SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
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LEI Nº X.XXX/2018 – DE XX DE XXXXXXXXX DE 2.018

Dispõe sobre a hierarquização e traçado
básico do Sistema Viário Urbano e define
as diretrizes para o arruamento do
Município de Chopinzinho e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei
Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte:

L E I:

CAPITULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Sistema Viário Urbano do Município de
Chopinzinho.
Art. 2º - Constituem objetivos genéricos da presente Lei:
I – Classificar e estabelecer um sistema hierárquico das vias de circulação
para o adequado escoamento do tráfego de veículos e para a ágil e segura
locomoção do usuário;
II – Definir as características geométricas e operacionais das vias para
possibilitar o funcionamento das atividades compatíveis, estabelecidas na Lei de
Zoneamento e Uso do Solo;
III – Aumentar as alternativas viárias para o tráfego em geral.
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Art. 3º - É obrigatória a adoção das disposições da presente Lei, em todos
os empreendimentos imobiliários, loteamentos, desmembramentos, unificações
ou arruamentos que vierem a ser executados no Perímetro Urbano do município
de Chopinzinho.
Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal fiscalizará a execução das vias
de que trata o caput deste Artigo.
Art. 4º - Para fins de adequada aplicação desta Lei, considera-se:
I – Caixa da Via é a distância definida em projeto, entre os dois
alinhamentos prediais em oposição;
II – Pista de Rolamento é o espaço dentro da caixa da via que compreende
a faixa de circulação e estacionamento de veículos.
III – Passeio é o espaço destinado à circulação de pedestres, situado entre
o alinhamento predial e o início da pista de rolamento;
IV – Canteiro central é o espaço compreendido entre os bordos internos
de pistas de rolamento, com tráfego geralmente em sentidos opostos, objetivando
separá-las física, operacional, psicológica e esteticamente. Por definição, inclui os
acostamentos internos, faixas de segurança ou faixa de espera e conversão à
esquerda
V – Ciclovia trata-se de pista própria destinada à circulação de ciclos,
separada fisicamente do tráfego comum.
VI – Ciclofaixa é parte da pista de rolamento destinada à circulação
exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.

CAPÍTULO II
Da Hierarquização e Função das Vias

Art. 5º - Para efeito desta Lei, as vias públicas existentes no perímetro
urbano do Município de Chopinzinho serão hierarquicamente classificadas em:
Arteriais, Coletoras, Locais, de Pedestres, Ciclofaixas ou Ciclovias.
Art. 6º - Cada hierarquia de via compreende características e funções
específicas no que se refere à mobilidade e trafegabilidade, segue:
I – Vias Arteriais são aquelas caracterizadas por interseções em nível e
que por sua sequência, extensão ou largura propiciam escoamento viário eficiente
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ao longo de todo o perímetro urbano, além de possuir características de comércio
e serviço. No encontro de duas vias arteriais prevalecerá a preferência daquelas
no sentido leste-oeste.
II – Vias Coletoras são aquelas destinadas a coletar e distribuir o trânsito
que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais,
caracterizam-se por facilitar a movimentação entre regiões. Possuem preferência
sobre as vias locais.
III – Vias Locais são as aquelas que se ramificam ao longo de vias com
hierarquia superior e que por suas características, destinam-se
preponderantemente ao atendimento de acesso ao público local ou a áreas
restritas.
IV – Vias de Pedestres são aquelas destinadas à circulação exclusiva de
pedestres e compreendem os passeios laterais as ruas, as pistas de atletismo,
caminhos em parques e outros que por sua característica de tráfego intenso de
pedestres destine-se predominantemente ao uso destes.
V – Ciclovias ou Ciclofaixas são aquelas destinadas à circulação de ciclos,
dotadas de sinalização vertical e horizontal, podendo ser unidirecional ou
bidirecional.
Parágrafo Único - A implantação de ciclovias ou ciclofaixas dependerá
de autorização legislativa.
Art. 7º - A indicação da classificação das vias encontra-se no Anexo I –
Mapa do Sistema Viário Municipal, parte integrante desta Lei.
§ 1º São indicadas também no Anexo I, as projeções de vias consideradas
significativas para o adequado desenvolvimento do sistema viário.
§ 2º Nas projeções de vias não serão autorizadas obras de edificação.
§ 3º O traçado das projeções poderão ser revistos quando da
apresentação de estudo específico.
Art. 8º - Fica estabelecida como rota de tráfego pesado trechos das
Avenidas XV de Novembro, XIV de Dezembro e Getúlio Vargas, conforme Anexo
I. Esta rota terá a função de direcionar o tráfego pesado e dessa forma
proporcionar escoamento de cargas até as rodovias de maneira mais eficiente e
segura.
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CAPÍTULO III
Das Dimensões das Vias

