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LEI COMPLEMENTAR Nº. 160/2019
Revisa e dispõe sobre o sistema viário do
município de Palotina.
A Câmara Municipal de Palotina, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. A presente Lei Complementar dispõe sobre a regulação do sistema
viário do Município de Palotina, tendo como objetivos:
Imelhorar o aproveitamento do sistema viário existente, com o aumento
das condições de capacidade e segurança;
II promover a hierarquização do sistema viário existente, com a
implementação de soluções para dar maior fluidez ao tráfego e maior segurança e
conforto, atendendo às necessidades da população, das atividades comerciais e de
serviços e o adensamento habitacional;
III -

disciplinar o tráfego de veículos de carga nos núcleos urbanos;

IV -

promover a implantação de ciclovias;

Vdefinir parâmetros para abertura de novas vias tanto de iniciativa pública
como privada;
VI -

estabelecer critérios para a estruturação das vias;

VII - induzir o desenvolvimento das
adequadamente, as áreas urbanas ao sistema viário;

áreas

periféricas,

integrando,

VIII - induzir o desenvolvimento pleno das áreas urbanas do Município, através
da compatibilização coerente entre circulação, uso e ocupação do solo, face a forte
relação existente entre o ordenamento do sistema viário e o estabelecimento das
condições adequadas ao desenvolvimento das diversas atividades no meio urbano;
IX circulação;

adaptar a malha viária existente urbana e rural a melhores condições de

Xeliminar pontos críticos de circulação, principalmente em pontos críticos
de ocorrência de acidentes;
XI - adequar os locais de concentração, acesso e circulação pública às Pessoas
com Deficiência e Pessoas com Mobilidade Reduzida.
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Art. 2º. O sistema viário da cidade de Palotina e dos demais núcleos urbanos do
Município obedecerão, no que couber, os parâmetros técnicos definidos nesta Lei e na
Lei Municipal de Parcelamento do Solo Urbano.
Art. 3º. A abertura de qualquer via pelo Poder Público ou por empreendedor de
loteamento privado deverá ser objeto de projeto e obedecerá ao disposto nesta Lei.
Art. 4º. Considera-se sistema viário do município de Palotina o conjunto de vias
que, de forma hierarquizada e articulada segundo critérios funcionais e estruturais e
observados os padrões urbanísticos estabelecidos nesta Lei, viabilizam a circulação de
pessoas e o tráfego de veículos e cargas, sendo consubstanciado nos Anexos desta Lei.
§1º A função da via é determinada pelo seu desempenho de mobilidade,
considerados os aspectos da infraestrutura, do uso e ocupação do solo, dos modais de
transporte e do tráfego.
§2º Aplica-se ao sistema viário a Legislação Federal e Estadual, obedecendo
ao que prescreve o Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar.
SEÇÃO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 5º. O sistema viário do Município de Palotina está subdividido em urbano e
municipal, assim definidos:
I - É considerado Sistema Viário Urbano o conjunto de vias e logradouros
públicos contidos dentro dos perímetros urbanos da Sede Municipal e demais núcleos
urbanos, descritos e representados nos Anexos da presente Lei;
II - É considerado Sistema Viário Municipal o conjunto das demais vias do
Município, descritos e representados nos Anexos da presente Lei.
Art. 6º. Para efeito de aplicação desta Lei, são adotadas as seguintes definições:
IAcesso é o dispositivo que permite a interligação para veículos e
pedestres entre:
a) logradouro público e propriedade privada;
b) propriedade privada e áreas de uso comum em condomínio;
c) logradouro público e espaço de uso comum em condomínio.
II - Acostamento é a parcela da área adjacente à faixa de rolamento,
