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ANEXO VIII: Infrações e Penalidades. 
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Art. 4º §2º 

Executar obra em área passível 
de contaminação do solo ou 
lençol freático ou com passivo 
ambiental 

50 X X X 

Art. 8º §1º  
Art. 14, III 
Art. 18Erro! 
Fonte de 
referência não 
encontrada. 

Executar obras sem o 
cumprimento das exigências 
estaduais e federais 

20 X X X 

 

Art. 14, II 
Executar obras sem 
responsável técnico, de acordo 
com as disposições desta lei. 

20 X     

Embargo da obra;                                                               
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR. 

Art. 13, §1º, Art. 
14, Art. 21 

Omitir ou não informar dados 
relevantes do imóvel a 
construir, induzindo 
interpretações diversas dos 
fatos. 

8 X X X 

Embargo da obra;                                                                                 
Cassação da Licença de 
Obras;                                                          
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR 

Art. 14, IV  
Art. 71 

Executar obras sem adotar as 
medidas de segurança 
segundo o porte e as 
especificidades da edificação. 

20 X   X 

Embargo da obra;                                                                                                             
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR. 

Art. 14, V,  
 Art. 74 

Não restaurar vias e 
logradouros. 15 X   X 

Embargo da obra;                                                                                                      
Cassação da Licença de 
Obras;                                                          
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR 

Art. 14, I               
Art. 56 

Executar obras em 
desconformidade com o projeto 
aprovado, em confronto com o 
alvará concedido. 

10 X   X 
Embargo da obra;                      
Cassação da Licença de 
Obras.                                                          

Art. 15, §3º 
Art. 68, III 

Executar a calçada pública em 
desconformidade com o projeto 
aprovado, ou não executá-la. 

1/m² X   X 

Art. 16 
Art. 81 

Executar obras sem o devido 
controle das águas pluviais que 
incidem sobre o lote durante a 
obrae após sua conclusão. 

15 X   X   

Art. 20 
 

Executar obras sem observar a 
boa técnica construtiva e as 
condições de salubridade e de 
habitabilidade. 

10 X X X 

Cassação da Licença de 
Obras;                                                                                                                       
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR. 

Art. 14, I               
Art; 56 

Executar obras em cotas e 
níveis divergentes do projeto 
aprovado. 

10 X   X Embargo da obra 

Art. 20, Art. 119, 
Art. 122, 
parágrafo único 

Executar obras sem observar a 
legislação de acessibilidade. 15 X X X 

Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR 

Art. 22 Não fixar a placa da obra 
conforme esta lei. 10     X 

Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR. 
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Art. 23 Não comunicar alteração de 
Responsável Técnico 20 X 

Art. 29 
Art. 47 
Art. 44, §1º 
Art. 78 

Iniciar obra sem a Licença de 
Obra 30 X X 

Embargo da obra;                                                                                                      
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR 

Art. 37 
Art. 61 

Não indicar no projeto 
aprovado edificação já 
existente que serão ou não 
demolidas. 

10 

 

X X 

Embargo da obra;                                                                                                      
Cassação da Licença de 
Obras;                                                          
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR 

Art. 39 

Não indicar no projeto 
aprovado áreas de APP, 
talvegues, drenos a céu 
abertoe tubulações de 
drenagem sobre o imóvel. 

10 X  X   

Embargo da obra;                                                                                                      
Cassação da Licença de 
Obras;                                                          
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR 

Art. 55 Licença irregular, fora do prazo 
de validade 20 X X 

Embargo da obra;                                                                                                      
Cassação da Licença de 
Obras;                                                          

Art. 56 Alteração no projeto após a sua 
aprovação e licenciamento 10 X X X 

Embargo da obra;                                             
Cancelamento da licença 
concedida. 

Art. 51, 
parágrafo único 

Executar obras para alteração 
de uso da edificação sem 
atender esta legislação. 

15 X   X Embargo da obra;                                                                                                             
Interdição da edificação. 

Art. 58 Não comunicar formalmente a 
paralisação da obra. 10 X   X   

Art. 58, §2º Não comunicar formalmente o 
reinício da obra. 10 X   X   

Art. 60 

Não manter no canteiro de 
obras cópia do alvará de 
construções e do projeto 
aprovado. 