Art. 9 - São definidas como dimensões mínimas das vias conforme segue:
Pista de Rolamento
Tipos de
Vias

Caixa de
Via (m)

Arteriais
Coletoras
Locais

20,0
17,0
14,0

Faixa de
Circulação (m)

Faixa de
Estacionamento (m)

7,20
2,40 (x2)
6,20
2,40 (x2)
6,60
2,40 (x1)
Tabela I – Dimensões mínimas de vias

Passeio
(m)
4,00 (x2)
3,00 (x2)
2,50 (x2)

§ 1º O Município poderá requerer a implantação de vias com Caixa de Via
superior ao especificado na Tabela I, caso seja necessário para atender os
parâmetros básicos estabelecidos sobre determinada área, ou quando houver
interesse da Administração. Neste último caso deverá ser devidamente justificado.

§ 2º No Anexo II (A, B e C), parte integrante desta Lei, tem-se esquema
em corte com as medidas mínimas conforme a classificação da via.

Art. 10 – Tem-se como medidas mínimas para:
I – Estacionamento Público:
a)

4,50 x 2,20 m. para de veículos de passeio pequeno na posição 30º,

45º, 60º e 90º;
b)

5,50 x 2,20 m. para veículos de passeio pequeno na posição

paralela;
c)

5,00 x 2,40 m. para veículos de passeio grande na posição 30º,

45º,60º e 90º;
d)

6,00 x 2,40 m. para veículos de passeio grande na posição paralela.

Parágrafo Único – O dimensionamento da largura da via de acesso e
manobra, para entrada e saída do estacionamento, fica sob responsabilidade do
projetista conforme o tipo de estacionamento adotado.
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II – Canteiro Central deverá ter largura mínima de 0,80 metros quando
implantada com a mera função de subdivisão de pistas. Para demais casos a
largura irá variar conforme sua funcionalidade.
III – Ciclofaixa ou Ciclovia deverá ter largura mínima de 1,80 metros
quando unidirecional e 2,50 metros quando bidirecional, sendo devidamente
sinalizadas.
Art. 11 – Vias localizadas na Zona Industrial ou em Áreas
predominantemente Industriais (Parques Industriais), deverão ter a configuração
mínima de Via Coletora.

CAPÍTULO IV
Diretrizes Gerais para Implantação de Vias Urbanas
Art. 12 – São Parâmetros Básicos para implantação ou reestruturação de
vias:
I – Largura mínima da via, com descrição para cada faixa;
II – Quantidade de faixas e seus sentidos;
III – Formato e disposição de estacionamentos;
IV – Indicação de elementos do sistema viário a ser implantados (canteiro
central, rotatória, ponto de ônibus, bolsão, pontes, viadutos, faixas de pedestre
elevadas, etc.) e suas especificações mínimas.
V – Regulamentação Específica para Pavimentação contendo:
a)

Modelos de meios-fios, bocas de lobo e outros equipamentos;

b)

Especificações técnicas mínimas para execução dos pavimentos;