objetivando:
a) permitir que veículos em início de processo de desgoverno retomem a
direção correta;
b) proporcionar aos veículos acidentados, com defeitos, ou cujos motoristas
fiquem incapacitados de continuar dirigindo, um local seguro para serem estacionados
fora da trajetória dos demais veículos;
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c) permitir o embarque e desembarque sem interrupção de fluxo de tráfego.
III - Alinhamento predial é a linha divisória entre o terreno e o logradouro
público;
IV - Caixa de rolamento ou leito carroçável é o espaço organizado ao tráfego
de veículos motorizados, ou seja, é a faixa da via excluída a calçada, o canteiro central e
o acostamento;
V - Calçada é a parte da via segregada e em nível diferente à via, destinada à
circulação de pedestres e implantação de mobiliário urbano, sinalização e vegetação;
VI - Canteiro central é o espaço compreendido entre os bordos internos das
faixas de rolamento, objetivando separá-las física, operacional, psicológica e
esteticamente;
VII - Ciclofaixa é a parte da via destinada à circulação de bicicletas,
bicicletas elétricas e seus equivalentes não motorizados;
VIII - Ciclovia é a parte da via segregada, destinada única e exclusivamente à
circulação de bicicletas, bicicletas elétricas ou seus equivalentes não motorizados;
IX - Cruzamentos destinam-se a articular o sistema viário nas suas diversas
vias e se classificam em dois tipos:
a) cruzamentos simples são cruzamentos em nível com, no máximo, duas
vias que se interceptam, de preferência, ortogonalmente;
b) cruzamentos rotulados são cruzamentos de duas ou mais vias, feitos em
nível com controle de fluxo sinalizado com placas ou semáforos, conforme estudos de
volume de fluxo.
X - Estacionamento é o espaço público ou privado destinado a guardar ou
estacionar veículos, constituído pelas áreas de vagas e circulação;
XI - Faixa de Domínio é a porção do solo ao longo da pista de utilização
pública, em ambos os lados da via;
XII Faixa non aedificandi é a área de terra onde é vedada a edificação
de qualquer natureza;
XIII - Greide é a linha reguladora de uma via, composta de uma sequência de
retas com declividades permitidas, traçadas sobre o perfil longitudinal do terreno;
XIV - Largura da via é a distância entre os alinhamentos da via;
XV - Logradouro público é o espaço livre, reconhecido pela municipalidade,
destinado ao tráfego, comunicação ou lazer públicos (rua, avenida, praça, largo e
outros);
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XVI - Meio-fio é a linha composta de blocos de cantaria ou concreto que
separa a calçada da caixa de rolamento ou do acostamento;
CAPÍTULO II
DO SISTEMA VIÁRIO
SEÇÃO I
DA HIERARQUIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Art. 7º. As vias do Sistema Viário são classificadas segundo a natureza da sua
circulação e do zoneamento do uso do solo, como segue:
I - Rodovias, permitem a ligação entre os diversos núcleos urbanos do
Município e a ligação deste com as demais regiões do país, podendo ser municipais,
estaduais ou federais;
II - Vias arteriais, se constituem como vias estruturantes da área urbana e
interligam os diversos setores da cidade, atendendo às principais demandas de
circulação geral, conciliando a fluidez do tráfego com o acesso às propriedades lindeiras
e com o transporte coletivo e coletando o tráfego das vias Coletoras e Locais;
III - Vias coletoras são as que coletam o tráfego das vias locais,
proporcionando a conexão interbairros, distribuindo o tráfego interno e alimentando as
vias de maior fluxo, ou seja, as vias arteriais;
IV - Vias locais são caracterizadas pelo baixo volume de tráfego, destinandose à circulação no interior dos bairros e permitindo acesso direto aos lotes, alimentando
as vias coletoras;
VVI -

