PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL
DO MUNICÍPIO Nº 1848/2015
DE 17/07/2015

LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2015
De 17 de junho de 2015.
Dispõe sobre o Sistema Viário das áreas urbanas do
município e dá outras providências.

O PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, Estado do Paraná,
aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. 1º. Esta Lei Complementar tem por objetivo disciplinar o Sistema
Viário Básico nas áreas urbanas e rural do município de Campo Mourão, em
complementaridade ao Plano Diretor, à Lei de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo
Urbano e Rural e à Lei de parcelamento do Solo Urbano, assegurando a
observância das normas relativas à matéria e zelando pelos interesses do Município
no que diz respeito ao seu pleno desenvolvimento.
Art. 2º. Esta Lei Complementar tem por objetivo:
I - complementar as diretrizes de uso e ocupação do solo no
ordenamento funcional e territorial do Município;
II - fixar as condições necessárias para que as vias de circulação
possam desempenhar adequadamente suas funções e dar vazão ao seu volume de
tráfego;
III - assegurar a continuidade do arruamento existente nos novos
parcelamentos do solo no Município;
IV -estabelecer um sistema hierárquico das vias de circulação para a
adequada circulação do tráfego e segura locomoção do usuário;
V -implementar um sistema de ciclovias, como alternativa de
locomoção e lazer;
VI - proporcionar segurança e conforto ao tráfego de pedestres e
ciclistas;
VII - promover melhorias que facilitem a mobilidade e acessibilidade
urbana;
VIII - regulamentar a faixa de domínio das estradas rurais.
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Art. 3º. As diretrizes de traçado do sistema viário básico das áreas
urbanas do Município e as categorias funcionais das vias são aquelas estabelecidas
nos mapas de sistema viário básico da sede, mapa de alternativa de contorno viário
urbano da sede e mapa sistema viário básico do distrito de Piquirivaí, Área de
Urbanização Específica do Lago Azul e Parque Industrial COAMO, que desta Lei
Complementar são partes integrantes.

CAPÍTULO II
Das Definições
Art. 4º. Para efeito de aplicação desta Lei Complementar são adotadas
as seguintes definições:

I - ACESSO: dispositivo que permite a interligação para veículos e
pedestres entre logradouro público e propriedade privada;
II - ACOSTAMENTO: parte da via diferenciada da pista de rolamento
destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à
circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse
fim;
III - ALINHAMENTO: linha divisória entre o terreno e o logradouro
público;
IV - ÁREA "NON AEDIFICANDI": é área de terra onde é vedada a
edificação de qualquer natureza;
V - ARRUAMENTO: conjunto de logradouros públicos destinados à
circulação viária e acesso aos lotes;
VI - CAIXA DA VIA: distância entre os lotes lindeiros situados em lados
opostos da via;
VII - CAIXA DE ROLAMENTO: distância entre os meio-fios e/ou sarjeta
da via;
VIII- 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;
IX - CANTEIRO CENTRAL: obstáculo físico construído como separador
de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro
fictício);
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X -CICLOFAIXA: parte da pista de rolamento ou do passeio, destinada
à circulação exclusiva de bicicletas, delimitada por sinalização específica;
XI - CICLOVIA: pista própria destinada à circulação de bicicletas,
separada fisicamente do tráfego comum;
XII - ESTACIONAMENTO: é o espaço público ou privado destinado à
guarda ou imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para
embarque ou desembarque de passageiros ou carga, constituídos pelas áreas de
vagas e circulação;
XIII- ESTRADA: via rural não pavimentada;
XIV - FAIXAS DE DOMÍNIO: superfície lindeira às vias rurais,
delimitada por Lei específica e sob a responsabilidade do órgão ou entidade de
trânsito competente com circunscrição sobre a via;
XV - FAIXA DE ESTACIONAMENTO: parte da caixa de rolamento,
devidamente sinalizada, destinada à imobilização de veículos por tempo superior ao
necessário para embarque ou desembarque de passageiros;
XVI - FAIXA DE ROLAMENTO: subdivisão da pista de rolamento
visando a disciplinar a circulação de veículos;
XVII - LARGURA DA VIA: distância entre os alinhamentos da via;
XVIII - LOGRADOURO PÚBLICO: espaço livre destinado pela
municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação
de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões;
XIX - LOTE LINDEIRO: aquele situado ao longo das vias urbanas ou
rurais e que com elas se limita;
XX - MEIO FIO: é a linha composta de blocos de cantaria ou concreto
que separa a calçada da faixa de rolamento;
XXI - PASSEIO - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste
último caso, separado por pintura ou elemento físico separador, livre
deinterferências,
destinada
à
circulação
exclusiva
de
pedestres
e,
excepcionalmente, de ciclistas;
XXII - PISTA DE ROLAMENTO: parte da caixa de rolamento destinada
a circulação de veículos;
XXIII - SARJETA: escoadouro superficial de águas pluviais nos
logradouros públicos;
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XXIV– TRÁFEGO: fluxo de veículos que percorre uma via em
determinado período de tempo;
XXV - TRÁFEGO LEVE: fluxo inferior a 50 veículos por dia em uma
direção;
XXVI - TRÁFEGO MÉDIO: fluxo compreendido entre 50 e 400 veículos
por dia em uma direção;
XXVII - TRÁFEGO PESADO: fluxo superior a 400 veículos por dia em
uma direção;
XXVIII–VIA: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais,
compreendendo a faixa de rolamento a calçada, o acostamento, ilha e canteiro
central.

