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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR NO 667/2018

LEI COMPLEMENTAR No 667/2018, DE 06 DE AGOSTO DE
2018.
Dispõe sobre a responsabilidade e o controle pela
execução dos serviços de construção, manutenção e
recuperação de calçadas, objetivando garantir a
acessibilidade e segurança aos pedestres, em especial,
as pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida, sem prejuízo dos princípios e normas já
consolidados no ordenamento jurídico.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I DA CONCEITUAÇÃO
Art. 1º. Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção e
entendimento para a utilização com segurança e autonomia de
edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbano e elementos;
II – Acessível: característica do espaço, edificação, mobiliário,
equipamento urbano ou elemento que possa ser alcançado, acionado,
utilizado e vivenciado por qualquer
pessoa, inclusive por pessoas com deficiência, correspondendo tanto à
acessibilidade física como de comunicação;
III – Calçada: O espaço existente entre o limite do lote e o meio fio;
IV - Equipamento urbano: todos os bens públicos e 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;
V - Faixa elevada: elevação do nível do leito carroçável composto de
área plana elevada, sinalizada com faixa de travessia de pedestres e
rampas de transposição para veículos, destinada a promover a
concordância entre os níveis das calçadas em ambos os lados da via;
VI - Faixa de travessia de pedestres: sinalização transversal às pistas
de rolamento de veículos, destinada a ordenar e indicar os
deslocamentos dos pedestres para a travessia da via;
VII – Linha-guia: qualquer elemento natural ou edificado que possa
ser utilizado como guia de balizamento para pessoas com deficiência
visual que utilizem bengala de rastreamento;
VIII – Meio-fio rebaixado: rampa construída ou implantada na calçada
ou passeio, destinada a promover a concordância de nível entre estes e
o leito carroçável;
IX - 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;
X - Ocupante de imóvel: aquele que detém a posse direita do imóvel a
qualquer título;
XI - Passeio: O espaço da calçada reservado ao pedestre e livre de
obstáculos, com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte);
XII - Piso tátil: piso caracterizado pela diferenciação de textura em
relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia,
perceptível por pessoas com deficiência visual;
XIII - Rampa: inclinação da superfície de piso com declividade igual
ou superior a 5% (cinco por cento), longitudinal ao sentido de
caminhamento.
XIV - Via pública: superfície por onde transitam veículos, pessoas e
animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e
canteiro central.
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 2º. As calçadas são de construção, manutenção e recuperação
obrigatórias em toda(s) a(s) testada(s) do(s) terreno(s), edificado ou
não, localizado(s) em logradouro(s) público(s) provido(s) de meio-fio
e pavimentação para garantia de acessibilidade e segurança.
Art. 3º. Na construção, manutenção e recuperação das calçadas, serão
observadas as regras estabelecidas nesta lei, as normas de
acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
bem como as disposições contidas em legislação federal, estadual e
municipal.
Art. 4º. São responsáveis pela construção, manutenção e recuperação
das calçadas:
I - O Município;
II - O proprietário;
III - O ocupante do imóvel.
§ 1º. A responsabilidade do Poder Público municipal se dá nos
seguintes casos:
a) das frentes de água (rios, lagoas, canais e praias), dos canteiros
centrais de vias, das praças, dos parques e de imóveis públicos
municipais localizados em logradouros públicos;
b) de rampas nos cruzamentos das travessias sinalizadas e nos
canteiros centrais das vias públicas;
c) de alteração do greide, modificações na geometria da via ou danos
ocasionados pelo Município e seus delegados.
§ 2º. Os demais casos cabem ao proprietário ou ocupante do imóvel.
Art. 5º. O alvará de localização só será expedido pelo Executivo
Municipal se a calçada lindeira ao imóvel objeto da solicitação estiver
construída, em bom estado de conservação e atendendo os preceitos
desta lei.
CAPÍTULO III DA ACESSIBILIDADE
Art. 6º. Para garantir acessibilidade e segurança, as calçadas e as vias
exclusivas de pedestres deverão satisfazer os seguintes requisitos:
I - Declividade longitudinal paralela ao greide do logradouro lindeiro
ao lote, vedada a mudança brusca de nível ou degrau;
II – Declividade transversal, com a variação de um por cento (1%) a
três por cento (3%), em direção ao meio-fio.
Art. 7º. Os passeios deverão ter revestimento antiderrapante, nivelado,
de superfície regular, sem ondulações e com resistência adequada.
Parágrafo único – É vedada a utilização de pedra portuguesa, qualquer
que seja a sua aplicação.
Art. 8º. Quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia
identificável, deverá ser utilizado o piso tátil direcional, como guia de
encaminhamento.
Art. 9º. Na pavimentação de vias, o meio fio deverá respeitar a altura
máxima de 15 cm em relação à sarjeta e seguir o leito natural da via.
Só serão aceitas exceções nos casos em que a cota mínima para a rede
de drenagem não for atendida, mediante projeto específico e
justificativa.
Art. 10. Para o recapeamento de vias já pavimentadas, a camada de
asfalto existente deverá ser retirada, para que não haja alteração do
greide.
Art. 11. É permitido o rebaixamento do meio fio nos seguintes casos:
I – para dar acesso ao lote, na dimensão mínima suficiente para o
tráfego seguro de veículos e segundo o estabelecido na Norma
Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas correspondente.
