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CÂrulU MUNICIPAL
sÁo cABRTEL Do oEsrE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Com isso com o Cidadão

PROJETO DE LEI COMPLEIMENTAR NO 1, DE 3 DE TUAIO DE 2019
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Modifica os anexos I e ll e acrescenta
anexos lll, lV, V, Vl, Vll e Vlll, na Lei
Complementar no 2, de 24 de novembro
de 1994 que 'Dispõe sobre as
construções no MunicÍpio de São
Gabriel do Oeste - MS, e dá outras
providências'
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Art. 1o. O Anexo I e o Anexo ll, da Lei Complementar no 2, de 1994 passam a viger conforme
os Anexos I e ll da presente Lei.

\rt.20. Ficam acrescidos os Anexos lll, lV, V, Vl, Vll e Vlll a Lei Complementar no 2, de
1994.

Sala das Sessões, 07 de maio de 2019
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Compromisso com o Cidadão

ESTADO DE MATO GROssO DO 5UL
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A iniciativa do presente projeto de lei complementar está fundamentada
no disposto nos artigos 49 e 50 da Lei Orgânica do Município, que dispoem que a

iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, sendo que

o Código de Obras é uma lei complementar que não está incluída no rol de
iniciativas exclusivas do Prefeito (Art. 51 LOM)

O presente projeto de lei tem como objetivo adequar as calçadas ou
passeios públicos, que serão construídos ou reformados depois da aprovação da
matéria, a um novo padrão técnico, inclusive previsto na ABNT NBR 9050:2015.

Com este texto legal, ficam claramente definidos o que são passeios ou
faixa livre, faixa de serviço e faixa de acesso, com as suas dimensÕes que se

adaptarão de acordo com a situação dos lotes distribuídos em diferentes
loteamentos,

Para tanto, foram pensados os anexos que seguem juntos ao projeto,
sendo que, ao se dirigir ao setor responsável pelas informaçÕes a respeito das
calçadas, o cidadão possa verificar em qual situação o seu imóvel se enquadra, seja
ele de meio de quadra ou de esquina. Assim sendo, a construção ou reforma da
calçada seguirá os padrÕes técnicos que atendam aos interesses do pedestre bem
como facilitem a permeabilidade da água pluvial.

Existem opiniões de estudiosos que afirmam que as calçadas
funcionam como um sensor da qualidade de urbanização de uma cidade; afinal, uma
cidade é construída, em primeiro lugar, para pessoas, e pessoas caminham. Por
isso, a elas devem ser proporcionadas segurança e conforto em seus
deslocamentos,

Por estas razÕes é que apresento o presente projeto de lei,

aguardando o regular estudo e aprovação pelos ilustres Vereadores desta Casa
Legislativa.

FERNAN A

Avonida Juscêlino Kubitschek.95S - ccntro - Fone 67 3295.7200 " Fax 67 3295.7228
cãmarà@camarasgo,ms.gôvbí - www,câmarês8o,ms,Eov,br
CEP 79490-000. São Gabrlel do Oeste - Mato GÍosso do Srrl
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Compromisso com o Cidadão

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROJETO DE LEI COIUPLEIVIENTAR NO 1, DE 3 DE IVIAIO DE 2019

ANEXO I

Para fins deste Codigo, adotam-se as seguintes definiçÕes técnicas:

| - Acrescimo - aumento de uma edificação, quer no sentido vertical, quer no
horizontal, realizado apos a conclusão da obra;

ll - Afastamento - distância entre a construção e as divisas do lote em que está
localizada, podendo ser frontal, lateral ou de fundo;

lll - Alinhamento - linha projetada e locada ou indicada pela Prefeitura Municipal,
para marcar o limite entre o lote e o logradouro publico;

lV - Alvará - autorizaçâo expedida pela autoridade municipal para execução de
obras de construção, modificação, reforma ou demolição;

V - Andaime - estrado provisorio de madeira ou material metálico para sustentar os
operários em trabalhos acima do nível do solo;

Vl - área de construção - área total de todos os pavimentos de uma edificação,
inclusive o espaço ocupado pelas paredes;

Vll - Balanço - avanço da construção sobre o alinhamento do pavimento térreo;

Vlll - Cota - número que exprime, em metros ou outra unidade de comprimento,
distâncias verticais ou horizontais;

IX - Declividade - inclinação do terreno;

X - Divisa - linha limítrofe de um lote ou terreno;

Xl - Embargo - paralisação de uma construção em decorrência de determinaçÕes
administrativas e jurídicas;