Ciclovias são as vias destinadas exclusivamente à circulação de ciclistas;
Ciclofaixas são partes de vias destinadas à circulação de ciclistas;

VII - Contorno viário é uma rodovia projetada para o escoamento do tráfego de
veículos pesados fora do perímetro urbano, a qual é de responsabilidade do governo do
Estado.
VIII - Estradas Municipais (KD) são as principais estradas rurais destinadas à
logística do agronegócio;
IX Estradas Vicinais se destinam à conexão entre as comunidades e distritos
às estradas municipais ou outras regiões do Município;
Art. 8º.
III -

A hierarquia proposta para o Sistema Viário Urbano, objetiva:

induzir uma estrutura urbana linear;
otimizar o potencial das diversas zonas e setores da cidade;
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III -

proporcionar equilíbrio nos fluxos na rede viária urbana.

Art. 9º. O Plano de Hierarquização das vias que compõem o sistema viário
da cidade de Palotina e demais núcleos urbanos do Município encontra-se indicado nos
Anexos I e II, parte integrante desta Lei.
§1º As diretrizes para implantação de ciclovias e ciclofaixas encontram-se
indicadas no Anexo III dessa lei.
§2º A implantação das ciclovias e ciclofaixas observará projeto técnico
elaborado por profissionais habilitados e aprovado pelo órgão competente do
Município, bem como pelo Conselho Municipal de Trânsito, obedecendo os seguintes
critérios:
a) não será permitido tráfego ou estacionamento de veículos automotores
nas ciclovias e ciclofaixas, salvo veículos particulares que poderão cruzá-las para
acessar suas vagas de garagem;
b) cadeiras motorizadas para circulação de Pessoas com Deficiência
poderão utilizar livremente todas as ciclovias e ciclofaixas.
Art. 10. Qualquer plano de pavimentação urbana deverá obedecer à
hierarquia viária estabelecida nesta Lei Complementar.
SEÇÃO II
DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS
Art. 11.
I-

As vias urbanas classificam-se, quanto a sua implantação, em:

vias existentes: vias já implantadas e denominadas;

II - vias projetadas: vias definidas nesta Lei Complementar como
necessárias, mas sujeitas ainda ao projeto e/ou implantação.
Art. 12. Todas as vias de circulação a serem projetadas e construídas devem
atender os seguintes requisitos:
Ia declividade longitudinal máxima permitida da via será de 15% (quinze
por cento) e a mínima não poderá ser inferior a 1% (um por cento);
II a declividade transversal máxima permitida da via será de 4% (quatro por
cento) e a mínima de 2% (dois por cento), sendo que esta deverá ser realizada do eixo
do leito carroçável para as extremidades.
Art. 13. Na aprovação de loteamentos será sempre considerada a urbanização
da área contígua ou limítrofe, devendo as vias previstas articularem-se com as vias
adjacentes oficiais existentes ou projetadas e harmonizar-se com a topografia local.
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Art. 14. As vias de circulação poderão terminar nas divisas da gleba a lotear
apenas quando seu prolongamento estiver previsto nesta Lei ou quando, a juízo do
órgão competente do Município, interessar ao desenvolvimento urbano do Município.
§1º
As vias de que trata o caput deste artigo deverão atender as dimensões
mínimas das vias definidas nos Anexos desta Lei Complementar.
§2º
O traçado das vias projetadas é esquemático, devendo o traçado
definitivo ser projetado de acordo com a legislação vigente, especialmente no que se
refere às vias marginais dos cursos d’água.
Art. 15. As vias arteriais e coletoras devem funcionar como elementos de
orientação dos percursos, devendo, para que cumpram este papel, ser destacadas das
demais e, para tanto, podem ser usados os seguintes recursos:
I-

padrões de sinalização;

II -

tipo de pavimentação;

III -

iluminação.

Art. 16. As vias públicas deverão ser dimensionadas tendo como parâmetros
os seguintes elementos:
III -

leito carroçável para veículos;
faixa de estacionamento/acostamento para veículos;

III ciclovia ou ciclofaixa unidirecional com, no mínimo, 1,20m (um metro e
vinte centímetros) ou ciclovia ou ciclofaixa bidirecional com, no mínimo, 2,50m (dois
metros e cinquenta centímetros);
IV -

calçada.

Art. 17.
III calçadas.

Os projetos de abertura de novas vias deverão conter:

o greide da referida via;
os perfis transversais com indicação do leito carroçável, meios-fios e

Art. 18. Nos cruzamentos das vias públicas, os dois alinhamentos deverão ser
circundados por um arco de círculo de raio mínimo de:
III III -

2,00m (dois metros) para vias locais;
4,00m (quatro metros) para vias coletoras;
7,00m (sete metros) para vias arteriais e vias marginais.

Art. 19. Nas vias de circulação cujo leito não estiver no mesmo nível dos
lotes lindeiros, o responsável pela abertura da via executará talude de proteção ou muro
de arrimo, de modo a promover o acesso ao lote e proteger o terreno.
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Art. 20. As Rodovias deverão comportar largura de, no mínimo, 42,00m
(quarenta e dois metros), contendo (conforme Anexo IV):
I2 (duas) faixas de rolamento para veículos de, no mínimo, 3,50m (três
metros e cinquenta centímetros) cada;
II 2 (duas) faixas de acostamento para veículos de, no mínimo 2,50m (dois
metros e cinquenta centímetros) cada;
III 2 (duas) faixas non aedificandi de 15,00m (quinze metros) a partir da
margem, nos dois lados da via, podendo o produtor utilizar esta área especificamente
para o plantio de cultura semiperene.
Art. 21. As Vias Arteriais Projetadas deverão comportar largura de, no
mínimo, 35,00m (trinta e cinco metros), contendo (conforme Anexo V):
III -

