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LEI Nº 3.486, de 13 de março de 2014. 

 

“Acrescenta a Secção III ao Capítulo XII da 

Lei Municipal n.º 2.848, de 31 de outubro 

de 2006 – Código de Obras - e dá outras 

providencias.” 

 

O Prefeito de São Lourenço do Sul, faço saber, em cumprimento ao disposto 

na Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1.º Fica alterado o Capítulo XII da Lei Municipal n.º 2.848, de 31 de 

outubro de 2006 – Código de Obras – acrescendo-se ao mesmo a Secção III, a qual passa a 

viger com a seguinte redação: 

SECÇÃO III 

Das calçadas 

Art. 183A. A construção e a reconstrução das calçadas dos logradouros que 

possuam meio-fio em toda a extensão das testadas dos terrenos, edificados ou não, 

competem aos proprietários dos mesmos, devendo ser observados os seguintes requisitos: 

I – Declividade máxima de 2% (dois por cento) do alinhamento predial para 

o meio-fio; 

II – Proibição de degraus em logradouros públicos; 

III – Proibição de utilização de revestimentos que formem superfície 

inteiramente lisa; 

IV – Meio-fio rebaixado com rampas ligadas às faixas de travessia de 

pedestres, atendendo às Normas Técnicas, mais especificamente a NBR 9050; 

V – Meio-fio rebaixado para acesso de veículos, atendendo às disposições 

do art. 2.º desta Lei; 

VI – Obrigatoriedade de destinação de área livre, sem pavimentação, ao 

redor do tronco dos vegetais existentes em calçadas arborizadas; 

VII – Largura e, quando necessário, especificações indicadas pela 

Administração Municipal. 

 

§ 1.º O tipo de material a ser empregado nas construções de calçadas 

obedecerá, sempre que possível, ao disposto na alínea a.2, do art. 5.º da Lei Municipal n.º 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL 

 
2.541, de  24 de dezembro de 2002, alterada pela Lei Municipal n.º 2.902, de 27 de março 

de 2007. 

 

§ 2.º Obedecidos os requisitos deste artigo, segue, anexo a presente Lei, 

modelo de projeto técnico que ficará a disposição dos interessados. 

 

Art. 183B. O rebaixamento de meio-fios para o acesso de veículos será 

obrigatório, contínuo, e não poderá exceder a 50% (cinqüenta por cento) da extensão da 

testada do imóvel, sendo que sua execução será regulamentado por ato do poder executivo. 

 

Art. 183C As calçadas poderão contar com canteiros verdes compostos por 

grama (vegetação baixa) ao longo meio-fio e do alinhamento predial, não podendo estes 

exceder a um metro de largura e não podendo a vegetação ser alta e pontiaguda ou com 

espinhos que obstruam a circulação. 

 

Art. 183D A construção e a reconstrução de passeios deverão obedecer ao 

padrão de paisagismo predominantemente implantado na via, compreendendo a largura das 

faixas de grama e de livre circulação e arborização existentes. 

 

 

   Art. 2.º Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data 

de sua publicação 

 

 

 

  São Lourenço do Sul, 10 de março de 2014. 

 

 

 

José Daniel Raupp Martins 

Prefeito  

 

 

 

 

 


