
PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

DECRETO n. 11.090. DE 13 DE JANEIRO DE 2010. 

REGULAMENTA O ART. 19, DO CAPITULO III, DA LEI 
n. 2.909, DE 28 DE JULHO DE 1992, ESTABELECENDO 
ESPECIFICAÇÕES PARA AS CALÇADAS NO MUNiCíPIO 
DE CAMPO GRANDE-MS. 

NELSON TRAD FILHO, Prefeito Municipal de Campo 
Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, 

Art. 1º. As calçadas serão constituídas por 1 (uma) faixa 
pavimentada, livre e desimpedida de obstáculos, para o trânsito de pedestres, 
e 1 (uma) faixa de serviço, junto ao meio-fio, destinada à implantação de 
mobiliário urbano (sinalização vertical, postes, lixeiras, árvores, orelhões, 
pontos de ônibus e táxi, entre outros), a qual deverá ser permeável e gramada, 
onde não houver mobiliário urbano ou acessos. 

§ 1º. As calçadas que possuírem mobiliário urbano já 
implantado ultrapassando a faixa de serviço deverão contorná-lo, respeitando o 
limite mínimo de 1 ,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de largura de faixa 
pavimentada livre e desimpedida de obstáculos. 

§ 2º. Quando houver descontinuidade das calçadas lindeiras, a 
faixa pavimentada deverá interligar-se a estas, mantendo largura mínima de 
1 ,50m (um metro e cinqüenta centímetros). 

Art. 2º. As calçadas deverão ser executadas em concreto 
simples, sarrafeados, de maneira continua revestida de material antiderrapante, 
com piso tátil, sem degraus ou obstáculos que prejudiquem a circulação de 
pessoas. 

Parágrafo único. O Plano de Revitalização do Centro pode 
definir padrões específicos para a sua área de abrangência. 

Art. 3º. As calçadas deverão atender as normas de acessibilidade 
e em especial a NBR 9050 da ABNT. 
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PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Art. 49. Os projetos de construção, reforma e regularização de 
Imoveis, bem como as reformas das calçadas já existentes no Município de 
Campo Grande-MS deverão atender os anexos deste Decíeto. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor a ata de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 13 DE 

/l .. 

Este texto não substitui o original 



ANEXO I 

MODELO DE CALÇADA 
(Meio de Quadra) - PLANTA BAIXA 

11 ° CAso:1 Largura da calçada < 1,50m 

a - largura do passeio público 

b - acesso de veículo(rebaixo de meio fio) 
c - acesso de pedestre 

f - nível do meio fio 

9 - árvore 

h - poste de energia 

i - largura do lote 

j - comprimento do lote 

m -largura calçada pavimentada mín. 1,50m 
n - largura da faixa de serviços(se caracterizar faixa 

de permeabilização, largura mínima de O,50m) 
r - nível do acesso de veículo 

s - nível do acesso de pedestre 

t - nível do acesso da edificação(piso) 

u - nível da calçada lindeira esquerda 

v - nível da calçada lindeira direita 
---l 

__ I calçada 

~~~ área 
l<-: -:1 permeável 

Obs: e deverá ser informada 
se a calçada está contra 
ou a favor da rede de energia 

e o nível da calçada deverá 
acompanhar a cota do meio-
fio e ter no máximo 3% da 
inclinação no sentido transversal 

e Deverá pavimentar toda a calçada 

12° CAso:1 1,50m < Largura da calçada < 2,OOm 

e Deverá pavimentar 1,50m a partir do alinhamento predial, para o trânsito de 
pedestres, e o restante poderá ser área permeável 

=13°=--c=-A:-::s::"::o:-1:1 2,OOm < largura da calçada,.: 4,OOm 

• Deverá pavimentar 1,50m a partir do alinhamento predial, para o trânsito de 
pedestres, e deixar no mínimo 50% de área permeável do restante e junto a 

14° CAso:1 largura da calçada > 4,OOm 

e Deverá pavimentar, para o trânsito de de pedestres, 40% da largura da calçada 
a partir do alinhamento predial ou no eixo central e deixar no mínimo 50% de área 

permeável do restante 
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ANEXO II 

MODELO DE CALÇADA 

m 

EL--.DH 

(Esquina) - PLANTA BAIXA 

o 

1---' 

Ü 

a - largura do passeio público 

b - acesso de veículo(rebaixo de meio fio) 

F
c - acesso de pedestre 

d - cateto do chanfro 

e - hipotenusa do chanfro(mínimo 2,50m) 

f - nível do meio fio 

g - árvore 

h - poste de energia 

i - largura do lote 

j - comprimento do lote 

m -largura calçada pavimentada mino 1,50m 

n - largura da faixa de serviços(se caracterízar faixa 
de permeabilização, largura mínima de 0,50m) 

r - nível do acesso de veículo 

s - nível do acesso de pedestre 

t - nível do acesso da edificação(piso) 

u - nível da calçada lindeira 

v - nível da calçada lindeira 

-I 
._.J 

.... '-:-:-'-1 

calçada 

área 
permeável 

~ o - largura pI cadeirante 

~O p- -incl. < 8,33% 

~ --tt-.9. q - incl. 10% 

Obs: e deverá ser informada 
se a calçada está contra 
ou a favor da rede de energia 

Ho CAso:1 Largura da calçada ç 1,50m • o nível da calçada deverá 
acompanhar a cota do meio-

e Deverá pavimentar toda a calçada 

12° CAso:1 1 ,50m < Largura da calçada < 2,00m 

fio e ter no máximo 3% da 
inclinação no sentido transversal 

e Deverá pavimentar 1 ,50m a partir do alinhamento predial, para o trânsito de 

pedestres, e o restante poderá ser área permeável 

r.::@-=-0-C=:C""7A-C=:s--=o":12,00mçlarguradacalçada .. 4,00m 

e Deverá pavimentar 1 ,50m a par'ir do alinhamento predial, para o trânsito de 
pedestres, e deixar no mlnimo 50% de área permeável do restante e junto ao meio-fio 

@o CAso:1 largura da calçada > 4,00m 

e Deverá pavimentar, para o trânsito de de pedestres, 40% da largura da calçada 
a partir do alinhamento predial ou no eixo central e deixar no mínimo 50% de área 

permeável do restante 



ANEXO III 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

Calçada 

Guia 

_ arJeta 

VISTA EM PLANTA 

Plataforma 
principal 

t 
1.20 

Mini 0.80 

s 

1.20 

1.50 mí~ 

VISTA EM PLANTA 

I 

aba lateral 
inclinação max. - 10% 

Rampa lateral 
inclinação max. - 8,33% 

Alinhamento 