c)
Especificações técnicas mínimas para a sinalização vertical e
horizontal das vias;
VI – Regulamentação Específica de Passeios;
VII – Regulamentação Específica de Arborização;
VIII – Regulamentação Específica de Transporte Público.
§ 1º Havendo inviabilidade técnica no atendimento dos parâmetros
básicos e diretrizes gerais para implantação de vias, o responsável técnico pelo
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projeto deverá manifestar-se, por escrito, justificando as causas do não
atendimento e apresentando proposta alternativa.
§ 2º Independente da indicação dos parâmetros básicos da via, a previsão
de dispositivos ou elementos essenciais ao adequado funcionamento do sistema
viário é de responsabilidade do respectivo projetista.
Art. 13 – A implantação de novas vias ou a reestruturação de existentes
deverá:
I – Articular-se com as vias existentes ou projetadas;
II – Harmonizar-se com a topografia local de modo a obter vias com
adequada inclinação e condução das águas pluviais.
III – Observar, no que couber, a Lei nº 13.146/2015 de Inclusão da Pessoa
com Deficiência, a Lei nº 10.098/2000 de Acessibilidade e demais normativas
técnicas relacionadas à mobilidade urbana.
IV- Atender as dimensões mínimas constante na Tabela I, promovendose as adaptações necessárias, salvo quando considerado tecnicamente inviável.
Art. 14 – Os passeios deverão ser contínuos, evitar a ocorrência de
degraus ou desníveis acentuados e ser em material antiderrapante.
Art. 15 – Tendo em vista as condições do relevo da área urbana, os
projetos viários que contiverem rampas com declividade superior a 20% deverão
ser objeto de análise específica pela Comissão Técnica de Análise de
Empreendimentos Urbanos.
Art. 16 – É proibida a projeção ou implantação de vias ao longo de rios e
córregos ou dentro de Área de Preservação Permanente (APP), salvo para acesso
de pontes ou similares.
Art. 17 – Vias cuja extensão ultrapassarem 100,00 metros a partir da linha
de divisa entre o imóvel de esquina e imóvel confrontante da referida via, sem
continuidade no momento da aprovação de um loteamento, deverão contemplar
bolsão de retorno com diâmetro mínimo de 20,0 metros.
Parágrafo Único – Não havendo viabilidade para continuidade da via,
deverá ser implantado bolsão de retorno, independentemente da extensão.
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Art. 18 – Vias existentes que não atendam as especificações de acordo
com a Tabela I, deverão ser tratadas com prioridade em projetos de urbanização
que visem melhoramentos no sistema viário e na mobilidade urbana.

CAPÍTULO V
Diretrizes Gerais para Implantação de Vias Rurais

Art. 19 – Fica estabelecida como faixa de utilidade pública a medida de
8,00 metros contados a partir do eixo das estradas rurais municipais de ambos os
lados.
Art. 20 – Entende-se por faixa de utilidade pública aquela que pode ser
objeto de desapropriação para fins de execução de obras públicas ou prestação
de serviço público pautado em favor da coletividade e interesse público.
Art. 21 – A Administração pública poderá requerer a remoção de cercas,
plantações e/ou demolição de benfeitorias que se encontrarem dentro desta faixa.
Parágrafo Único – A execução dos serviços citados no caput será de
responsabilidade do proprietário, sem qualquer responsabilização do Município
por danos que porventura ocorram.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais
Art. 22 – A implantação e execução de arruamentos em novos
parcelamentos e/ou empreendimentos imobiliários é de responsabilidade do
loteador, sem custos para o Município.
§ 1º O loteador deverá realizar antecipadamente Consulta Prévia de
Parcelamento para obtenção de diretrizes e orientações para o traçado das vias
dentre outros aspectos.
§ 2º A implantação do arruamento em todo o parcelamento é condição
imprescindível para a liberação da caução prevista na Lei de Parcelamento.
Art. 23 – Os projetos de arruamento, Drenagem Urbana e sinalização
viária serão aprovados pela Comissão Técnica de Análise de Empreendimentos
Urbanos com base nesta Lei e nas demais legislações específicas que couberem.
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Parágrafo Único – Todas as vias deverão possuir sistema de drenagem
pluvial, salvo as rurais ou de cascalho.
Art. 24 – A liberação de novos empreendimentos imobiliários, mesmo
após a emissão do Termo de Aceite das Obras de Infraestrutura, não exime o
loteador, solidariamente com os respectivos responsáveis técnicos, da
responsabilidade pelo adequado funcionamento e/ou pela qualidade e
durabilidade das obras, conforme dispõe legislações federais.
Art. 25 – Regulamentações específicas necessárias à adequada
aplicação desta Lei deverão ser regulamentadas através de decreto ou instrução
normativa no prazo máximo de 180 dias contados da data de publicação desta.
Art. 26 – Fica esta Lei subordinada as determinações constantes no
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevalecerá no caso de conflito na
competência legislativa.
Art. 27 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose todas as disposições em contrário em especial a Lei Municipal nº 2.107/06.

XX DE XXXXXXXXX DE 2018, CHOPINZINHO/PR

Álvaro Dênis Ceni Scolaro
Prefeito Municipal

Equipe Técnica de Revisão do
Plano Diretor Municipal
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