II – para dar acesso às vagas de estacionamento existentes no recuo
frontal do lote e às faixas de travessia de pedestres, segundo o
estabelecido na Norma Técnica da Associação Brasileira de Normas
Técnicas correspondente.
Art.12. O rebaixamento do meio fio deve atender às seguintes
condições:
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I – o comprimento da rampa de acesso deve ser perpendicular ao
alinhamento do lote com comprimento entre 0.30m e 0.50m;
II – situar-se a uma distância mínima de cinco metros (5,00m) do
alinhamento do lote, no caso de esquina, sendo que nos imóveis de
uso residencial unifamiliar esta distância poderá ser menor, desde que
justificada pelo autor do projeto e aceita pelo órgão municipal gestor
de transportes e transito urbanos.
III – quando dela não resultar prejuízo para arborização e iluminação
pública.
§ 1º - No caso de acesso de veículos em postos de serviços e de
abastecimento de combustíveis, o pleito é analisado e sujeito à
aprovação do órgão municipal gestor de transportes e trânsito urbanos,
devendo apresentar abertura máxima de dez metros (10,00 m).
§ 2º – Nas calçadas limites dos postos de serviços e de abastecimento
de combustíveis, o comprimento mínimo para cada trecho de calçada
deverá ser sempre superior ou igual a dez metros (10,00 m).
Art. 13. A instalação de mobiliário urbano nas calcadas, tais como
telefones públicos, caixas de correios, cestas de lixo, bancas de jornais
e revistas, fiteiros, quiosques e outros, não deverá bloquear, obstruir
ou dificultar o livre trânsito dos pedestres, em especial as pessoas com
deficiência, o acesso de veículos, nem a visibilidade dos motoristas
nas confluências das vias.
Parágrafo Único – Só será permitida a instalação de mobiliário urbano
nas calçadas que possuírem dimensão suficiente para a existência de
uma faixa de serviço, posto possuírem largura superior a 1,20m.
Art. 14. Na hipótese de dano à calçada, a recuperação caberá a quem
der causa.
Parágrafo Único - As concessionárias de serviços públicos ou de
utilidade pública, as entidades a elas equiparadas e as empresas por
elas contratadas, bem como as empresas executoras de obras públicas
ou privadas são responsáveis pela recuperação das calçadas avariadas
em decorrência da execução dos seus serviços.
CAPÍTULO IV DO ESTABELECIMENTO DE MULTA PARA O
CASO DE DESCUMPRIMENTO DA GARANTIA DA
ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS
Art. 15. Os responsáveis pela construção e conservação da calçada
têm o prazo máximo de 01 (um) ano para regularizar a oferta de uma
calçada acessível, livre de obstáculos arquitetônicos e com a utilização
de materiais de acordo com a legislação e as normas técnicas de
acessibilidade em vigor, sob pena do pagamento de multa no valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais), por metro quadrado da totalidade da
calçada, sem prejuízo da remoção do obstáculo arquitetônico ou do
material indevidamente aplicado.
§1º. A multa será renovada a cada seis meses, no caso de permanência
da situação irregular ou de ser dada solução arquitetônica em
desacordo com a legislação e as normas técnicas em vigor.
§ 2º. No caso de passeio em mau estado de manutenção e conservação
em decorrência da existência de espécie arbórea, o responsável ficará
dispensado do cumprimento da obrigação prevista no "caput" deste
artigo até que o corte ou a supressão seja providenciado pela
Administração Municipal, nos termos da legislação vigente, e diante
de requerimento entregue ao Órgão competente para autorizar o corte
ou providenciá-lo, devidamente comprovado.
§ 3º A partir do corte ou supressão da espécie arbórea, o responsável
terá o prazo de 30 (trinta) dias para providenciar a regularização da
calçada.
Art. 16. A oferta irregular de calçada, por instalação indevida de
qualquer obstáculo arquitetônico ou pela aplicação de piso em
desconformidade com o previsto nesta lei ou nas Normas Técnicas de
Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, sujeitará
o responsável ao pagamento de uma multa no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais) por metro quadrado da totalidade da calçada, sem
prejuízo da remoção do obstáculo arquitetônico ou do material
indevidamente aplicado.
Parágrafo único – a multa será renovada a cada seis meses, no caso de
permanência da situação irregular ou de ser dada solução arquitetônica
em desacordo com a legislação e as normas técnicas em vigor.
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Art. 17. Os equipamentos já instalados nas calçadas em desacordo
com as normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de
Normas Técnicas e da legislação em vigor, deverão ser removidos no
prazo máximo de 01 (um) ano, sob pena de sujeitar os responsáveis
pela sua instalação e manutenção ao pagamento de uma multa no
valor de R$ 300,00 (trezentos).
Parágrafo único – a multa será renovada a cada seis meses, no caso de
permanência da situação irregular ou de ser dada solução arquitetônica
em desacordo com a legislação e as normas técnicas em vigor.
Art. 18. Os responsáveis pela instalação, nas calçadas, de
equipamentos em desacordo com as normas técnicas de acessibilidade
da Associação Brasileira de Normas Técnicas e da legislação em
vigor, pela impossibilidade de se ter uma faixa
de serviço diante da dimensão da calçada, pela instalação fora da faixa
de serviço ou por qualquer outro motivo, estarão sujeitos a uma multa
no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo da remoção do
obstáculo arquitetônico gerado ou do próprio equipamento instalado.
Parágrafo único – a multa será renovada a cada seis meses, no caso de
permanência da situação irregular ou de ser dada solução arquitetônica
em desacordo com a legislação e as normas técnicas em vigor.
CAPÍTULO
PUNITIVO