Xll - Fossa séptica - tanque de alvenaria ou concreto onde se depositam as águas
de esgoto e as matérias que sofrem processo de desintegração;

Xlll - Fundação - parte da estrutura localizada abaixo do nível do solo e que tem por
função distribuir as cargas ou esforços da edificação pelo terreno;

XIV - Habite-se - autorização expedida pela autoridade municipal para uso e
ocupação de edificações concluídas;

XV - lnterdição - ato administrativo que impede ocupação de uma edificação;

XVI - Logradouro público - parte da superfície da cidade destinada ao trânsito ou
uso público, oficialmente reconhecida por uma designação propria;

XVll - Marquise - estrutura em balanço destinada à cobertura e proteção de1
pedestres; i i

Xvlll - Muro de arrimo - muro a suportar esforços do terreno; ) I
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XIX - Nivelamento - regularizaçâo do terreno através de cortes e aterro;

XX - Passeio ou faixa livre - destina-se exclusivamente à circulação de pedestres,
deve ser livre de qualquer obstáculo, ser contínuo entre lotes e ter, no mínimo, 1,20
m de largura;

XXI - Pé-direito - distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento;

XXll - Recuo - incorporação ao logradouro público de uma área de terreno em
virtude de afastamento obrigatorio;

XXlll - Sumidouro - poÇo destinado a receber afluente da fossa séptica e permitir
sua infiltração subterrânea;

XXIV - Tapume - proteção de madeira que cerca toda extensão do canteiro de
obras;

XXV - Taxa de ocupação - relação entre a área do terreno ocupada pela edificação
e a área total do terreno;

XXVI - vaga - área destinada a guarda de veículo dentro dos limites do lote;

XXVII - Vila - conjunto de residência unifamiliares situadas num mesmo terreno;

XXV|ll - Vistoria - diligência efetuada por funcionários credenciados pela Prefeitura,
para verificar as condições de uma edificação ou obras em andamento;

XXIX - Faixa de serviço - serye para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores
e os postes de iluminação ou sinalização, obedecendo as larguras constantes nos
anexos desta Lei, com exceção dos espaços destinados as rampas para acesso de
automóveis e pedestres, desde que esses não criem degraus ou desníveis no
passeio ou faixa livre;

XXX - Faixa de acesso - consiste no espaço de passagem do passeio ou faixa livre
para o lote, ficando a critério do proprietário do lote a sua pavimentação ou
colocação de piso permeável.

CAMARA MUNICIPAL
sÃo cABRTEL Do oEsTE

Compromisso com o Cidadão

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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Âl.rExo I
cArçA0A
LÁRGURÂ

ME}O OE QUADRA. TIPO 1

DÀ CAIÇADÀ: rÉ 1,50 M

VISTA EM PI,.ANTA

Limite do lote

- Faira de aoesso pode ser p:vrmentada ou permeivel

- Faira de passeio publico deveni tsrpisotátil

- Faixa de servip dever§ ser permeárel e deíineda r
mobiliário uóarm

- Piso Étjl cenralizado no pas:,eÍo público

- Largura minimr do pisseio pÚblico= l,2Dm

! obrigatorio o plenüo de uma átore na calçsda püblie -

1 árvore a srda 10 metroE no minirno
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*rea permeivel

Piso Étil direcionâl

Piso tiül alerta

E trad.l
veiqJlo

Limite do lote

Avenida Juscelino Kubit5chek, 958 - centro - Fone 67 3295.7200 ' tax 67 3295 7228

camara@camarasEo ms-govbr' www,camarôsgo.ms. goubí
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VISTA EM PLAMTÂ

Limite do tote

. Faixa de ãoesso pode 5êr pãümenladr ou permeável

- Fairs de pass€io público deverá ter piso tátil

- Fãixã de seruigo deverà scr permeárrel e deslin:da a
rnobiliário uô*no
- Piso tâül centraÍzado ao passeio públim

- L:rgura mínima do paEseio público= 1,20m

CAMARA MUNICIPAL
SÃo GABRIEL DO OESTE

Compromisso com o Cidadão

ÀNEXO ilt
CÂLçADA ME|O OE OUÂDRA - TIPO 2

I-ARGURÁ OA CALÇADA: A6íma de 1.50 M e aÉ 2.20 M

É obrigatório o planüo d€ uma ávore aa calgsda públics -
I imre a cada l0 metros no mínimo

Áres permeá,'rel

Piso tilf, diÍE+ionàf

Piso Éiil alerta

Limite do lote

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUt

t!x
o
LL

o
3ô
c!-

.e
o
d,
oA(!
o-

o
.e

€
E
.E

Entrada
pedestÍE

Enhgdà
veítulo

6
É.