CAPÍTULO III
Da Classificação e utilizações das vias

Art. 5º. Para fins desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes
classificações:
I - RODOVIAS ESTADUAIS e FEDERAIS: via de tráfego rural
pavimentada;
II - ESTRADAS: via de tráfego não pavimentada que ligam as áreas
rurais do Município entre si e à sede distrital.
III - VIA ARTERIAL: via caracterizada por interseções em nível,
geralmente controladas por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às
vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre regiões da cidade:
a) Via Arterial Principal: trecho ou continuação de rodovia ou estrada
em área urbana, caracterizados por interseções em nível, geralmente em rotatórias
ou controlada por semáforo, com restrição de acessibilidade aos lotes lindeiros, e
acesso preferencial às vias arteriais secundárias e/ou vias coletoras principais, cuja
função é interligar aglomerados urbanos inter e/ou intramunicipais;
b) Via Arterial Secundária: aquela caracterizada por interseções em
nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e
preferencialmente às vias arteriais principais e/ou vias coletoras principais,
interligando diferentes regiões da cidade, podendo ser:
1.Via Arterial Secundária: sentido duplo - via arterial secundária com
sentido único de tráfego;

LC 35/2015 – Sistema Viário

fl. n. 5

2. Via Arterial Secundária: linha de transmissão - via arterial secundária
que destina-se a separar as linhas de alta tensão de energia elétrica das áreas
edificadas.
IV - VIA COLETORA: via destinada a coletar e distribuir o trânsito que
tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais,
possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.
a) Via Coletora Principal: Sentido Duplo com Ilha: via destinada a
coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias
coletoras secundárias de diferentes bairros ou de diferentes partes dentro de uma
mesma região da cidade para as vias arteriais principais ou secundárias.
b) Via Coletora Secundária: via de sentido duplo ou sentido único
(binário), destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar
ou sair das vias locais, possibilitando o trânsito dentro de um mesmo bairro ou uma
mesma parte da cidade, podendo ser:
1. Via Coletora Secundária: sentido duplo ou único – via coletora
secundária com sentido único de tráfego.
2. Via Coletora Secundária: fundo de vale - via coletora secundária que
margeia áreas de preservação permanente e fundos de vale, que destina-se a
separar zonas de uso com funções diferenciadas.
V - VIA LOCAL: via caracterizada por interseções em nível não
semaforizada, destinada apenas ao acesso aos lotes locais ou áreas restritas.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais
Art. 6º. A abertura de qualquer via ou demais logradouros públicos
dependerá de aprovação do projeto e licença prévia do órgão competente do
município.
Art. 7º. Qualquer arruamento a ser implantado deve articular-se com
as vias oficiais adjacentes assegurando a continuidade do sistema viário básico
existente e projetado.
I - o parcelamento do solo urbano e abertura de novos loteamentos
deverão obedecer às diretrizes do traçado do Sistema Viário Básico em anexo;
II - o acesso a novos loteamentos deverá ser efetuado por, no mínimo
02 (duas) vias coletoras de acesso, cujo traçado deverá obedecer às diretrizes do
Sistema Viário Básico em anexo;
III - havendo necessidade de transposição de rios ou córregos, fica o