1 canteiro central de, no mínimo, 5,00m (cinco metros);
2 (duas) ciclofaixas unidirecionais com, no mínimo, 2,00m (dois metros)

cada;
III - 2 (duas) pistas com 2 (duas) faixas de rolamento para veículos de, no
mínimo, 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) cada faixa;
IV - 2 (duas) faixas para estacionamento para veículos de, no mínimo, 2,50m
(dois metros e cinquenta centímetros), considerando vagas paralelas;
V - 2 (duas) calçadas de, no mínimo, 3,50m (três metros e cinquenta
centímetros) cada;
Art. 22. As Vias Arteriais Existentes deverão comportar largura de, no
mínimo, 30,00m (trinta metros), contendo (conforme Anexo VI):
I-

1 canteiro central de, no mínimo, 2,00m (dois metros);

II - 2 (duas) ciclofaixas unidirecionais com, no mínimo, 1,50m (um metro e
cinquenta centímetros) cada;
III - 2 (duas) pistas com 2 (duas) faixas de rolamento para veículos de, no
mínimo, 3,25m (três metros e vinte e cinco centímetros) cada faixa;
IV - 2 (duas) faixas para estacionamento para veículos de, no mínimo, 2,50m
(dois metros e cinquenta centímetros), considerando vagas paralelas;
V - 2 (duas) calçadas de, no mínimo, 3,50m (três metros e cinquenta
centímetros) cada;
Art. 23. As Vias Coletoras deverão comportar largura de, no mínimo, 20,00m
(vinte metros), contendo (conforme Anexo VII):
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I - 2 (duas) faixas de rolamento para veículos de, no mínimo, 4,00m (quatro
metros) cada;
II - 1 (uma) faixa de estacionamento para veículos de, no mínimo, 2,50m
(dois metros e cinquenta centímetros);
III - 1 (uma) ciclofaixa bidirecional de, no mínimo, 2,50m (dois metros e
cinquenta centímetros);
IV - 2 (duas) calçadas de, no mínimo, 3,50m (três metros e cinquenta
centímetros) cada.
Art. 24. As Vias Locais deverão comportar largura de, no mínimo, 15,00m
(quinze metros), contendo (conforme Anexo VIII):
I - 2 (duas) faixas de rolamento para veículos de, no mínimo, 2,80m (dois
metros e oitenta centímetros) cada;
II - 2 (duas) faixas de estacionamento para veículos de, no mínimo, 2,20m
(dois metros e vinte centímetros);
III - 2 (duas) calçadas de, no mínimo, 2,50m (dois metros e cinquenta
centímetros) cada.
Art. 25. As Vias Marginais deverão comportar largura de, no mínimo,
20,00m (vinte metros), contendo (conforme Anexo IX):
I - 2 (duas) faixas de rolamento para veículos de, no mínimo 4,00m (quatro
metros) cada;
II - 2 (duas) faixas de estacionamento para veículos de, no mínimo, 2,50m
(dois metros e cinquenta centímetros) cada;
III - 1 (uma) calçada de, no mínimo, 3,50m (três metros e cinquenta
centímetros), no lado das edificações;
IV - 1 (um) separador de pistas com, no mínimo, 0,50m (cinquenta
centímetros), no lado da rodovia;
V - 1 (uma) ciclovia bidirecional com, no mínimo, 2,50m (dois metros e
cinquenta centímetros), no lado da rodovia;
VI - 1 (um) separador de pistas com, no mínimo, 0,50m (cinquenta
centímetros), no lado da rodovia;
Art. 26. As Estradas Municipais deverão comportar largura de, no mínimo,
15,00m (quinze metros) de largura, sendo 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros)
para cada lado do eixo da pista, contendo (conforme Anexo X):
I - 2 (duas) faixas de rolamento para veículos de, no mínimo, 3,50m (três
metros e cinquenta centímetros) cada;
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II - 2 (duas) faixas de acostamento para veículos de, no mínimo 2,00m (dois
metros) cada;
III -

2 (duas) faixas de segurança de, no mínimo 2,00m (dois metros) cada.

