ANEXO I: Glossário, Definições e Termos Técnicos
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas é o órgão responsável pela
normatização técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento
tecnológico brasileiro.
Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público
ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida.
Acessível: espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou elemento que possa
ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa.
Acréscimo: aumento de área construída de uma edificação, feita durante ou após
a conclusão da mesma, quer em sentido horizontal quer no sentido vertical, ou em
ambos os sentidos.
Afastamento ou recuo frontal: é a menor distância entre uma edificação e a
testada do imóvel, sendo obrigatória a medida mínima estabelecida pelo Município na
Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.
Afastamento ou recuo laterais e/ou de fundos: é a menor distância entre uma
edificação e as divisas laterais e de fundos do imóvel, sendo obrigatória a medida
mínima estabelecida pelo Município na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo,
de acordo com a altura da edificação.
Alinhamento do Lote ou Alinhamento Predial: linha locada ou indicada pelo
Município que delimita a divisa frontal do lote - testada - e o logradouro público;
Alvará: documento que consubstancia um ato administrativo de licença ou
autorização municipal.
Andaime: estrutura provisória de metal ou madeira necessária à execução de
obras em edificações.
Andar: Volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos ou entre um
pavimento e um plano de cobertura.
Área computável: área construída que é considerada no cálculo do coeficiente
de aproveitamento.
Área construída: Soma da área de todos os pavimentos de uma edificação
calculada pelo seu perímetro externo.
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Área não computável: área construída que não é considerada no cálculo do
coeficiente de aproveitamento.
Área útil: área interna de um compartimento, sem considerar as paredes.
Ascensor: qualquer artefato mecânico que possa transportar pessoas de um a
outro piso da edificação.
Assinatura-recibo: assinatura realizada pelo próprio notificado ou autuado, seu
representante, mandatário ou preposto que comprova o recebimento de notificação, de
auto e/ou de termo entregue pela autoridade fiscal competente.
Ático: área construída sobre a laje de cobertura do último pavimento de um
edifício (habitação coletiva).
Balanço: parte da construção que excede no sentido horizontal a prumada de
uma parede externa do pavimento imediatamente inferior, devendo ser engastados na
edificação, sem estrutura de apoio vertical nas extremidades.
Beiral: aba do telhado que excede a prumada de uma parede externa da
edificação.
Bermas: passagem estreita que separa uma trincheira, um fosso ou um canal das
terras de escavação; plataforma lateral; acostamento.
Calçada pública: é a parte constituinte da via pública, geralmente segregada e
em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, restrita à circulação de
pedestres e à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação, equipamentos
de infraestrutura e outros fins.
Ciclovia: pista separada fisicamente
especificamente à circulação de bicicletas.

