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LEI N° 2281/2013, DE 23 DE ABRIL DE 2013. 
 

                                                                                             
Dispõe sobre a construção, manutenção e 
recuperação dos passeios públicos ou calçadas. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE. 
 

Faço saber que a Câmara Municipal de Parelhas – 
RN, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.  

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 1º A Política de Controle e Fiscalização na construção, manutenção e 
recuperação dos passeios públicos ou calçadas compreende o conjunto de orientações 
normativas que objetivam assegurar a acessibilidade e segurança aos pedestres, em 
especial as pessoas com deficiência, sem prejuízo dos princípios e normas já 
consolidados no ordenamento jurídico. 

§ 1º Os passeios públicos ou calçadas são de construção obrigatória em toda(s) a(s) 
testada(s) do(s) terreno(s), edificado ou não, localizado(s) em logradouro(s) provido(s) de 
meio-fio e pavimentação, garantindo acessibilidade e segurança. 

§ 2º É obrigatória, também, a manutenção e a recuperação dos passeios públicos ou 
calçadas. 

§ 3º Na construção, manutenção e recuperação dos passeios e 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. 2º Os governos Federal e Estadual, poderão celebrar convênios com o 
Município, com vistas à delegação da competência para execução das obras de sua 
responsabilidade. 
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CAPÍTULO II 

Das Definições 

Art. 3º Para efeito desta Lei, considera-se: 

I - passeios públicos ou calçadas - parte da via, normalmente segregada e em nível 
diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, 
quando possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e outros fins - 
Código de Trânsito Brasileiro. 

II - ocupante de imóvel - aquele que detém a posse direta do imóvel a qualquer título. 

III - faixa exclusiva de circulação de pedestres - faixa contínua na calçada ou passeio, 
livre de obstáculo, destinada ao pedestre, com largura mínima de 1,50m em calçadas com 
largura igual ou superior a 2,50m, e de 0,90m em calçada com largura inferior a 2,50m. 

IV - Faixa de serviço - área de passeio ou calçada destinada à implantação de mobiliário 
urbano. 

V - Manutenção - cuidados indispensáveis à conservação das condições de segurança e 
acessibilidade das calçadas. 

VI - Recuperação - ação que visa resgatar as condições de segurança e acessibilidade 
das calçadas, perdidos por falta de manutenção ou dano imediato. 

CAPÍTULO III 

Das Responsabilidades 

Art. 4º São responsáveis pela construção, manutenção e recuperação dos passeios 
ou 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 ( canais ), dos canteiros centrais de vias, das praças, dos parques 
e de imóveis públicos municipais localizados em logradouros públicos; 
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b) de rampas nos cruzamentos das travessias sinalizadas e nos canteiros centrais das 
vias públicas; 

c) de alteração do nivelamento, redução ou estragos ocasionados pelo Município e seus 
delegados. 

§ 2º Os demais casos cabem ao proprietário ou ocupante do imóvel. 

CAPÍTULO IV 

Dos Passeios Públicos nos Projetos de Engenharia e Arquitetura 

Art. 5º Quando da apresentação dos projetos de engenharia e arquitetura aos 
órgãos competentes, devem estar incluídos os projetos dos passeios públicos ou 
calçadas para sua devida aprovação e análise, segundo critérios definidos no art. 1º, § 3º, 
desta Lei. 

§ 1º Quando a via ou logradouro público em que se situar o imóvel, objeto do projeto de 
que trata o caput deste artigo, for dotado de meio-fio e pavimentação, a concessão de 
habite-se e aceite-se ficará condicionada, além da observância às demais exigências 
legais, à construção do passeio público ou calçada de acordo com o definido nesta  Lei. 

§ 2º O alvará de localização só será expedido pelo Executivo Municipal se os passeios 
lindeiros ao imóvel alvo da solicitação estiverem construídos, em bom estado de 
conservação, e obedecendo aos preceitos desta Lei. 

§ 3º A exigência de que trata este artigo poderá ser dispensada mediante análise pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, quando localizados em Zona Especial 
de Interesse Social – ZEIS. 

CAPÍTULO V 

Da Acessibilidade e Segurança dos Passeios Públicos 

Seção I 

Das Rampas 

Art. 6º As rampas destinadas ao acesso de veículos deverão ser executadas 
conforme a legislação vigente. 

Parágrafo único -  Se, para construção de uma rampa, for indispensável a transplantação 
de uma árvore, ela poderá ser feita, a juízo da Prefeitura por meio do órgão competente, 
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para local à pequena distância, correndo as despesas correspondentes por conta do 
interessado. 

Seção II 

Das Obstruções das Calçadas e Passeios Públicos 

Art. 7°. Na pavimentação do passeio, não será permitido obstáculo de caráter 
permanente, que impeça o livre trânsito dos pedestres. 

Art. 8°. A instalação de mobiliário urbano nos passeios públicos, tais como 
telefones públicos, caixas de correios, cestas de lixo, bancas de jornais e revistas,  
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. 

Seção III 

Do Dano 

Art. 9°. Na hipótese de dano à calçada ou passeio, a recuperação caberá a quem 
der causa. 

Parágrafo único. As concessionárias de serviços públicos ou de utilidade pública e as 
entidades a elas equiparadas, bem como as empresas executoras de obras públicas ou 
privadas são responsáveis pela recuperação dos passeios e calçadas avariados em 
decorrência da execução dos seus serviços. 

CAPÍTULO VI 

Procedimentos Administrativos 

Art. 10. A não realização dos serviços necessários à construção, manutenção e 
recuperação dos passeios públicos ou calçadas, localizados nas vias públicas, nas 
condições desta Lei, o Município notificará o responsável para executar tais serviços no 
prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento da notificação. 

§ 1º O órgão responsável pela notificação de que trata o caput é a  Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos. 

§ 2º O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, 
para apresentar sua defesa perante o Município. 
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§ 3º No caso de não ser o responsável pela obrigação de que trata o caput, o notificado, 
na defesa, deverá indicar o responsável, mediante provas, para que seja promovida nova 
notificação, do contrário, presumir-se-á sua responsabilidade. 

Art.11. São causas ensejadoras de notificação quaisquer atos ou fatos que 
descumpram os preceitos estabelecidos nesta Lei, e notadamente: 

I - passeio inexistente, em desacordo com as especificações ou em mau estado de 
conservação; 

II - obstruir ou concorrer, direta ou indiretamente, para a obstrução de valas, calhas, 
bueiros ou bocas de lobo ou impedir, por qualquer forma o escoamento das águas 
pluviais; 

III - utilização de marcos ou quaisquer tipos de barreiras físicas ou arquitetônicas nos 
passeios sem autorização do órgão competente; 

IV - despejo de águas pluviais ou de infiltração, água de lavagem, despejos domésticos e 
quaisquer outras águas servidas ou de esgotos sobre os passeios; 

V - caixas de inspeção fora das especificações e/ou passeios danificados por 
concessionárias ou entidades a ela equiparadas; 

VI - colocar sobre a faixa exclusiva de circulação de pedestres, material de construção, 
mesas, cadeiras, banca ou quaisquer materiais ou objetos, quaisquer que seja a 
finalidade, excetuando-se os casos regulados por legislação específica, e, previamente 
autorizados pelo Município. 

Art. 12. Após 90 (noventa) dias da notificação para execução das obras de 
construção ou recuperação dos passeios públicos ou calçadas, sem que o responsável 
tenha concluído a execução do serviço, o Poder Público Municipal poderá aplicar multa a 
ser definida de acordo com o Código Tributário Municipal. 

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas, 23 de abril de 2013. 

 

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

 