10 X   X 
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR. 

Art. 63 
Não demolir edificação 
ameaçada de desabamento e 
previamente notificada 

20 X Interdição da edificação. 

Art. 65 Demolir edificação sem o 
devido licenciamento 15 X X 

Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR. 

Art. 67 
Art. 68 

Solicitar vistoria para CVCO 
sem ter concluído plenamente 
à obra. 

10 X   X   

Art. 70 Ocupar imóvel sem a CVCO 
correspondente. 20 X    X   

Art. 73 
Art. 74 

Não manter a calçada pública 
livre e em condições de uso 
para os pedestres durante a 
execução da obra. 

1/m² X   X 
Apreensão de material;                                 
Cobrança da despesa da 
remoção. 

Art. 75 
Executar sem tapume ou 
manter tapume irregular, sem 
atender a esta legislação. 

1,5/m X   X   

Art. 75 
 

Manter tapumes, andaimes e 
material de obra sobre a 
calçada pública por prazos 
superiores aos limites legais. 

1/m X   X   

Art. 58 Paralisar obras sem atender 
aos critérios de segurança. 10 X   X 

Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR. 

Art. 77 
Art. 81 
Art. 136 

Executar obra que ao modificar 
o perfil do lote, prejudique as 
edificações lindeiras e/ou o 
logradouro público. 

30 X X X 

Embargo da obra;                                                                                                      
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR 
Correção dos danos 
cometidos 
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Art. 36 
Impermeabilizar o terreno sem 
observar a taxa de 
permeabilidade legal. 

1/m² X   X 

 Embargo da obra;                                                                
Cassação da Licença de 
Obras;                                                          
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR 

Art. 103 
Art. 104 

Executar obra fora dos limites 
do lote. 15 X  X X 

Embargo da obra;                                                                                                      
Cassação da Licença de 
Obras.                                                          

Art. 98 

Executar obras com aberturas 
de iluminação e ventilação a 
menos de 1,5 m das divisas 
laterais e fundos. 

15 X  X X 
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR. 

Art. 99 

Executar obras com aberturas 
de iluminação e ventilação em 
paredes perpendiculares a 
menos de 0,75 m das divisas 
laterais e fundos. 

10 X  X X 
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR. 

Art. 101 
Art. 103 
Art. 104 

Executar elementos em 
projeção sobre a calçada 
pública em desacordo com esta 
legislação. 

10 X   X   

Art. 105 
Art. 107 

Executar obra fora dos limites 
de altura máxima 50 X X X 

Embargo da obra;         
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR.                                                                                              

Art. 122 
Executar a calçada pública em 
desconformidade com o projeto 
aprovado. 

1/m² X   X   

Art. 122 Executar meio fio em 
desacordo com a lei. 2/m X   X   

Art. 133 
Art. 134 

Executar muros nas divisas em 
desconformidade com esta lei. 0,5/m X   X   

Art. 134 

Executar obra coberta 
utilizando muro do vizinho sem 
a autorização deste e sem 
observar a legislação. 

15 X   X   

Art. 142 
Art. 152 
Art. 153 

Não cumprir o número mínimo 
de vagas de estacionamento 
para o tipo de estabelecimento. 

10 X X X 

Art. 160 
Não implantar sistema de 
abastecimento de água e/ou 
esgoto  

20 X X 

Art. 164 

Impedir a canalização de 
drenagem e/ou sua 
manutenção em seu imóvel 
para atender imóvel a 
montante, quando o vizinho 
não tiver outra alternativa de 
solução natural. 

10 X       

Art. 163 
Art. 164 

Deixar de canalizar sob a 
calçada pública as águas 
pluviais provenientes de sua 
construção. 

10 X   X   

Art. 166 
Art. 172 

Não implantação do 
reservatório de retardo e/ou de 
captação de águas pluviais 20 

Art. 171 

Executar obra em terreno 
impróprio, alagadiço e/ou em 
talvegues sem as respectivas 
adequações e/ou correções. 

10 X X X 

Embargo da obra;                                                                                                      
Cassação da Licença de 
Obras;                                                       
Encaminhamento do processo 
de infração ao CAU/PR ou 
CREA/PR 
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Art. 177 

Não implantação, ou 
implantação em desacordo com 
o Código de disposição de 
resíduos sólidos. 