do

tráfego

comum,

destinada

Cisterna: depósito inferior de água para abastecimento da edificação.
Cobertura: elemento de coroamento da edificação destinado a proteger as
demais partes componentes, geralmente compostos por um sistema de vigamento e
telhado.
Coeficiente de aproveitamento: razão numérica entre a área construída
computável da edificação e a área total do lote. , cujo máximo é estabelecido pela Lei de
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.
Construção: qualquer obra, erigida com materiais sólidos e estáveis, que resulte
em edificação nova executada em terreno não edificado ou onde haverá ampliação ou
demolição da construção existente.
Compartimento: cômodo, aposento, ambiente interno, espaço delimitado de
uma edificação classificado pela sua atividade.
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Compartimento de permanência transitória: compartimento de permanência
por tempo reduzido e/ou onde não ocorrem atividades laborais e/ou que não servem de
ventilação a outros compartimentos que não os próprios.
Compartimento de permanência prolongada: compartimentos onde ocorram
atividades laborais e/ou de moradia.
Cota: medida de distância expressa em metros, paralela e entre dois pontos
dados.
Cumeeira: linha horizontal de remate do telhado, que constitui a sua parte mais
elevada.
Declividade: razão numérica entre a diferença da altura entre dois pontos e a
distância horizontal entre eles, expressa em porcentagem.
Divisa: linha limítrofe de um lote.
Duto de ventilação: espaço vertical ou horizontal delimitado no interior de uma
edificação destinado somente a ventilação.
Edícula: edificação secundária e acessória da moradia, geralmente situada no
fundo do lote, que não constitui domicílio independente.
Edifício garagem: tipologia construtiva que, dotada de rampas ou elevadores, é
destinada exclusivamente ao estacionamento de veículos.
Eixo longitudinal da edificação: eixo perpendicular ao alinhamento predial e
localizado no eixo da testada.
Eixo transversal do lote: eixo que conecta o meio das divisas em linha reta
localizado no ponto médio das mesmas.
Empena: parte superior das paredes externas, acima do forro, fechando o vão
formado pelas águas da cobertura, sem aberturas. Nas fachadas principais, em alguns
casos, a empena adquire a forma de frontão.
Esquina: intersecção de duas ruas em ângulo, quando não se constituem uma o
prolongamento da outra, e onde os lotes nelas existentes possuem testadas para cada
uma destas ruas.
Estufa: construção envidraçada para cultura de plantas.
Fachada: elevação das paredes externas de uma edificação.
Faixa não-edificável: área reservada dentro de propriedade pública ou privada
sujeita à restrição ao direito de construir, por razões de interesse urbanístico e/ou
ambiental e/ou público de qualquer natureza; , tais como áreas de preservação
permanente, áreas com vegetação ou espaços protegidos, faixas onde estão instaladas
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linhas de transmissão de energia, de oleodutos, de rodovias ou outros equipamentos
públicos e de infraestrutura.
Guarda-corpo: elemento construtivo de proteção vertical delimitando as faces
laterais abertas de escadas, rampas, patamares, terraços, sacadas, mezaninos, passarelas,
galerias e assemelhados, que serve de vedação protetora contra quedas.
Guia ou meio-fio: borda física instalada ao longo das vias, de acabamento da
calçada ou passeio, constituída por prisma de granito ou concreto junto à sarjeta
(escoamento pluvial), podendo ser rebaixada, em casos de acesso de veículos e
pedestres em desnível.
Habitação coletiva: edificação que comporta de 02 (duas) ou mais unidades
residenciais autônomas, agrupadas horizontalmente ou verticalmente, com ou sem áreas
internas comuns à edificação.
Infraestrutura básica: equipamentos urbanos de escoamento das águas
pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável,
energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.
Letreiro: propaganda por meio de cartazes, papéis ou similares fixados na
edificação.
Logradouro público: área de terra de propriedade pública e de uso comum
destinada às vias de circulação, às praças e aos espaços livres.
Lote: terreno oriundo de processo regular de parcelamento do solo, com acesso
e testada a logradouro público servido de infraestrutura, cujas dimensões atendam aos
índices urbanísticos definidos em lei municipal para a zona a que pertence.
Mansarda ou água-furtada: janela disposta no telhado de uma edificação para
iluminar e ventilar a área interna, tornando-o habitável.
Marquise: estrutura em balanço em
exclusivamente a cobertura e proteção de pedestres.

logradouro

público,

formando

Mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços
públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de
forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses
elementos, como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de
acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos,
quiosques e quaisquer outros de natureza análoga.
Mezanino: complemento de um pavimento que o divide na sua altura e é aberto
para ele.
Muro de arrimo: muro destinado a suportar desnível de terreno superior a
1,00m.
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NBR: Norma Técnica Brasileira, estipulada pela ABNT.
Pátio: área confinada e descoberta, adjacente à edificação, ou circunscrita pela
mesma.
Passeio: parte da calçada, livre de interferências, destinada à circulação
exclusiva de pedestres e excepcionalmente, de ciclistas.
Pavimento: plano de piso ou plano horizontal que divide a edificação no sentido
da altura, também considerado como conjunto das dependências situadas em um mesmo
nível compreendido entre dois planos horizontais consecutivos.
Pavimento térreo: primeiro pavimento de uma edificação, situado entre as cotas
-1,20m (menos um metro e 20 centímetros) e +1,20m (um metro e vinte centímetros)
em relação ao nível do passeio na mediana da testada do lote. Em lotes de esquina a
mediana da testada do lote é determinada pela média aritmética dos níveis médios das
testadas.
Pé direito: distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento.
Peitoril: plano de vedação inferior dos marcos da janela.
Pista de rolamento: parte da via pública, longitudinal da pista, destinada à
circulação de veículos e caracterizada pela diferença de nível em relação às calçadas,
ilhas e canteiros centrais, podendo ser identificada através de pintura no pavimento.
Platibanda: mureta de alvenaria construída no prolongamento vertical das
paredes-mestras externas de uma edificação, acima dos beirais.
Projeto arquitetônico: conjunto de desenhos e plantas que exprimem a forma
espacial e os detalhes da edificação que se pretende construir em um determinado
imóvel, atendendo às normas técnicas – ABNT.
Quiosque: pequeno pavilhão aberto.
Rampa: plano inclinado ou inclinação da superfície de piso, longitudinal ao
sentido de caminhamento, com declividade igual ou superior a 5%, que substitui a
escada, interligando dois níveis distintos de piso para o acesso de pessoas e ou veículos.
Reservatório de Retardo: ou de detenção ou contenção de cheias, o dispositivo
tem como objetivo reter os excedentes hídricos localizados, resultantes da
microdrenagem, podendo se constituir de sumidouros com dispositivos que permitam a
infiltração para o aqüífero; são dispositivos abertos ou fechados capazes de reter e
acumular parte das águas pluviais, provenientes de chuvas intensas, que tem por função
regular a vazão de saída num valor desejado atenuando os efeitos a jusante, aliviando
assim, os canais ou galerias responsáveis pela drenagem pública. Pode ser comunicante
com a cisterna desde que possua dispositivo para tornar a água potável.
Soleira: elemento que constitui a parte inferior do vão da porta.
5

