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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA 05-2019 SEINFRA - REFERE-SE PROJETOS CONSTRUÇÃO,
MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO PASSEIOS E CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS, VIAS
COMUNS DE CONDOMÍNIOS ...
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE
FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 983 de
março de 2017, pelo presente e com base nas Leis Federais n° 10.098, de Dezembro de
2000, mais conhecida como Lei da Acessibilidade; LEI Nº 13.146, Julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência; A norma técnica de acessibilidade NBR 9050 que trata de critérios de acessibilidade para edificações, mobiliários, espaços e
equipamentos urbanos (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei Municipal de Teixeira de
Freitas N.º 441/2007 que Dá nova redação à Lei Municipal n.º 313/03, que instituiu o Código
de Obras de Teixeira de Freitas, e dá outras providências.
Considerando o anexo 1 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, apresenta as seguintes
definições importantes, mas pouco conhecidas:
CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à
implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.
VIA - superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a
calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.
PASSEIO - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por
pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva
de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.
Enfatizando a Lei Municipal 441/2007 - CAPÍTULO II - SEÇÃO II - DO FECHAMENTO DOS
TERRENOS nos seguintes artigos:
Art. 70. A construção e conservação dos passeios e muros são de responsabilidade dos
proprietários.
§ 1º Longitudinalmente, os passeios serão paralelos ao gradiente do logradouro projetado
ou aprovado pela Prefeitura.
§ 2º Transversalmente, os passeios terão uma inclinação do alinhamento para o meio-fio de
2% (dois por cento) a 3% (três por cento).
§ 3º A altura mínima dos muros de divisa lateral e de fundo será de 1,80m (um metro e
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oitenta centímetros), tomando-se como referência o nível natural do terreno.
Art. 71. A Prefeitura Municipal poderá determinar a padronização da pavimentação dos
passeios por razões de ordem técnica e estética.
Art. 143 - Os acessos aos estacionamentos deverão atender às seguintes exigências:
I - Cruzarão os passeios e alinhamentos, preferencialmente em direção perpendicular;
II - Terão as guias dos passeios rebaixadas por meio de rampas, não podendo ultrapassar a
0,50 m (cinquenta centímetros) no sentido da largura do passeio;
III - os acessos às vagas e respectivas circulações terão largura mínima de 3,00 m (três
metros);
IV - Distar, no mínimo, 6,00 m (seis metros) das esquinas dos logradouros;
V- Os empreendimentos de urbanização ou edificação, que contenham áreas de
estacionamento em comum, terão seus acessos distando no máximo 200m (duzentos
metros) de cada edificação a que serve;
VI - Serão exigidos dispositivos para entrada e saída de veículos que minimizem a
interferência no tráfego da
RESOLVE:
Art. 1º - Os projetos para alvará de construção, regularização de imóvel e habite-se deverão
contemplar a planta baixa, cortes longitudinal e transversal das calçadas/passeios, conforme
leis citadas anteriormente, apresentando as cotas dos níveis existentes da a pista de
rolamento, calçada/passeio do imóvel solicitante e imóveis vizinhos.
Art. 2º - Estes projetos deverão ser incluídos nos processos administrativos iniciados 30
(trinta) dias após a publicação desta portaria
Art. 3º - A partir de 01 de outubro de 2019 os HABITE-SEs só serão emitidos após
aprovação pela fiscalização de obras da calçada/passeio construída(o) conforme projeto
aprovado por esta secretaria.
Art. 4º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique e Cumpra-se.
Teixeira de Freitas/Bahia, 30 de agosto de 2019.
Tabajara Soares Marques - Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços
Públicos
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