e antiderrapante sob qualquer condição; 

II - evitar vibrações de qualquer natureza que prejudiquem a livre circulação, principalmente de pessoas 

usuárias de cadeira de rodas; 

III - ter durabilidade garantida; 
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IV - possuir resistência à carga de veículos quando os materiais forem utilizados na faixa de transição 

de garagens e estacionamentos e no rebaixamento de meio-fio para veículos; 

V - os pavimentos utilizados para as faixas de Serviço e de Transição deverão, sempre que possível, ser 

permeáveis e fazer parte de sistema drenante que encaminhe as águas para a drenagem pública existente. 

Art 34º. Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se aprovados para o pavimento dos 

passeios: 

I - concreto pré-moldado ou moldado "in loco" (desde que armado com malha de aço), com juntas de 

dilatação ou em placas, acabamento desempenado, texturado ou estampado, desde que seja observado o inciso 

II do "caput" deste artigo; 

II - bloco de concreto intertravado; 

III - ladrilho hidráulico. 

IV - pedras de basalto (recomendado), exceto paralelepípedos usados para calçamento de ruas; 

 

§ 1º. As áreas correspondentes às faixas de Serviço e de Transição poderão ser gramadas, ou com 

pavimentação do tipo "concregrama", contanto que fora da projeção de faixas de segurança, acessos e rebaixos 

de meio-fio. 

§ 2º. Caso o proprietário opte por utilizar algum outro material na pavimentação, que não os descritos 

no caput deste artigo, deverá ficará o mesmo sujeito à aprovação do Setor de Engenharia. 

 

Art. 35º. A CAPP poderá aprovar em projetos-pilotos, a utilização de outras tecnologias ou materiais 

de pavimentação das calçadas, desde que atendidos os critérios técnicos estabelecidos neste instrumento e 

especialmente observando padrões adequados de segurança ao pedestre, facilidade de reposição do material 

assentado, resistência e durabilidade. 

Art. 36º. Para as faixas livres, não serão admitidos técnicas e materiais que incluam forras de rochas, 

ou, sejam de difícil recomposição ao estado original, seja pela origem do material, seja pela especificidade do 

desenho e da técnica construtiva. 

Art. 37º. É recomendado que, nas áreas de passeio sem inclinação longitudinal, seja executada uma 

inclinação transversal de 2% em direção ao meio-fio para facilitar o escoamento de águas pluviais. 

Art. 38º. Para as demais situações em que se caracterize a impossibilidade de cumprimento das 

exigências deste instrumento, deverá o munícipe ou o responsável pela execução do passeio consultar a 

Prefeitura Municipal de Cotiporã. 
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Art. 39º. A recomposição do pavimento, pelos responsáveis e pelas pessoas físicas ou jurídicas que 

possuam permissão de uso de vias públicas, deverá atender, além das disposições gerais estabelecidas neste 

instrumento, às seguintes disposições específicas: 

I - nas obras que exijam quebra do passeio, as faixas de livre circulação deverão ser refeitas em toda a 

sua seção transversal, não sendo admitidas emendas e reparos longitudinais de acabamento, respeitada a 

modulação do pavimento; 

II - recomenda-se que as emendas transversais sejam perpendiculares ao sentido do fluxo de pedestres; 

III - deverão ser utilizados rigorosamente os mesmos materiais e técnicas especificados pela Prefeitura 

Municipal de Cotiporã para o piso original; 

IV - a recomposição das faixas livres deverá ser feita em toda sua largura e toda extensão entre juntas 

contíguas; 

V - as demais faixas, quando pavimentadas, deverão ser recompostas em planos regulares, com juntas 

definidas, não sendo admitidos remendos de qualquer espécie; 

VI - nas calçadas verdes, a vegetação, quando afetada pelas obras, deverá ser reconstituída; 

VII - na recomposição de pavimentos com tratamento decorativo de blocos intertravados, a padronagem, 

se houver, deverá ser restituída ao projeto original; 

VIII - na recomposição de passeios que ainda não atendam às disposições deste instrumento, a 

reconstrução deverá ser feita de acordo com o novo padrão estabelecido. 

Art. 40º. Ao realizarem a escolha do pavimento, os munícipes ou responsáveis deverão observar, 

também, os seguintes critérios: 

I - padronização de materiais e técnicas; 

II - continuidade das faixas livres; 

III - estabelecimento de rotas acessíveis; 

IV - permeabilidade do solo como complemento ao sistema de drenagem; 

V - condições de recomposição do piso, quando da instalação de equipamentos de infraestrutura urbana. 

VI – a observação dos passeios vizinhos, priorizando-se a utilização de material similar, desde que se 

previsto no artigo nº 34, de modo a dar continuidade para a calçada como um todo. 

 

DO MOBILIÁRIO URBANO 

Art. 41º. Nenhum equipamento referente a mobiliário urbano poderá estar localizado na Faixa Livre, 

devendo atender às seguintes condições: 

I - preservação da visibilidade entre motoristas e pedestres; 
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II - nenhum mobiliário deverá ser instalado nas esquinas, exceto sinalização viária, placas com nomes 

de logradouros, postes de fiação e hidrantes; 

III - deverão ser instalados em locais em que não intervenham na travessia de pedestres; 

IV - os equipamentos de pequeno porte, como caixas de correio e lixeiras deverão ser instalados à 

distância mínima de 5m (cinco metros) do bordo do alinhamento da via transversal; 

V - os equipamentos de grande porte, tais como abrigos de ônibus, bancas de jornal e quiosques, deverão 

ser implantados à, no mínimo, 15m (quinze metros) de distância do bordo do alinhamento da via transversal. 

VI – Os portões de acesso, portas ou janelas, não poderão ter qualquer elemento projetado sobre a Faixa 

Livre, mesmo que temporários. 

