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INDICAÇÃO N°, 082/2017

- PRESIDENTE·

N°: 082/2017

Os Vereadores ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE
REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, PEDRO LUIS DA
SILVA ALMEIDA e VITAL ALVES DOS SANTOS, autores da presente
Indicação, requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis,
seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE
PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato
Grosso do Sul, solicitando (1) a construção de um guia legal e prático para a A
construção de calçadas; (2) o cumprimento dos requisitos legais em
edificações, espaços, mobiliários, equipamentos urbanos e acessórios, em
conformidade com a Norma ABNT NBR 9.050/15, com a Lei 10.098/00 e
com o Decreto Lei 5.296/04, nas próximas edificações e; (3) promover as
adaptações necessárias nas vias públicas, nos parques, nas alçadas e nos
demais espaços de uso público existentes, bem como nas respectivas
instalações de serviços e mobiliários urbanos que deverão ser adaptados, no
sentido de promover a mais ampla acessibilidade às pessoas.

JUSTIFICATIVA

O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos
demais espaços de uso público devem ser concebidos e executados de \
forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas.

O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via
pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à .
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circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário
urbano e de vegetação.

Os órgãos da administração pública, as empresas e a comunidade,
devem dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Considera-se pessoa portadora de deficiência, além de outras previstas
em lei, quem possui limitação ou incapacidade para o desempenho de
atividade e se enquadra nas seguintes categorias:

a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função
física, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades A
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções;

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou
mais, aferida por audiograma;

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual o
menor que 0,05% no melhor olho, com a melhor correção óptica;

d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamen e
inferior à média, com manifestação e limitações associadas a duas ou ma .
áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal,
habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde,
segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.

Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que, não se enquadra no ~
conceito de pessoa portadora de deficiência, mas, por qualquer motivo, tem .
dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e
percepção. Podem ser pessoas com deficiência, idosas, obesas e gestantes,
entre outros.

A Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
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reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e
espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios.

A situação encontrada hoje é muito complexa para a padronização das
calçadas, pois não há um único responsável por garantir sua qualidade e
linearidade. Isso gera descontinuidade e governanças conflitantes entre elas,
os serviços e o mobiliário urbano, num ambiente sem prioridades, o que
resulta em péssimas condições de acessibilidade.

Todos somos pedestres em alguma hora do dia e estamos expostos a
inúmeros riscos, pois, algumas calçadas não oferecem condições de
segurança, conforto, mobilidade e acabam por inibir o que deveria ser o meio Â
de transporte mais comum e seguro.

Esperamos a criação de um planejamento unificado para as calçadas da fÍ
cidade, permitindo adequações necessárias em programas conjuntos com a
população. Pois, entendemos que a padronização e uniformização dos
passeios seriam de alto custo para o poder público. Então, os munícipes
também são responsáveis, cabe à Prefeitura criar programas de reforma p
ruas ou quadras.

Propomos assim, que a Prefeitura abra canais para garantir a
participação popular no processo, possibilitando a discussão sobre os meios
de colaboração conjunta. É notório que a complexidade dos problemas das
calçadas requer enorme quantidade de tempo e investimentos financeiros.

Por isso, sugerimos estabelecer planejamento em longo prazo para a
execução das obras e providências atribuídas aos responsáveis pelos
imóveis, edificados ou não, lindeiros às vias ou logradouros municipais
dotados de guias e sarjetas, na extensão correspondente à respectiva
testada, cabendo ao poder público outros melhoramentos, abrangendo a
infraestrutura, a sinalização viária e o mobiliário urbano necessário.

Cumpre asseverar que alguma propositura que tencione impor
obrigação total ao poder público, em razão de sua evidente magnitude,
acarretaria substancial aumento de despesas sem a correspondente
previsão orçamentária.
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No entanto, é preciso assinalar a responsabilidade da Prefeitura com a
reforma e a melhoria da acessibilidade de passeios públicos que se
encontram sob sua responsabilidade, vinculadas aos seus imóveis.

A comunidade rochedense vem aos poucos se conscientizando sobre a
importância da participação de todos na busca de soluções para os
problemas comuns que afetam nossa cidade, como o acesso à educação, à
saúde, ao trabalho, à moradia e ao lazer.

É responsabilidade do poder público, da iniciativa privada e de cada um
de nós, zelarmos, pela igualdade de oportunidades. Circular pelas ruas,
frequentar praças ou ter acesso aos lugares são direitos inerentes aos seres A
humanos.

Esta indicação tem como objetivo propor melhorias na locomoção. O
trajeto em calçadas, em alguns casos, é dificultoso não só para pessoas com
mobilidade reduzida, mas, às vezes, é difícil utilizar a calçada com um
simples carrinho de bebê.

Nas edificações de nossa cidade é preciso obedecer as diretrize
urbanísticas para a construção de novas calçadas. Devemos lembr r
também que as ciclovias fazem parte delas, sendo aspecto importante para o
crescimento sustentável da cidade, além de estarem em conformidade com a
tendência mundial de preservação, conservação da natureza e diminuição da
poluição.

