
LEI Nº 410/2010 

Data: 04 de maio de 2010. 

Súmula: Estabelece Normas, Critérios e 

Prazos para a Construção de Calçadas em 

Concreto e Ecológicas em Ruas e Avenidas 

pavimentadas no Município de Santa 

Carmem. 

 

ALESSANDRO NICOLI, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ,ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER , e ele sanciona  a 

seguinte Lei: 

 

Art.1º - Fica estabelecido normas para a 

construção de calçadas em concreto e ecológicas na frente de residências ou 

estabelecimentos comerciais, devendo serem obedecidos os seguintes critérios: 

 

I - No caso de calçadas toda em alvenaria, quer 

seja com 3 (três) metros ou 5 (cinco) metros, deverá o proprietária dos imóveis, executar 

a mesma em sua totalidade de extensão em concreto ou revestimento com cerâmica 

(antiderrapante) ou lajotas  à partir do meio fio até o muro ou parede do comércio; 

 

II – No caso do proprietário do imóvel optar por 

fazer a calçadas ecológica, esta deverá seguir as seguintes normas: 

 

a) Calçadas de 3 (três) metros de largura, 

deverão conter 60 (sessenta) centímetros de concreto ou revestimento com cerâmica 

tipo antiderrapante ou lajotas  à partir do meio fio. E, 90 (noventa) centímetros de área 

permeável (com plantio de grama ou outra vegetação rasteira) e, mais 1,5 metros (um 

metro e cinqüenta centímetros) de concreto ou revestimento cerâmico, com cerâmica 

antiderrapante ou lajotas  até o muro do terreno ou parede do comércio. 

 

b) Nas calçadas com mais de 5 (cinco) metros, o 

proprietário do imóvel deverá fazer: 50 (cinqüenta) centímetros de concreto ou 

revestimento com cerâmica antiderrapante ou lajotas, à partir do meio fio; em seguida 

conservar  2 (dois) metros de área  permeável  (com plantio de grama ou outra 

vegetação rasteira); em seguida mais 1,5 metros (um metro e cinqüenta centímetro) com 

concreto ou revestimento com cerâmica antiderrapante ou lajotas; mais 1,00 (um) metro 

área permeável (com plantio de grama ou outra vegetação rasteira) até o alinhamento 

predial, e nas esquinas adequar com acessibilidade para cadeirantes. 

 

c) Fica fazendo parte desta Lei o “croqui” anexo, 

demonstrando modelos e medidas aqui definidas; 



 

III- Em qualquer das modalidades de calçadas 

acima, deverá o proprietário do imóvel, construir a entrada de veículos e pedestres, 

inclusive nos acessos para cadeirantes, onde este for necessário, ser feitas o calçamento 

integral. 

 

IV- Nos locais onde haja árvores, estas, deverão 

ser preservas, com exceção daquelas que obstruírem o acesso dos cadeirantes.  

 

Art.2º- O Setor de Tributação expedirá 

comunicado aos proprietários dos imóveis, concedendo o prazo de 06 (seis) meses para 

a adequação desta Lei, e nos casos em que o asfalto ainda for construído, estes 

proprietários terão os mesmos 06 (seis) meses de prazo contados a partir da entrega do 

asfalto. 

 

I – Será de inteira responsabilidade, inclusive 

financeira, dos proprietários dos imóveis a construção às suas custas das calçadas, quer 

seja nas ruas e avenidas onde já existe o asfalto, como também, nas ruas e avenidas 

onde será feito ou recuperado asfalto já existente, podendo o mesmo, apenas optar em 

fazer a calçada toda em concreto ou fazer a calçada ecológica. 

 

II – Ao proprietário que descumprir os prazos 

concedidos nesta Lei pela Administração Pública, será aplicado a penalidade referente a 

200% do salário mínimo vigente no País. 

 

 Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação revogando todas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 356, de 30 

de abril de 2009. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO. 

04 DE MAIO DE 2010. 

 

 

 

 

ALESSANDRO NICOLI 

Prefeito Municipal 

 

 