Sinalização de trânsito: sinalização viária constituída de elementos como
placas verticais, pinturas no piso e equipamentos de controle luminosos, com a função
de ordenar ou dirigir o trânsito de veículos e pedestres.
Sótão: espaço utilizável sob a cobertura, somente em habitações unifamiliares e
unidades autônomas de condomínios edilícios horizontais, com pé direito variável, não
sendo considerado pavimento da edificação.
Talvegue: depressão natural de um terreno em forma de vale onde correm as
águas naturais; canal mais profundo do leito de um curso de água.
Tapume: vedação provisória usada durante a construção.
Telheiro: superfície coberta e sem paredes em todas as faces.
Testada: é o comprimento da linha que faz a divisa frontal do lote com a via
pública.
Vistoria: diligência determinada na forma deste Código para verificar as
condições de uma obra, instalação ou exploração de qualquer natureza.
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ANEXO II: Áreas de recreação e lazer em habitações coletivas

ÁREA DE RECREAÇÃO E LAZER EM HABITAÇÕES COLETIVAS
NÚMERO
DE
ÁREA A SER
ÁREA
UNIDADES
ACRESCIDA
BASEDEREFERÊNCIA
DE
POR UNIDADE
HABITAÇÃO
13 a 20
50 m2
+
2 m2 por unidade
21 a 50
51 a 100

100 m2
200 m2

+
+

1,5 m2 por unidade

PREVISÃO DE
EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS ALÉM DA
ÁREA CALCULADA

ÁREA FINAL
CÍRCULO
FRAGMENTADA INSCRITOMÍNIMO
NO MÁXIMO
EM QUALQUER
EM:
PONTO

−−−−

2 PARTES

D= 4 m

−−−−

2 PARTES

D= 5 m

2

1m por unidade

−−−−
3 PARTES
D= 8 m
Mais de 200 unidades 2
101 a 300
300 m2
+
1 m por unidade + Reserva de área para implantar
4 PARTES
D= 10 m
quadra poliesportiva
Reserva de área para implantar
Mais de300
300 m2
+
1 m2 por unidade +
4 PARTES
D= 12 m
1 quadra poliesportiva
Observação: As áreas de recreação e lazer deverão estar previstas próximas do centro do imóvel ou das partes por elas atendidas, de modo a
reduzir e equiparar as distâncias entre elas e as unidades.
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ANEXO III: Áreas mínimas para construção de Habitação de Interesse Social

COMPARTIMENTOS

CÍRCULO
INSCRITO
MÍNIMO

ÁREA
MÍNIMA
(m²)

PÉ DIREITO
MÍNIMO

REVESTIMENTOS

SALA
ESTAR/COPA

2,40m

8,60m²

2,40m

-

COZINHA

1,50m

4,00m²

2,40m

PAREDE: impermeável até
1,50m de altura
PISO: impermeável

1º DORMITÓRIO

2,50m

7,50m²

2,40m

-

DEMAIS
DORMITÓRIOS

2,20m

6,60m²

2,40m

-

BANHEIRO

1,20m

2,50m²

2,40m

PAREDE: impermeável até
1,50m de altura
PISO: impermeável

GARAGEM

2,40m

12,00m²

2,50m

PISO:
impermeável
antiderrapante

CORREDOR

0,80m

-

2,40m

-

ESCADA

0,80m

-

-

PISO: antiderrapante

e
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ANEXO VIII: Infrações e Penalidades.