O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos
espaços de uso público devem ser concebidos e executados de forma
torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.

A calçada ideal é aquela que garante o caminhar livre, seguro e
confortável a todos os cidadãos. É o caminho onde transitam os pedestres
na movimentada vida cotidiana, é por meio dela que as pessoas chegam aos
diversos pontos do bairro e da cidade.

A calçada bem feita e bem conservada valoriza o imóvel, o bairro e a
cidade:
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- A calçada ideal respeita as pessoas deficientes ou com mobilidade
reduzida;

- As calçadas não podem apresentar condições precárias de execução
ou manutenção, com buracos, pedras ou piso solto;

- As calçadas não podem apresentar descontinuidade, com trechos em
degraus, desníveis, saliências, rampas muito inclinadas ou raízes de árvores
expostas;

_ Deve apresentar superfície regular, estável e antiderrapante sob
qualquer condição;

_ É recomendável evitar padrões visuais na superfície do piso que
possam causar sensação de insegurança, contrastes de cores que causem a
impressão de tridimensional idade;

_ A sinalização tátil deve ser feita com pisos colados ou integrados à
calçada;

_ Os pisos devem ter contraste de cor com a superfície adjacente e a
modulação de seu relevo deve ser padronizada;

_ Não devem existir obstáculos dentro do espaço livre ocupado pela
pedestres;

_A calçada não pode oferecer nenhum perigo de queda ou tropeço;
_ Deve oferecer espaços de socialização, de encontro entre as pessoas

para a interação social. O desenho da paisagem deve propiciar clim
agradável que contribua para o conforto visual do usuário;

_O proprietário do imóvel é responsável pela construção do passeio em
frente ao seu lote e deverá mantê-lo em perfeito estado de conservação;

_ É proibido impedir ou atrapalhar, por qualquer meio, o livre trânsito de
pedestres nas calçadas públicas;

- É proibido estacionar veículos sobre as calçadas públicas;
_ É proibido depositar materiais de construção, entulho ou lixo nas

calçadas públicas;
_ A largura adequada para atender as dimensões mínimas na "faixa

livre" deve ser no mínimo 1,20m, sendo admissível O,gOm para casos
extremos;
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- A "faixa livre" deve ser quase horizontal, com declividade transversal
para escoamento de águas pluviais de até 3%, deve ser preservada a área
de circulação livre. Possíveis ajustes na declividade da via e o lote devem ser
resolvidos sempre dentro dos lotes;

- Calçada é a parte da via não destinada à circulação de veículos,
reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de
mobiliário, sinalização e vegetação. Ela se divide em três partes:

1) Faixa de serviço (O,75m): deve ser permeável, é destinada à
colocação de árvores, rampas de acesso para veículos ou portadores de
deficiências, poste de iluminação, sinalização de trânsito e mobiliário urbano
como bancos, floreiras, telefones, caixa de correio e lixeiras. Declive máximo:
até 8,33%;

2) Faixa livre (1,20m): área de passeio ou calçada destinada
exclusivamente à circulação de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.
Declive máximo: até 3%;

3) Faixa de acesso (sem largura mínima): área em frente ao imóvel ou
terreno, onde pode ter vegetação, rampas, toldos, propaganda e mobiliári
móvel como mesas de bar e floreiras, desde que não impeçam o acesso a s
imóveis. É, portanto, uma faixa de apoio à propriedade, no entanto, la
existirá somente se a calçada dispuser de largura superior a 2,50m;

_ A inclinação máxima longitudinal deve ser de até 5%, ou intercala
patamares intermediários ao longo do passeio, com rampa de inclinaçã
recomendada entre 5% e 7% e máxima admissível de 12,5%;

_ As faixas de serviço e de acesso às edificações poderão ter
inclinações superiores em situações topográficas atípicas;

_ No acesso às garagens, as rampas devem localizar-se fora
"passeio" ou "faixa livre" de circulação mínima, podem ocupar a faixa
serviço, garantindo a continuidade da faixa de circulação;

- As esquinas devem estar sempre desobstruídas;
_As calçadas com 3m ou mais de largura poderão ter faixa ajardinada;
_ Em locais sob rede elétrica podem ser plantadas árvores de pequeno

porte;
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- A escolha correta de árvores evita problemas de interferência na rede
de água e esgoto, na rede elétrica, no calçamento e na circulação de
pedestres e veículos.

Plenário das Deliberações "Ademar Gomes Sandim" , em Rochedo 01 de Agosto de 2017.

EDO

LUIS DA SILVA ALMEIDA
Vereador

OSVALDO DE FIGU
Vereador

/~~~4>~
VITAL ALVES DOS SANTOS

Vereador
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Figura 1. Modelo de calçada

FA.IXADEACESSO

Largura mlnima
deO.75m

Sem largura miJ'llma
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Figura 2. Inclinação permitida de calçada

INCLINAÇÃO PERMITIDA

Máxima: 8,33% Máxima: 2% a 3% Máxima: 8,33%

Área de serviço Passeio Acesso
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