20 

Art. 212 

Infração de qualquer disposição 
desta Lei para a qual não haja 
penalidade expressamente 
estabelecida neste Código. 

10 a 20 X X X Demais penalidades 
aplicáveis ao caso. 

Art. 236 
Art. 240 

Não cumprimento da obrigação 
no prazo fixado 

Multa 
diária de 
10% do 

valor 
correspo
ndente à 

multa 
estabelec
ida para 

a 
infração. 

        

Art. 249 

Não atender à fiscalização, 
impedindo, dificultando o 
acesso à obra e/ou não 
cumprindo determinação 
expressa do agente fiscal. 

15 X   X   
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ANEXO IX – Tabela de Vagas de Estacionamento 

USOS 
  
  

PROPORÇÃO 
VEÍCULOS 
LEVES 

CARGA E DESCARGA 
E/OU EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

UNIDADES DE PROPORÇÃO 

H
A

B
IT

A
Ç

Ã
O

 

HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR 

  1:1   Vaga por unidade residencial 

HABITAÇÃO 
COLETIVA 

  1:1   Vaga por unidade residencial 
Quitinete, loft, estúdio 1:4   Vaga por unidade residencial 

HABITAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

  1:120 m²   Vaga por m² de área construída 

HABITAÇÃO 
POPULAR 

  1:1   Vaga por unidade residencial 

HABITAÇÃO 
TRANSITÓRIA 1 

Apart-hotel 1:120   Vaga por m² de área construída 
Hotel 1:25   Vaga por m² de área destinada à administração 

1:120   Vaga por m² de área construída  
1:12, 50   No caso de existência de Centro de Convenções acrescer 

vaga por m² de área destinada aos espectadores.  
1:25   No caso de existência de Restaurante acrescer vaga por 

m² de área destinada à atividade.  
  1:500 Vaga por m² de área construída para carga e descarga, 

sendo no mínimo 01 vaga 
HABITAÇÃO 
TRANSITÓRIA 2 

Motel/ Hotel fazenda 1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 
1:1   Vaga por apartamento 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

INSTITUCIONAL 1 Biblioteca 1:12, 50   Vaga por m² de área destinada aos usuários. 
Lazer e cultura:teatro / auditório/ 
casa de espetáculo / centro de 
convenções 

1:25   Vaga por unidade de administração e hall 
1:12, 50   Vaga por m² de área destinada aos usuários; ou 
1:1   Vaga a cada 02 assentos 

INSTITUCIONAL 2 Berçário / creche 1:1   Vaga por sala destinada à administração 
1:50   Vaga por m² até 400,00m² de área construída 
1:50 e 1:25   Vaga por m² até 400,00m² de área construída e vaga por 

m² do excedente de 400m² 
Ensino maternal, pré-escolar, 
jardim de infância, escola 
especial 

1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 
  1:50 Área de embarque e desembarque 
PÁTIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: 30% DA ÁREA DE SALA DE AULA - PÁTIO MÍNIMO 
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3,10M X 9,00M, COM ACESSO EXCLUSIVO. 
OS ACESSOS DEVERÃO SER ANALISADOS E APROVADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE 

Ensino: Estabelecimentos de 
Ensino Médio e Cursos 
Preparatórios 

1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 
1:50   Vaga por m² de área destinada à salas de aula 

INSTITUCIONAL 3 Ensino: Campus Universitário, 
Estabelecimentos de Ensino 
Superior 

1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 
1:12,50   Vaga por m² de área destinada às salas de aula; e 
1:50   Vaga por m² de área construída 

INSTITUCIONAL 4 Usos de assistência social 1:1   Vaga por sala destinada à administração 
1:50   Vaga por m² até 400,00m² de área construída 
1:50 e 1:25   Vaga por m² até 400,00m² de área construída e vaga por 

m² do excedente de 400m² 
Ambulatório   1:500 Vaga por m² de área construída para ambulância, sendo 

no mínimo 01 vaga 
1:25   Vaga por m² de área construída 

Maternidade, pronto socorro, 
sanatório 

1:1   Vaga por quarto; ou 
1:12,50   Vaga por m² de área destinada aos usuários 

C
O

M
É

R
C

IO
 

COMÉRCIO 1 Demais usos 1:50   Vaga por m² de área construída 
COMÉRCIO 2 Demais usos 1:50   Vaga por m² de área construída 
COMÉRCIO 3   1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 

