
11- No verso, estão exemplos básicos de ocorrências em calçadas e a indicação dos materiais.

3.2  - Largura da calçada, em metros:

3.3  - Comprimento da calçada, em metros (medida da frente do terreno):

4 - ORIENTAÇÕES BÁSICAS IMPORTANTES PARA EXECUÇÃO CONFORME PROJETO CALÇADA LEGAL

1- Executar a calçada seguindo as normas do Projeto Calçada Legal, mas para tanto antes do início da execução dos serviços é

importante solicitar a Licença de Obra na Calçada; 

2- DADOS DO SOLICITANTE

10- Sendo necessária interdição total da calçada para realização da obra, tal serviço deve ser solicitado através de processo

administrativo encaminhado à Secretaria Municipal de Defesa Social/Departamento de Operações de Trânsito - SEDES/DOT e aberto no

setor do Protocolo Geral;

9- É necessário deixar uma área livre em torno das árvores (gola), verificando sempre a largura mínima recomendada para a Faixa de

Percurso de 90 cm. Pode ser necessário fazer a poda das árvores, tal serviço deve ser solicitado através de processo administrativo

encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços - SESE  e  aberto no setor do Protocolo Geral;

Responsável pelo imóvel/empresa Representante Legal

7- No caso de acesso regular para veículos (estacionamento/garagem aprovados pela PMV), rebaixar o meio fio no máximo em 50% da

testada do lote, não excedendo a extensão de 7 (sete)metros para cada vão de entrada de garagem, vencendo o desnível da rua para a

calçada com rampa de largura máxima de 60 cm (inclinação = 25%);

8- Caso haja faixa de travessia para pedestres, devidamente demarcada pelo poder público, executar rampa de acessibilidade interligando

calçada e faixa;

4- Não executar degraus ou rampas. Em caso de rua com grande declividade procurar o serviço de atendimento do projeto Calçada Legal;

5- Observar concordância do piso com os pisos das calçadas dos imóveis vizinhos;

PREENCHA TODOS OS CAMPOS ABAIXO COM LETRA DE FORMA LEGÍVEL  OU DIGITADO 

Número: Complemento: Bairro:

1- LOCAL

3.1  - Será executada a seguinte obra na calçada:

Reparo/Adequação 

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Departamento de Controle de Edificações

Nome completo ou Razão Social:

Ramo de atividade:

E-mail (letra maiúscula legível):

Inscrição Imobiliária do imóvel: 

CPF / CNPJ:

Reconstrução Construção

LICENÇA DE OBRA NA CALÇADA

Celular:

Endereço (Av., Rua, etc.......):

Telefone para contato:

3 - INFORMAÇÕES SOBRE A CALÇADA DO IMÓVEL

2- Executar a calçada com a largura indicada pela PMS, meio fio com altura igual a 15 cm em relação à rua e espessura de 10 cm;

No caso de dúvidas ou se a calçada possuir particularidades que necessitem maiores informações ou orientações, é

necessário buscar o serviço de atendimento do Projeto Calçada Legal, no segundo andar, SEDUR, ou pelo telefone 3291-

2368.

5 - OBSERVAÇÃO

3- Usar declividade de 2%;

6- Material de acabamento: piso não trepidante e antiderrapante na Faixa de Percurso e piso podotátil pastilhado na a cor vermelha

20 X 20 na Faixa de Serviço, quando houver;



6 - DESENHOS BÁSICOS DE CALÇADAS E INDICAÇÃO DOS MATERIAIS

A CARTILHA CONTENDO AS INSTRUÇÕES SOBRE A CALÇADA LEGAL ENCONTRA-SE NO ENDEREÇO VIRTUAL:

http://www.serra.es.gov.br/site/download/1470407988405-cartilha-calada-legal.pdf
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FACULTADO O USO DO PISO PODOTÁTIL PASTILHADO VERMELHO

1,20 M

CALÇADA DE 1,20m A 1,69m
faixa de serviço = 20 cm = 1 ladrilho

CALÇADA DE 1,70m A 1,89m
faixa de serviço = 40 cm = 2 ladrilhos

CALÇADA ACIMA DE 1,90m 
faixa de serviço = 60 cm = 3 ladrilhos



 Assinatura do Responsável pelo imóvel/empresa ou Representante Legal                       

 (com firma reconhecida)

8 - DECLARAÇÃO 

7 - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Declaro, que estarei promovendo obra, conforme a descrição no campo 3, na calçada do imóvel

localizado no endereço mencionado no campo 1, e assumo o compromisso de executá-la em

conformidade com as diretrizes das legislações, especialmente da Lei Municipal 3513/2010, Artigo

12, da Lei Municipal 1947/1996, Artigo  46  e Artigo 47.

__________/___________/___________

7.1 - Se pessoa física: Cópia do RG, CPF ou CNH;

7.2 - Se pessoa jurídica: CNPJ (comprovante de inscrição e situação cadastral) e documento do ato constitutivo: declaração de firma

individual ou requerimento do empresário ou contrato social ou ata de constituição (última alteração) e requerimento assinado por um

dos sócios, RG, CPF ou CNH do mesmo;

7.3 - Procuração: podendo ser por instrumento público ou particular com firma reconhecida em cartório, caso quem faça o requerimento

não seja o responsável pelo imóvel, observando que caso seja procuração particular deverá ser acompanhada dos documentos de

identificação do outorgante e outorgado.