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DA OBRA

Art. 4º §2º

Executar obra em área passível
de contaminação do solo ou
lençol freático ou com passivo
ambiental

50

X

X

X

Art. 8º §1º
Art. 14, III
Art. 18

Executar obras sem o
cumprimento das exigências
estaduais e federais

20

X

X

X

Art. 14, II

Executar obras sem
responsável técnico, de acordo
com as disposições desta lei.

20

X

Art. 13, §1º, Art.
14, Art. 21

Omitir ou não informar dados
relevantes do imóvel a
construir, induzindo
interpretações diversas dos
fatos.

8

X

Art. 14, IV
Art. 71

Executar obras sem adotar as
medidas de segurança
segundo o porte e as
especificidades da edificação.

20

X

X

Art. 14, V, Art.
74

Não restaurar vias e
logradouros.

15

X

X

10

X

X

1/m²

X

X

15

X

X

ARTIGOS
INFRINGIDOS

TITULAR DO IMÓVEL

INFRATOR

Art. 14, I
Art. 56
Art. 15, §3º
Art. 68, III
Art. 16
Art. 81

DESCRIÇÃO DAS
INFRAÇÕES

Executar obras em
desconformidade com o projeto
aprovado, em confronto com o
alvará concedido.
Executar a calçada pública em
desconformidade com o projeto
aprovado, ou não executá-la.
Executar obras sem o devido
controle das águas pluviais que
incidem sobre o lote durante as
obras e após a sua conclusão.

MULTAS
(VALOR
EM VRM)

Executar obras sem observar a
boa técnica construtiva e as
condições de salubridade e de
habitabilidade.

10

X

Art. 14, I
Art; 56

Executar obras em cotas e
níveis divergentes do projeto
aprovado.

10

X

Art. 20, Art. 119,
Art. 122,
parágrafo único

Executar obras sem observar a
legislação de acessibilidade.

15

X

Art. 22

Não fixar a placa da obra
conforme esta lei.

10

Art. 23

Não comunicar alteração de
Responsável Técnico

20

Art. 20

X

X

X

X

OUTRAS PENALIDADES

Embargo da obra;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR.
Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR
Embargo da obra;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR.
Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR
Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras.

X

Cassação da Licença de
Obras;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR.

X

Embargo da obra

X

Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR

X

Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR.

X
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Art. 29
Art. 47
Art. 44, §1º
Art. 78

Iniciar obra sem a Licença de
Obra

Art. 37
Art. 61

Não indicar no projeto
aprovado edificação já
existente que serão ou não
demolidas.

Art. 36

Impermeabilizar o terreno sem
observar a taxa de
permeabilidade legal.

1/m²

X

Art. 39

Não indicar no projeto
aprovado áreas de APP,
talvegues, drenos a céu aberto
e tubulações de drenagem
sobre o imóvel.

20

X

Art. 55

Licença irregular, fora do prazo
de validade

20

X

Art. 56

Alteração no projeto após a sua
aprovação e licenciamento

10

X

Art. 51,
parágrafo único

Executar obras para alteração
de uso da edificação sem
atender esta legislação.

15

Art. 58

Não comunicar formalmente a
paralisação da obra.

Art. 58, §2º

Art. 60

Não comunicar formalmente o
reinício da obra.
Não manter no canteiro de
obras cópia do alvará de
construções e do projeto
aprovado.

30

X

10

X

X

X

X

X

Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras;

X

Embargo
da
Cancelamento
da
concedida.

X

X

Embargo da obra;
Interdição da edificação.

10

X

X

10

X

X

10

X

X

X

Não demolir edificação
ameaçada de desabamento e
previamente notificada

20

X

Art. 65

Demolir edificação sem o
devido licenciamento

15

X

X

10

X

X

20

X

X

1/m²

X

X

1,5/m

X

X

1/m

X

X

X

Art. 70
Art. 73
Art. 74

Art. 75

Art. 75

Solicitar vistoria para CVCO
sem ter concluído plenamente
à obra.
Ocupar imóvel sem a CVCO
correspondente.
Não manter a calçada pública
livre e em condições de uso
para os pedestres durante a
execução da obra.
Executar sem tapume ou
manter tapume irregular, sem
atender a esta legislação.
Manter tapumes, andaimes e
material de obra sobre a
calçada pública por prazos
superiores aos limites legais.

Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR
Correção das irregularidades;
Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR
Correção das irregularidades;
Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR

X

Art. 63

Art. 67
Art. 68

Embargo da obra;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR

Art. 58

Paralisar obras sem atender
aos critérios de segurança.

10

X

Art. 77
Art. 81

Executar obra que ao modificar
o perfil do lote, prejudique as

30

X

obra;
licença

Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR.
Interdição da edificação.

