
 

INSTRUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 

      LEGISLAÇÃO: 

 

DECRETO FEDERAL N°5296/2004 - define as Normas para 

acessibilidade através da NBR 9050/04 (pags. 39 e 40) como 

parâmetro para construção de acessos e circulação: o piso de calçada 

deve ter uma faixa no mínimo de 1,20m contínua com piso regular, 

firme estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não 

provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeira de rodas, 

carrinho de bebê, andador...). 

 

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 100/2019: 

Art. 43. Os responsáveis por imóveis, edificados ou não, situados em 

via ou logradouro público dotados de calçamento ou de meio-fio são 

obrigados a construir e a conservar a calçada em toda a extensão da 

testada, obedecendo as normas relativas a largura, declividade 

transversal, nivelamento junto ao meio-fio e demais exigências 

legais, em especial as que se referem ao trânsito seguro dos 

pedestres. 

Art. 44. As calçadas deverão apresentar as seguintes características: 

I - ter uma declividade de 2% (dois por cento) transversalmente com 

caimento no sentido do alinhamento para o meio fio; 

II - acompanhar o nivelamento do meio-fio em seu sentido 

longitudinal; 

III - pavimentação com material impermeável, antiderrapante, 

resistente e capaz de garantir uma superfície contínua, sem ressalto 

ou depressão; 

IV - garantir uma faixa pavimentada livre e desimpedida de no mínimo 

1,20 m (um metro e vinte centímetros) de largura, destinada ao 

trânsito de pedestres; 

V - garantir a continuidade com as calçadas de lotes vizinhos, no que 

se refere ao nivelamento e também à faixa pavimentada de que trata 

o Inciso IV deste artigo; 

VI - prever os rebaixos para acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, nas calçadas de terrenos de 

esquina e em frente à faixa de travessia de pedestres, quando houver, 

conforme norma aplicável. 

     DECLARO ESTAR CIENTE: 

Que o Habite-se só será fornecido se a calçada estiver concluída e 

respeitando as normas de acessibilidade. 

NOME DO PROPRIETÁRIO: ___________________________________ 

_________________________________________________________ 

CPF/CNPJ:________________________________________________ 

PROJ. APROVADO Nº________________________________________ 

________________________________________________________ 

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO 

 

________________________________________________________ 

                  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 