"Doe lincuc. (1o0 ortdiios, salvrr uma vrda.'

t
il
lt
t: )

§o
e
II
ô
§.

Avenida Juscelino Kubitschek, 958 - Centro . Fone 67 3295.72OO - Fax 67 3295.72?8
camarà@camarasso.ms.Bov br - www.cãmarasgo.ms.gov.br
CEP 79490-000 - São Gabriel do Oeste . Mato Grosso do sul

iá&ài
,:I'>:'[iM



,rÉs4;

ffi CAMARA MUNICIPAL
sÃo cABRtEt Do oEsrE

Compromisso com o Cidadão

t_lFI*.:-"
EsTADoDE*rHrTT,'eJ

Limite do lote

- Faixr dc aoesso pode ser pzümentadr ou pomivel
- FaiE de passeb público deverá ter piso tiitil

- Fora de servip deverá scrpermeá'rel e destinada s
rnobiliÉrio uràeno

- Piso titil centr:lÊ:do no pss€io público

- Largura mínima do passeio publico= '1,50m

ÀNEXO IV

UEIO DE OUÂDRÀ. IIPO 3

DA CALÇADA: MAIOfl OUE 2,20M

VISTÀ EM PLÂNTA

Limite do lote

Enü?di

Enl-rh
v*irulo

Avenida .luscelrno Kubltschek, 958 ' Centío - Fone 67 3295.7200 - Fax 67 3295.7224
camara@camarosgo ms.govbr - www.camarasSo,ms Sov.bÍ
CEP 79490-000 ' São Gabriel do oeste ' Mato 6ío§so do sul
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Piso tilil dirêcionJl

Piso Étil alertâ
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ESIADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO V
CALçÁDÂ

LARGURA

ESoUIM -'flPo I
DA àoüÇÂDÁ: rtó 1,5ftn

VISTA EM PLAHTA

Faixa de

[-imite do lote

. Faira de rcesso Fode serpavinentadr or perrrá'iel

- Faira de pssseio puhlio dererá rrp"rotátil

- Frixa de renrip deveÉ ser psmeável e deEÍnada r
mobrliárb urbsno

- PisotáttrÊíúaliradompasseiopúblim

. Lugrrr mhima do passeio púUim= lJÍ)m
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E obrigrtuio o plan» de urnr ám n,r rslçada pbliea
I Éryore r c:da l0 meüs m mârimo

Áru permei'ret

Piso táül diÍecinJ

Piso Étil alertr
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Limite do lote
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ESTADO DE M^TO GRO5SO DO SUt

o{rçÂoA
LARGURA

VISTA EM PLANTÀ

Faixa de

. Flsr de acesso pode serpaürnentada ou pnnefuel

. Faixa de p:sseo publ*o derrtd ter piro t*lÍl

. F.rqr de servip deverà ss pemeivel e destirada a
mobnliário rrbano
- Pisotitil**traliado no passeio público

- Larpura minima do pssseio prhlicç 1,20m

ANEXO VI

ESOUINA - TIPO 2

DA CÂlÇÂDru Acima de 1.50 M e aé 2,20 M
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É oàrigat rio o y'anlio de trna ávse na oslFd. Bjb§cã
I irvore a cada 10 metos no minimo

l-ll Árer permeáuel

Piso tátil dircciünàl

Pbo táril àleilr
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Limitedo lote
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUt

NEXD VII
c^LçÂo E9Oü,rr{Â - Írpo 3
LARGUiAO^C,rLÇ DÁ: M rOROUE2,2§V

vrST^ EU et-^NTA

Lirnita do lote

- Frlra úa êÉo ,ode *r Frwrentút ou E{me-ry!{
- ralE de pÉs{o pob{@ dwrá lá rts Etll
- Filrà óê 5ÍtD ú8rerà s pemÉyel e íeftnldà a

oofâllio uÍàano
pEO üNl Piln naúO ro pHet ,0üe
LsguÊ mlil4ô d0 p*Éêiq r0blbo- 1.50n
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t@idt';:ÉiM FI§CAMARA MUNICIPAL
sÃo GABRIEL DO OESTE

Compromis-§o com o Cidadão

ESIADO DE MATO

ANEXO VIII
PROPOSTA DE ESTACIONAMENTO EM CALÇADA
LARGURA DA CALÇADA: 8,0O m ou acima
PASSEIO: Mín. 1,50m FAIXA DE SERVIÇO: Mín. 0,70 cm
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