-   Demais áreas será objeto de estudo pelo CMPDU, de 
acordo com o tipo de comércio 

COMÉRCIO 4   1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 
-   Necessitam de EIV e serão analisados pelo CMPDU no 

momento da aprovação do mesmo 

SE
R

V
IÇ

O
 

SERVIÇO 1 Camping 1:25   Vaga por m² de área destinada à administração 
Demais usos 1:120   Vaga por m² de área construída 

SERVIÇO 2 Academia 1:12,50   Vaga por m² de área destinada à atividade 
Restaurantes 1:25   Vaga por m² da área destinada à atividade 

 1:500 Vaga por m² de área construída para carga e descarga, 
sendo no mínimo 02 vagas 

Cinemas 1:25   Vaga por unidade de administração e hall 
1:1   Vaga a cada 02 assentos 

Edifício de Escritórios / Edifício 
público 

1:200   Vaga por m² de área construída 
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Centro Comercial 1:12,50   Vaga por área bruta locável (incluídas as áreas de lojas, 
quiosques, restaurantes e mezaninos)  

1:12,50   Vaga por área de cinemas e praças de alimentação  
  225,00 m² Área destinada para carga e descarga para área construída 

até 2000,00 m² 
  150,00 m² Acrescer para cada 1000,00 m² excedente acima de 

2000,00 m² 
Atividades ligadas ao lazer, 
turismo e recreação 

1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 
1:120   Vaga por m² do restante da área construída 

Transporte Rodoviário de Carga 1:1   Até um veículo com estacionamento interior ao lote 
condicionado a avaliação pelo órgão competente; 

1 vaga por veículo 
segundo seu porte 

  Até 5 veículos (Vans, Furgões e Caminhões de Pequeno 
Porte com capacidade de manobra interna ao lote) 
condicionados a avaliação pelo órgão competente; 

Transporte Rodoviário de 
Passageiros 

1:1   Até dois veículos com estacionamento no interior do lote  

Demais usos 1:50   Vaga por m² de área construída 
SERVIÇO 3 Casa de culto, templo religioso 1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 

1:1   Vaga a cada 04 assentos 
1:25   Vaga por m² de área da destinada ao salão paroquial 
1:20   Vaga por m² de área da destinada aos usuários 

Transporte Rodoviário de Carga No mínimo 30% da 
área edificável do lote 

No mínimo 30% da 
área útil do lote livre 

Acima de 5 veículos (veículos articulados, caminhões 
carretas e similares) condicionados a aprovação de 
acesso, carga e descarga e estacionamento pelo órgão 
competente. (a área de carga e descarga poderá ser 
computada como área de estacionamento) 

Transporte Rodoviário de 
Passageiros 

1 vaga por veículo 
segundo seu porte 

  Acima de 2 veículoscondicionados a aprovação de acesso 
e estacionamento pelo órgão competente.  

Oficina mecânica e similares 1:12,50   Vaga por m² de área construída, sendo no mínimo de 5 
vagas 

Demais usos 1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 
1:120   Vaga por m² do restante da área construída (podendo ser 

revista na análise do CMPDU) 
SERVIÇO 4 Cemitério, Crematório, Ossário, 

Capela Mortuária 
1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 
2:1   Vagas por capela 
1:120   Vagas por m² do restante da área construída 
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Aeroportos, Ferroviárias, 
Rodoviárias 

-   Cada caso será objeto de estudo pelo CMPDU 

Autódromo, kartódromo, centro 
de equitação, hipódromo, parque 
de diversões, estádio, pista de 
treinamento, rodeio 

1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 
1:12,50   Vaga por m² de área da destinada ao público 

(espectadores) salão e arquibancada 
-   Demais áreas será objeto de estudo pelo CMPDU 
1:12,50   Vaga por m² de área destinada às salas de aula; e 
1:50   Vaga por m² de área construída 

C
O

M
É

R
C

IO
 E

 S
E

R
V

IÇ
O

 

COMÉRCIO E 
SERVIÇO ESPECÍFICO 

Shopping Center, Outlet e 
similares 

1:20   Vaga por m² da área destinada à venda 
  1:500 Vaga por m² de área construída para carga e descarga até 

o máximo de 04 vagas 
Super e Hipermercados 1:50   Vaga por m² de área destinada à administração 

