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     DECRETO Nº 712/97 
     DATA: 15 de Abril de 1997. 

SÚMULA: Regulamenta a Construção de calçadas 
e passeios públicos em ruas com cordão (meio-fio) 
pavimentadas. 

 
 
     OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito 
Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, em pleno exercício de 
seu cargo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
      
     D E C R E T A : 
 
     Art. 1º - Na avenida Paraná, Avenida Rio Grande do 
Sul e Avenida Mato Grosso (Cidade Velha), as calçadas possuirão a largura mínima 
de 3,00 (três) metros. 
 
 
 
     Art. 2º - Nas ruas transversais às Avenidas Paraná e 
Rio Grande do Sul, as calçadas possuirão a largura mínima de 4,00 (quatro) metros. 
 
 
 
     Art. 3º - Na avenida Mato Grosso, na Cidade Nova, 
as calçadas possuirão a largura mínima de 4 (quatro) metros. 
 
 
     Art. 4º - Na avenida Amazonas, na cidade Velha, as 
calçadas possuirão largura mínima de 4,00 (quatro) metros. 
  
 
     Art. 5º - O sistema de construção obedecerá no 
mínimo, as seguintes condições: 
 
     I - Nas avenidas com calçadas de no mínimo 3,00 
(três) metros de largura, deverão ser construídas em concreto com desenho (marca) 
sextavado, tipo antiderrapante, na sua totalidade, devendo ser reservados os espaços 
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de 0,40x 0,40 metros para as arvores, observando o mesmo nível da calçada, não 
podendo ser feita proteção acima do nível com tijolos  ou similares. 
 
    II - Nas avenidas e Ruas com calçadas de no mínimo 4,00 
(quatro) metros de largura, deverão ser construídos em concreto com desenho 
(marca) sextavado, tipo antiderrapante, com largura mínima de 2,50  metros, 
devendo ser reservado espaço de 1,5 metros junto ao cordão para plantar arvores e 
grama, observando o mesmo nível da calçada, podendo ser concretada o acesso para 
carros nas entradas dos lotes, com rebaixamento do cordão (meio-fio). 
 
    III - A Inclinação mínima da calçada é de 5% e no 
máximo de 10% ficando junto ao lote mais alto que o cordão do meio-fio. 
 
    IV - As calçadas deverão ser desimpedidas para passagem 
de pedestres, cadeiras de rodas, etc... 
 
    V - Poderão ser solicitados junto a Prefeitura através de 
requerimentos, pedidos para casos especiais, que serão analisados, quanto a 
necessidades imprevistas. 
 
 

   
   Gabinete do Prefeito, 16 de Abril  de 1997 

 
 
 
 
 
      OTAVIANO OLAVO PIVETTA 
       Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se     


