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DECRETO Nº. 016, DE 28 DE MAIO DE 2010 
 
 

Regulamenta o art. 90 da Lei Municipal nº. 258, de 27 de 

novembro de 1985 – Código de Obras, para dispor sobre as 

especificações técnicas para construção de passeios e 

rampas no âmbito do Município de Santana da Vargem - MG. 

 

  O Prefeito Municipal de Santana da Vargem – MG, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 52, VI da Lei Orgânica Municipal, 

   

  DECRETA 

  

  Art. 1º Nos termos do art. 90, da Lei Municipal nº. 258, de 27 de novembro de 1985 – 

Código de Obras, a construção e conservação de passeios e rampas são de 

responsabilidade do proprietário do imóvel edificado e não edificado. 

 

  Art. 2º As especificações técnicas para a construção e conservação dos passeios e 

rampas no âmbito do Município de Santana da Vargem são as constantes do Anexo I, parte 

integrante deste Decreto. 

 

  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Santana da Vargem - MG, 28 de maio de 2010. 

 
 
 
 

Argemiro Rodrigues Galvão 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
PASSEIOS E RAMPAS 

 
I. A construção e a reconstrução de passeios dos logradouros, em toda a 

extensão das testadas dos terrenos edificados ou não, compete aos seus 
proprietários. 

 
II. O piso dos passeios deverá ser de material antiderrapante. 

 
III. Deve ser obedecido nos passeios o desnível de 3% (três por cento), no 

sentido do logradouro, para o escoamento das águas pluviais. 
 

IV. As rampas destinadas à entrada de veículos não poderão ultrapassar a 
0,50 m (cinqüenta centímetros) de largura, localizando-se junto ao meio fio e com a 
menor extensão possível. 

 
V. A pavimentação dos passeios não poderá apresentar degraus ou outras 

saliências que impeçam ou ameacem o trafego normal de pedestres. 
 

VI. O escoamento das águas pluviais das edificações ou de lotes 
confrontantes, somente será executado através de canalização embutida nos 
passeios e lançadas em sarjetas. 

 
VII. A largura dos passeios não poderá ser inferior a 1,00 m. 

 
VIII. Não será permitida rampa para a via pública. 

 
IX. Para se atender às condições de acessibilidade, previstas em lei, a faixa 

de circulação nos passeios e calçadões, se houver, deve estar ligada ao leito 
carroçável por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios, ou 
quaisquer outros meios de acessibilidade. 

 
X. As rampas devem ser construídas, sempre que possível, na direção do 

fluxo de pedestres. 
 

XI. As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudanças 
abruptas de nível da superfície da rampa em relação ao passeio. 

 
XII. As rampas devem estar livres de barreiras e obstáculos e devem ser 

alinhadas entre si. 
 

XIII. A largura mínima da rampa deve ser de 1,20 m, acrescida de rampas 
laterais de concordância, afuniladas, de, no mínimo, 0,50 m, junto ao meio-fio. 

 
XIV. A declividade dessas rampas não deve exceder 12,5 %. 
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XV. O ponto mais baixo da rampa deve ficar com uma saliência de 1,5 cm 
junto ao meio-fio em relação à sarjeta ou piso do estacionamento, para orientação 
das pessoas portadoras de deficiência sensorial visual. 

 
XVI. Deve ser garantida faixa de circulação plana livre e contínua no passeio, 

de 0,80 m em frente à rampa, bem como previsto o rebaixamento de todo o passeio, 
com, rampas atendendo à declividade máxima de 12,5%, evitando-se interferências 
com os acessos dos imóveis existentes. 