1:12,50   Vaga por m² da área destinada a vendas (incluindo caixas 
e circulação)  

  225,00 m² Área destinada para carga e descarga para área construída 
até 2000,00 m² 

  150,00 m² Acrescer para cada 1000,00 m² excedente acima de 
2000,00 m² 

Hospitais / Hospital Veterinário 1:1   Vaga por quarto; ou 
1:12,50   Vaga por m² de área destinada aos usuários 

Posto de Abastecimento Deverá atender ao número mínimo de vagas destinadas ao comércio indicado (loja de conveniência e 
outros), se houver 

Casa de Espetáculos, shows, 
eventos e similares 

No mínimo 50% da 
área edificável do lote  

    

Boate, clube noturno, danceteria 
e similares 

No mínimo 50% da 
área edificável do lote  

    

Lojas de Departamento 1:20   Vaga por m² da área destinada à venda 
  1:500 Vaga por m² de área construída para carga e descarga até 

o máximo de 04 vagas 

IN
D

Ú
ST

R
IA

 INDÚSTRIA 1 Caseira 1:60   Vaga por m² de área destinada à atividade 
Micro Indústria 1:100   Vaga por m² de área destinada à administração 

 1:50 Vaga por m² de área destinada à indústria e depósito 
INDÚSTRIA 2 Baixo Impacto 1:120   Vaga por m² de área destinada à administração 

1:200   Vaga por m² do restante da área construída 
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 1:600 Vaga por m² de área útil destinada para carga e descarga 
de caminhões 

INDÚSTRIA 3 Médio Impacto 1:120   Vaga por m² de área destinada à administração 
1:200   Vaga por m² do restante da área construída 
 1:600 Vaga por m² de área útil destinada para carga e descarga 

de caminhões 
INDÚSTRIA 4 Alto Impacto 1:120   Vaga por m² de área destinada à administração 

1:200   Vaga por m² do restante da área construída 
  1:1000 Vaga por m² de área útil destinada para carga e descarga 

de caminhões, ou 
  1:2500 Vaga por m² de área útil destinada para carga e descarga 

de caminhões, ou 
  1:25000 Vaga por m² de área útil destinada para carga e descarga 

de caminhões, ou 
  A área destinada à 

carga e descarga de 
caminhões será 
avaliada pelo 
SEMUTRAN, 
quando da 
aprovação do EIV 

  

 
OBS1. Casos omissos ou conflitantes serão analisados pelo Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (CMPDU). 
OBS2. As dimensões das vagas estão definidas no Capítulo VI, Seção III deste Código. 
OBS3. As unidades de proporção do Anexo IX, deste Código, poderão sofrer modificações, em função da atividade, do reenquadramento previsto na Lei de 
Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo e do porte, uma vez analisados pela Equipe Técnica e aprovados pelo Conselho Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano. 
OBS4: Nos itens que relacionam o percentual de estacionamento por área edificável do lote, o percentual de área destinada ao estacionamento poderá ser dividido 
em mais de um pavimento desde que o zoneamento permita. 
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ANEXO X – Delimitação da Área Central onde é obrigatória a instalação 
de Reservatório de Retardo 
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ANEXO XI: Estatística – Reservatório de Retardo 

ESTATÍSTICA - RESERVATÓRIO DE RETARDO 

 PROPRIETÁRIO Nonono 
RG / CPF/ CNPJ 0000.000 

TIPO DE OBRA: Tipo de construção, exemplo: COMERCIO 
GERAL 

ENDEREÇO Endereço da obra: nome rua / nº / CEP / bairro 
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº inscrição Imobiliária 
REGISTRO DE IMOVÉIS Nº registro e cartório 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO Título profissional / nome / nº registro 
Nº ART / RRT Título profissional / nome / nº registro 
      
      
      ESTATÍSTICA (projeto arquitetônico)           
      
ÁREA DO TERRENO   100,00 m² (Conforme Registro de 

Imóveis) - A total 
ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE (PAV. TÉRREO)   10,00 m²     
ÁREA A CONSTRUIR / PROJEÇÃO (PAV. TÉRREO)   10,00       
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (PAV. TÉRREO):   20,00 m² (Existente + a construir)   
ÃREA PAVIMENTADA   10,00 m²     
            