Art. 27. As Estradas Vicinais deverão comportar largura de, no mínimo,
10,00m (dez metros) de largura, sendo 5,00m (cinco metros) para cada lado do eixo da
pista, contendo (conforme Anexo XI):
I - 2 (duas) faixas de rolamento para veículos de, no mínimo, 3,00m (três
metros) cada;
II - 2 (duas) faixas de acostamento para veículos de, no mínimo 1,50m (um
metro e cinquenta centímetros) cada;
III - 2 (duas) faixas de segurança de, no mínimo, 0,50m (cinquenta centímetros)
cada.
Art. 28. Nos terrenos lindeiros às vias que constituírem o sistema rodoviário
estadual ou federal, os projetos de parcelamento deverão incluir, obrigatoriamente, a
liberação, para o poder público, das faixas de domínio definidas no artigo 7º desta Lei
Complementar, além da reserva de uma faixa non aedificandi de 15,00m (quinze
metros), conforme a Lei Federal nº. 6.766/1979, para a implantação de via marginal, via
esta que poderá ter dimensão maior do que a faixa non aedificandi, desde que
respeitadas as dimensões, a hierarquia e os demais critérios estabelecidos no art. 24
desta Lei Complementar.
Parágrafo único.
Quando os projetos geométricos das vias marginais não
estiverem estabelecidos, deverá ser solicitada a análise do projeto de parcelamento pelo
Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE), Comissão Técnica do Plano Diretor e
Comissão de Análise e Aprovação de Loteamentos.
Art. 29. Quando do licenciamento ou da expedição de alvará para o
funcionamento de atividades ou execução de obras é obrigatório a reserva de faixa para
o alargamento previsto na faixa de domínio.
Art. 30. As caixas de ruas dos novos loteamentos deverão observar as
diretrizes viárias e continuidade das vias existentes, devendo ter dimensionamento
adequado às funções a que se destinam (ver Anexos).
Art. 31. As caixas de ruas dos prolongamentos das vias de estruturação
municipal, arteriais, coletoras e locais poderão ser maiores que as existentes, a critério
do Município de Palotina.
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SEÇÃO III
DAS DIRETRIZES PARA INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO
Art. 32.
Palotina:
Iexistentes;

São diretrizes específicas para o sistema viário do Município de

promover a pavimentação ou complementação da pavimentação das vias

II - promover os prolongamentos viários a abertura de novas vias definidos
no Anexo II desta Lei;
III -

disciplinar e orientar o tráfego de veículos de carga;

IV -

implantar ciclovias.

Art. 33. O planejamento e controle do sistema viário observarão, além do
disposto no artigo anterior:
I - soluções para os cruzamentos com grande fluxo de tráfego em locais
onde haja conflitos;
II III -

limites ao acesso de veículos de carga na Zona Central;
definição de áreas para estacionamento;

IV - implantação de redutores de velocidade em vias de tráfego local,
especialmente próximo a escolas e outros estabelecimentos de ensino;
V-

implantação de uma via coletora a cada três quadras.

Art. 34. Caberá ao Poder Público Municipal o disciplinamento do uso das
vias de circulação no que concerne:
I - ao estabelecimento de locais e horários adequados e exclusivos para
carga e descarga e estacionamento de veículos;
II - ao estabelecimento de rotas especiais para veículos de carga e de
produtos perigosos;
Parágrafo único. A implantação de atividades afins e correlatas às referidas
no caput do artigo poderão ser realizadas em conjunto com órgãos de outras esferas
governamentais.
Art. 35. O desenho geométrico das vias de circulação deverá obedecer às
Normas Técnicas específicas pela ABNT.
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SEÇÃO IV
DAS CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E ARBORIZAÇÃO
Art. 36. As calçadas devem ser contínuas e não apresentar degraus,
rebaixamentos, buracos ou obstáculos que prejudiquem a circulação dos pedestres.
Parágrafo único. A manutenção das calçadas será de responsabilidade dos
proprietários dos lotes, cabendo ao Executivo Municipal efetuar a fiscalização de acordo
com o Código de Obras.
Art. 37. As calçadas deverão comportar largura de, no mínimo, 2,50m (dois
metros e cinquenta centímetros), contendo (conforme Anexo XII):
I - faixa de serviço: faixa de grama destinada a acomodar o mobiliário
urbano, a arborização urbana e os postes de iluminação ou sinalização, com largura
mínima de 1,00m (um metro);
II - faixa livre ou passeio: destinada exclusivamente à circulação de
pedestres, devendo ser livre de qualquer obstáculo, ser revestida com pavimento de
superfície regular e antiderrapante (preferencialmente paver), ter inclinação transversal
máxima de 2% (dois por cento), ter continuidade entre os lotes e apresentar largura
mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e altura livre de 2,10m (dois metros e
dez centímetros);
III - faixa de acesso: consiste no espaço de transição entre a área pública e o
lote, destinada a acomodar rampa de acesso aos lotes lindeiros sob autorização do
município para edificações já construídas, com largura mínima de 0,30m (trinta
centímetros).
IV - As calçadas dos imóveis de usos públicos tais como: Escolas, Postos de
Saúde e demais edificações que demandam de espera dos usuários devem conter
cobertura para abrigar os usuários nos períodos de espera.
Parágrafo único.
Deverá ser evitada a utilização de árvores com ramos
pendentes, garantindo altura livre mínima de 2,10m (dois metros e dez centímetros) a
partir do piso e plantas cujas raízes possam danificar o pavimento, conforme Manual de
Arborização Urbana de Palotina.
Art. 38. As calçadas deverão ser adequadas às Pessoas com Deficiência e
Pessoas com Mobilidade Reduzida, inclusive com a execução de rampa para Pessoas
com Deficiência após o ponto de tangência da curvatura das esquinas, conforme a NBR
9.050/2015 da ABNT.
Parágrafo Primeiro. É concedido o prazo de 2 (dois) anos para adequações dos
imóveis comerciais, industriais e de prestação de serviços e órgãos públicos para
acessibilidade.
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Parágrafo Segundo. Fica o Município obrigado no prazo de 2 (dois) anos
efetuar recuo das faixas de pedestres nas Avenidas na razão de 6 (seis) metros.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 39. Nos casos de estrangulamento de via, descontinuidade das vias de
um loteamento para outro, construção sobre logradouro público e situações similares
deverão ser dadas soluções específicas caso a caso, podendo ser utilizadas outras
características geométricas a critério do órgão competente do Município.
Art. 40. Todas as vias públicas municipais serão conservadas pelo poder
público municipal.
§1º Atos de vandalismo e depredação das vias públicas serão penalizados
pelo órgão competente do Município, mediante aplicação de multas precedidas de
notificação.
§2º O valor da multa será definido pelo órgão competente do Município e
será vinculado à UFM.
Art. 41.
III -