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loteador responsável pela construção de pontes nas vias de acesso com a largura
da caixa da via, sempre a maior;
IV - nenhuma via após conclusão da pavimentação ou após realização
de obras ou serviços de manutenção poderá ser entregue a sua implantação ou
reaberta, enquanto não estiver devidamente sinalizada, de forma a garantir as
condições adequadas de segurança na circulação, nos termos do Código do
Transito Brasileiro -CTB;
V - na abertura de novos loteamentos, a implantação de sinalização de
trânsito - vertical e horizontal - bem como, a sinalização identificadora dos nomes
das vias será de responsabilidade do proprietário do loteamento.
§ 1º. É vedada a construção de vias públicas sem saída, salvo quando:
I -inexistir solução técnica apropriada, segundo parecer do Grupo
Técnico Permanente, vinculado à Secretaria do Planejamento;
II - atendidas as exigências específicas do órgão competente da
Secretaria do Planejamento.
§ 2º. Quando aprovadas, nos termos do parágrafo anterior, as vias
sem saída não poderão ultrapassar a 150 (cento e cinquenta) metros de
comprimento, devendo obrigatoriamente conter em seu final, um bolsão de retorno,
ou praça de retorno, cuja forma e dimensões permitam a inscrição de um círculo de
diâmetro mínimo de 20 (vinte) metros.
§ 3º. Objetivando interligar e complementar a malha viária local,
promovendo com isso o fluxo contínuo dos veículos, todas as vias oficiais
interrompidas ou incompletas, devem ser obrigatoriamente complementadas,
através de prolongamentos e/ou alargamentos, mantidas suas dimensões mínimas
de projeto, de tal forma a interligá-las a outras vias, longitudinais, transversais,
oblíquas ou diagonais, existentes ou projetadas.
§ 4º. É vedada a construção de apenas meia pista em vias arteriais,
coletoras e locais.
Art. 8º. As vias já implantadas e pavimentadas permanecerão com as
dimensões existentes, salvo quando:
I - representem prejuízo à circulação, segurança ou fluidez do tráfego;
II -constituirem parte ou prolongamento das vias sujeitas a expansão.
Parágrafo único. Existindo necessidade de interligação viária entre
bairros, cujo dimensionamento da via seja inferior ao disposto no art. 9º, este poderá
ser feito ajustando ao perfil existente para o seu prolongamento.
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CAPÍTULO V
Do Dimensionamento e Rampas Máximas
Art. 9º. O dimensionamento das vias públicas deverá obedecer, no
mínimo, aos padrões definidos na TABELA I e FIGURA I (PERFIS DE VIAS)anexos
e integrante desta Lei Complementar:
Via Arterial Principal
As geometrias longitudinal e transversal das pistas de Via Arterial
Principal devem seguir as normas e recomendações de projetos do DNER/DNIT,
DER/PR e, no caso de rodovias municipais, as normas locais. Adequando-se
sempre às condições e limitações locais quando das travessias de áreas urbanas.
a) Caixa da via: 30,00 m (trinta metros);
b) Caixa de rolamento: 21,10 m (vinte e um metros e dez centímetros);
c) Pista de rolamento: 13,70 m (treze metros e setenta centímetros);
d) Faixa de rolamento: 3,40 m (três metros e quarenta centímetros);
e) Faixa de estacionamento: 2,20 m (dois metros e vinte centímetros);
f) Calçada com ciclovia compartilhada: não há;
g) Calçada simples: 3,00 m (três metros), sendo 1,00 m (um metro) de
faixa de serviços gramada e 2,00 m (dois metros) de passeio.
Via Arterial Secundária: sentido duplo
a)Caixa da via: 30,00 m (trinta metros);
b) