
projeto



O Programa Calçada Cidadã 
nasceu da necessidade apontada 
pela população, através de discussões 
com o Conselho do Idoso, 
Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência, Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social.



Qualificar a paisagem urbana, 
garantindo a mobilidade urbana 
e acessibilidade aos espaços públicos. 
Prover ao cidadão o direito à circulação 
de forma segura e acessível, através 
da padronização dos passeios públicos.

objetivo



A Cartilha da Calçada Cidadã 
foi publicada em 2013, para divulgação 
do regramento da construção 
e manutenção das calçadas de Canoas.

cartilha 
da calçada cidadã 



NBR 9050
Norma Brasileira de Acessibilidade

Lei 3.979/1995
Código Obras de Canoas

Lei 5.341/2008
PDUA de Canoas

Lei 5883/2014
Institui o programa "Calçada Cidadã" no município 
de Canoas e dá outras providências.

Decreto 145/2013
Estabelece a forma correta de executar os passeios.

legislações que 
amparam o programa 



Acessibilidade Universal
Segurança
Com a correta execução e revestimentos adequados.

Rotas acessíveis
Eliminação ou sinalização de obstáculos.

Utilidade
Função de mobilidade urbana.

Padronização
Organização do layout.

Permeabilidade do solo
No uso de pavimentação específica ou canteiros na faixa 
de serviço, conforme exige o zoneamento. 

principais aspectos 
abordados 



Institui o programa "Calçada Cidadã" 
no município de 2014

lei 5883/2014 



Entrou em vigor em janeiro de 2015, 
estabelece os prazos e formas 
de cobrança, caso o proprietário não 
execute os reparos, acessibilidade 
ou pavimentação do passeio 
em frente ao seu imóvel, que 
é de sua responsabilidade.

lei 5883/2015 



Os prazos estabelecidos pela Lei 
são mais curtos nas zonas comercias 
e central, as quais necessitam maior 
atenção por serem de maior circulação.



ZONAS

Centro - ZCI

Zonas Comerciais

Mistas e industriais 

Residenciais

prazos 

SEM 
REVESTIMENTO

120 dias

150 dias

180 dias

240 dias

EM MAU ESTADO 
DE CONSERVAÇÃO

150 dias

180 dias

240 dias

270 dias

EM BOM ESTADO, 
MAS SEM 

ACESSIBILIDADE

180 dias

210 dias

300 dias 

365 dias



Inexistência de pavimentação da calçada 
10% do valor do metro quadrado 
da região fiscal

Não substituição, adequação 
ou recomposição da calçada
- 4%  do valor do metro quadrado
da região fiscal

Não remoção ou sinalização 
dos obstáculos, dos acessos 
de veículos e das rampas 
- 3%  do valor do metro quadrado 
da região fiscal

multa 



Registro de Preços



Portal 
do Desenvolvimento



Os passeios públicos dos prédios 
da Prefeitura de Canoas, próprios ou locados, 
já começaram a ser reparados e a receber 
adaptações para a acessibilidade. 

passeios já 
executados, 
conforme programa



Rua 15 de Janeiro, 481, Conjunto Comercial



Paço Municipal Rua 15 Janeiro (Prédio Público)



Rua Freio Orlando, 43



Rua Ramiro Barcelos, 2217, 2225, 2241



Rua Coronel Camisão, esquina Rua Visconde de Taunay



Av. Rio Grande do Sul, esquina Rua Amazonas