Constituem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

Anexo I: Mapa do Sistema Viário Municipal;
Anexo II: Mapa do Sistema Viário Urbano da Sede Municipal e demais
núcleos urbanos;

III -

Anexos III a XI: Perfis das Vias;

IV -

Anexo XII: Calçadas.

Parágrafo único.
Os projetos de médio e grande porte que envolvam
construção de novos eixos viários, pontes, duplicação de vias ou de reestruturação viária
urbana ou rural, deverão elaborar estudos e relatórios de impacto ambiental, e estarão
sujeitos a análise do CONCIDADE, Comissão Técnica do Plano Diretor, Comissão de
Análise e Aprovação de Loteamentos e órgãos estaduais competentes.
Art. 42. O Poder Executivo divulgará, de forma ampla e didática, o conteúdo
desta Lei visando o acesso da população aos instrumentos de política urbana que
orientam a produção e organização do espaço habitado.
Art. 43. A presente Lei, que regulamenta o aspecto físico do sistema viário,
será complementada com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e com o Plano
Municipal de Arborização Urbana e de acordo com as disposições dos artigos anteriores
e Anexos desta Lei.
Art. 44. As modificações que, por ventura, vierem a ser feitas no sistema
viário, deverão considerar a Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente, podendo ser
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efetuadas pelo Executivo Municipal conforme prévio parecer técnico do CONCIDADE,
Comissão Técnica do Plano Diretor e Comissão de Análise e Aprovação de
Loteamentos.
Art. 45. Os casos omissos pela presente Lei serão dirimidos pelo
CONCIDADE, Comissão Técnica do Plano Diretor e Comissão de Análise e Aprovação
de Loteamentos.
Art. 46. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paço Municipal “Luiz Ângelo De Carli”,
Em, 03 de julho de 2019.
Jucenir Leandro Stentzler
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Felipe Zago
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I – MAPA DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
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ANEXO II – MAPA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO DA SEDE MUNICIPAL E
DISTRITOS
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ANEXO III – MAPA DAS CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
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ANEXO IV – PERFIL DAS RODOVIAS
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ANEXO V – PERFIL DAS VIAS ARTERIAIS PROJETADAS
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ANEXO VI – PERFIL DAS VIAS ARTERIAIS EXISTENTES
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ANEXO VII – PERFIL DAS VIAS COLETORAS
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ANEXO VIII – PERFIL DAS VIAS LOCAIS
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ANEXO IX – PERFIL DAS VIAS MARGINAIS
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ANEXO X – PERFIL DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
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ANEXO XI – PERFIL DAS ESTRADAS VICINAIS
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ANEXO XII – PERFIL DAS CALÇADAS
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