ÁREA PERMEÁVEL   70,00 m²     
ÁREA IMPERMEÁVEL   30,00 m² Aimp   

TAXA DE PERMEABILIDADE   70,00
% %     

PARÂMETROS URBANÍSTICOS - LEGISLAÇÃO      ZONEAMENTO      TAXA DE OCUPAÇÃO      TAXA DE PERMEABILIDADE      TAXA DE OCUPAÇÃO      
      CÁLCULO DO VOLUME DO RESERVATÓRIO           
V = K x I x A x T = 0,2 x 0,08 x (Aimp/Atotal) x 1       
      V = Volume do Reservatório    m³     
K = Constante Admensional    -  Coeficiente a definir   
I = Intensidade da chuva    mm/h  Coeficiente a definir   
A = Área a considerar - ÁREA DO TERRENO (Atotal) ou ÁREA 
IMPERMEÁVEL (Aimp)  m²     

T = tempo de chuva    h     
VOLUME DO RESERVATÓRIO CALCULADO (m³)   0,00 m³     
      DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE RESERVAÇÃO           
(dimensionar a caixa apresentando os cálculos neste espaço)    
      
      
      
      
                  
ASSINATURAS           
                PROPRIETÁRIO:   RESPONSÁVEL TÉCNICO:   
V.1 - MODELO: ESTATISTICA PARA PROJETO DE CONTENÇÃO DE CHEIAS   



26 
 

 

ANEXO XII: Setorização de Calçadas em Três Faixas  
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ANEXO XIII: Dimensões Mínimas de Calçadas 

Quadro 01: Dimensões mínimas e materiais de calçada conforme a hierarquia viária  

Hierarquia Viária Largura 
mínima da 
Faixa de 
Serviço 
(m) 

Largura mínima 
da Faixa Livre 
(m) 

Largura mínima 
total da calçada 
(m)(2)(3)(4) 

Materiais (5) 

Local 

0,80 (1) 

1,50 2,20 I, II, III 
Coletora 2,00 3,50 I 
Arterial 3,00 4,50 I 
Anel Viário 3,00 4,50 I 
Via Metropolitana 3,00 5,00 I, II, IV 
Regional Dimensões definidas pelo órgão competente 
Marginal 2,00 3,50 I, II, IV 

 

Observações:  
(1) Quando a calçada contemplar arborização, a faixa de serviço deverá possuir, 

no mínimo, 1 m (um metro) de largura;  
(2) Todas as calçadas com mais de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de 

largura poderão apresentar faixa de acesso, que terá largura livre, desde que atendidas às 
larguras mínimas para a faixa livre e faixa de serviço;  

(3) Quando não se optar pela faixa de acesso nas calçadas acima de 2,20 m (dois 
metros e vinte centímetros), a sua largura poderá ser incorporada à faixa livre ou de 
serviço;  

(4) Quando a calçada possuir largura menor que a definida para a sua tipologia, 
deverá ser atendida a largura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) 
para a faixa livre. Para tanto, deverão ser consultados os técnicos municipais 
responsáveis pela análise e parecer final do caso;  

(5) Materiais permitidos: I. Bloco intertravado de concreto; II. Concreto pré-
moldado ou moldado "in loco", com juntas ou em placas; III. Ladrilho hidráulico; IV. 
Revestimento asfáltico (CBUQ).  
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Figuras - Dimensões mínimas de calçada 
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ANEXO XIV: Rampas de Acessibilidade  

 

 

Figura 1: Rampa de Acessibilidade Padrão 1 
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Figura 2: Rampa de Acessibilidade Padrão 2 
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Figura 3: Detalhe de esquina 
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ANEXO XV: Rampa para Acesso de Veículos  

 

 

 



33 
 

 

ANEXO XVI: Acesso Especial para testada maior ou igual a 90 metros  

 

*Quando a calçada contemplar arborização, a faixa de serviço deverá possuir 1m (um metro) de largura.
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ANEXO XVII: Acesso Especial para testada entre 36 e 90 metros  

 

*Quando a calçada contemplar arborização, a faixa de serviço deverá possuir 1m (um metro) de largura.
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ANEXO XVIII: Acesso Especial para Indústrias 
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ANEXO XIX: Desenho explicativo da Referência de Nível 

 

 

 