V

DO

PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO

Art. 19. A não realização dos serviços necessários à construção, à
manutenção e à recuperação das calçadas, localizadas nas vias
públicas, nas condições desta Lei, acarretará a notificação do
responsável pela Secretaria Municipal de Obras, para executar tais
serviços no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da
notificação.
§ 1º - O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da notificação, para apresentar sua defesa perante o órgão
público notificador.
§ 2º - No caso do notificado não ser o responsável pela obrigação de
que trata o caput, na defesa, deverá indicar o responsável, mediante
provas, para que seja promovida nova notificação, do contrário,
presumir-se-á sua responsabilidade.
§ 3º - A nova notificação obedecerá os procedimentos previstos neste
artigo.
§ 4º - Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo
o dia do vencimento.
§ 5º - Considera-se prorrogado para o primeiro dia útil, se o
vencimento cair em feriado ou em dia em que for determinado sem
expediente ou se o mesmo for encerrado antes da hora normal.
§ 6º - Os procedimentos omissos serão resolvidos pelo titular da
Secretaria Municipal de Obras.
Art. 20. Após 60 (sessenta) dias da notificação para execução das
obras de construção ou recuperação das calçadas, sem que o
responsável tenha concluído a execução do serviço, o Poder Público
Municipal deverá construir ou recuperar as referidas calçadas às suas
expensas, aplicando as sanções previstas no Capítulo IV desta lei.
Parágrafo único. A Prefeitura poderá fixar, para cada logradouro ou
trecho de logradouro, a juízo do órgão técnico competente, o tipo de
pavimentação das calçadas.
Art. 21. O Município será indenizado pelo responsável do valor
despendido com a realização da obra de que trata o artigo 21 pelo
preço por ele praticado para pagamento das obras do Município,
acrescido de 10% (dez por cento).
Parágrafo único. O responsável pela indenização de que trata o caput
será notificado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da
notificação, para recolher aos cofres municipais o valor devido e, na
hipótese de não recolhimento desse valor, o débito será inscrito na
dívida ativa do Município sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Obras.
Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo
revogadas as disposições em contrário.
Tangará/RN, 06 de agosto de 2018.
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