X

X

Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR.

Apreensão de material;
Cobrança da despesa da
remoção.

Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR.
Embargo da obra;
Encaminhamento do processo
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Art. 136

edificações lindeiras e/ou o
logradouro público.

Art. 36

Impermeabilizar o terreno sem
observar a taxa de
permeabilidade legal.

1/m²

X

Art. 103
Art. 104

Executar obra fora dos limites
do lote.

15

X

X

X

Art. 98

Art. 99

Art. 101
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 107

Art. 122
Art. 122

X

Executar obras com aberturas
de iluminação e ventilação a
menos de 1,5 m das divisas
laterais e fundos.
Executar obras com aberturas
de iluminação e ventilação em
paredes perpendiculares a
menos de 0,75 m das divisas
laterais e fundos.
Executar elementos em
projeção sobre a calçada
pública em desacordo com esta
legislação.

15

X

X

X

Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR.

10

X

X

X

Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR.

10

X

Executar obra fora dos limites
de altura máxima

50

X

1/m²

X

X

2/m

X

X

Executar a calçada pública em
desconformidade com o projeto
aprovado.
Executar meio fio em
desacordo com a lei.

X

X

X

Art. 133
Art. 134

Executar muros nas divisas em
desconformidade com esta lei.

0,5/m

X

X

Art. 134

Executar obra coberta
utilizando muro do vizinho sem
a autorização deste e sem
observar a legislação.

15

X

X

Art. 142
Art. 152
Art. 153

Não cumprir o número mínimo
de vagas de estacionamento
para o tipo de estabelecimento.

10

X

Art. 160

Não implantar sistema de
abastecimento de água e/ou
esgoto

20

X

10

X

10

X

Art. 164

Art. 163
Art. 164

Art. 166
Art. 172

Art. 168

de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR
Correção dos danos
cometidos
Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR
Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras.

Impedir a canalização de
drenagem e/ou sua
manutenção em seu imóvel
para atender imóvel a
montante, quando o vizinho
não tiver outra alternativa de
solução natural.
Deixar de canalizar sob a
calçada pública as águas
pluviais provenientes de sua
construção.
Não implantação do
reservatório de retardo e/ou de
captação de águas pluviais

Pavimentar as áreas
permeáveis definidas no projeto
de drenagem e contenção de
cheias após emissão da CVCO
ou do Termo de Aceite.

X

Embargo da obra;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR.

X

X

X
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20

X

Correção das irregularidades;
Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
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CREA/PR

Art. 171

Executar obra em terreno
impróprio, alagadiço e/ou em
talvegues sem as respectivas
adequações e/ou correções.

10

Art. 177

Não implantação, ou
implantação em desacordo com
o Código de disposição de
resíduos sólidos.

20

Art. 212

Infração de qualquer disposição
desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente
estabelecida neste Código.

10 a 20

Art. 236
Art. 240

Não cumprimento da obrigação
no prazo fixado

Multa
diária de
10% do
valor
correspo
ndente à
multa
estabelec
ida para
a
infração.

Art. 249

Não atender à fiscalização,
impedindo, dificultando o
acesso à obra e/ou não
cumprindo determinação
expressa do agente fiscal.

15

X

X

X

Embargo da obra;
Cassação da Licença de
Obras;
Encaminhamento do processo
de infração ao CAU/PR ou
CREA/PR

X

X

X

Demais penalidades
aplicáveis ao caso.

X

X
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ANEXO IX – Tabela de Vagas de Estacionamento
VER ARQUIVO em formato PDF:
"LC 105-2016_COE_2018_Anexo IX - Tabela de Estacionamento"
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ANEXO X – Delimitação da Região de Controle de Cheias – RCC
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ANEXO XII: Setorização de Calçadas em Três Faixas
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ANEXO XIII: Padrões de Calçadas Públicas

*Para fins de enquadramento nas tipologias de calçada, a largura do meio fio não está
computada.
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*Para fins de enquadramento nas tipologias de calçada, a largura do meio fio não está
computada.

Observações:

(1)

Quando a calçada contemplar arborização, a faixa de serviço deverá possuir,
no mínimo, 1,00m (um metro) de largura;
(2)
Materiais permitidos para todos os tipos de calçada:
- bloco intertravado de concreto (paver);
- concreto pré-moldado ou moldado "in loco", com juntas de dilatação ou em
placas, e;
- revestimento asfáltico (CBUQ).
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XIV - Anexo XIV: Detalhe de Esquina
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ANEXO XIX: Desenho explicativo da Referência de Nível
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