Art. 42º. A sinalização de trânsito deverá: 

I – proporcionar otimização das interferências na via, utilizando o mínimo de fixadores e postes para 

sua implantação; 

II - estar locada a 45cm (quarenta e cinco centímetros) do eixo do meio-fio, em áreas retilíneas; 

III - estar locada a, no mínimo, 60cm (sessenta centímetros) do eixo do meio-fio em áreas curvas, não 

interferindo na visibilidade e na faixa livre junto às esquinas. 

  

DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

Art. 43º. A drenagem superficial deverá ser executada conforme os seguintes critérios: 

I - as canalizações para o escoamento de águas pluviais deverão passar sob o piso dos passeios, não 

podendo, sob hipótese alguma, serem despejadas sobre as calçadas; 

II - as bocas-de-lobo deverão ser locadas junto aos meios-fios na faixa de serviço, distante o suficiente 

das esquinas de modo a não interferir no rebaixamento de calçadas e meios-fios para travessia de pedestres; 

III - quando utilizar grelhas, as aberturas ou frestas deverão ter vãos ou juntas com, no máximo, de 

1,5cm (um e meio centímetro), locados transversalmente ao sentido do fluxo de pedestres; 

IV - sempre que possível, deverão ser evitados obstáculos ao escoamento das águas pluviais para os 

canteiros de vegetação. 

 

DO USO TEMPORÁRIO DO PASSEIO 

Art. 44º. As obras eventualmente existentes sobre o passeio devem ser convenientemente sinalizadas e 

isoladas, assegurando-se a largura mínima de 1,20 m para circulação. 

§ 1º. Caso contrário, deve ser feito desvio pelo leito carroçável da via, providenciando-se uma rampa 

provisória, com largura mínima de 1,00 m e inclinação máxima de 10%. 
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Figura 8: passeios temporários 

§ 2º- Para a utilização do passeio público, o (a) proprietário (a) deverá requerer a autorização do Município, 

mediante o Anexo 4 devidamente preenchido. 

DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES 

Art. 45º. A responsabilidade pela construção, manutenção, reparo, implantação de mobiliário e 

utilização dos passeios e a aplicação das respectivas penalidades permanecem regulamentadas pela Lei 

Municipal n.º 093, de 10 de outubro de 1985. 

 Parágrafo único. O proprietário deverá aguardar a notificação a ser expedida pelo Município, na qual 

serão expostas as situações passíveis de adequação, se for o caso. 

Art. 46º. No caso de inobservância às especificações deste instrumento, o proprietário será notificado a 

cumprir a exigência nele contida, sob pena do serviço ser executado pelo Município, às expensas do proprietário. 

§ 1.º Após o Município emitir ordem de serviço para início da obra, o responsável legal pelo imóvel, 

ficará impedido de executar as intervenções constantes na notificação.  

§ 2.º O Município cobrará todos os custos referentes à obra de passeio público executada na extensão 

do imóvel de sua propriedade. 

§ 3.º A Notificação, prevista no caput deste artigo, somente será considerada atendida após vistoria para 

certificação do cumprimento dos parâmetros previstos neste instrumento, pelo fiscal do Município e, se 

necessário, pelo profissional técnico. 

§ 4º. O disposto no caput deste artigo somente se aplica às notificações expedidas a partir da vigência 

deste instrumento. 

§ 5º. Nas hipóteses consideradas atípicas, em que haja necessidade de consulta à Prefeitura Municipal 
de Cotiporã, caso seja ela formalizada, deverá ser proferido despacho de admissibilidade no prazo de 3 (três) 

dias, devidamente fundamentado, pelo qual será verificado se a situação é realmente atípica, ou seja, se não há, 

no caso, a possibilidade de aplicação dos parâmetros estabelecidos neste instrumento. 
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§ 6º- Se a situação for atípica, pelo mesmo despacho será determinada a suspensão da ação fiscal, que somente 

será retomada após a decisão final que indique a solução para o passeio, a partir da qual será devolvido 

integralmente o prazo para suprimento da irregularidade. 

§ 7º- Caso a situação não seja atípica, a ação fiscal prosseguirá normalmente. 

DOS PRAZOS 

Art. 47º. Os prazos para adequação ficam estabelecidos conforme tabela abaixo: 

SITUAÇÃO LOCALIZAÇÃO 
GRAU DE 

PRIORIDADE PRAZO 

NÃO POSSUI PASSEIO 
PAVIMENTADO 

ROTA ACESSÍVEL ALTÍSSIMA 6 MESES 

PASSEIO SEM CONDIÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE 

ROTA ACESSÍVEL ALTÍSSIMA 6 MESES 

NÃO POSSUI PASSEIO 
PAVIMENTADO 

ROTA REGULAR ALTA 12 MESES 

PASSEIO SEM CONDIÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE 

ROTA REGULAR ALTA 12 MESES 

PASSEIO SEM OS 
EQUIPAMENTOS DE 

ACESSIBILIDADE (PISOS TÁTEIS, 
RAMPAS) 

ROTA ACESSÍVEL ALTA 12 MESES 

PASSEIO SEM OS 
EQUIPAMENTOS DE 

ACESSIBILIDADE (PISOS TÁTEIS, 
RAMPAS) 

ROTA REGULAR MÉDIA 18 MESES 

   

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 48º. A Prefeitura Municipal de Cotiporã promoverá a orientação e divulgação das normas 

estabelecidas neste instrumento. 

Art. 49º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em 

contrário. 

 

TABELA DE ANEXOS 

ANEXO 1: Planilha de Larguras de Passeios por Rua; 

ANEXO 2: Mapa de Rotas Acessíveis do Município; 
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ANEXO 3: Projeto Simplificado de Passeio Público; 


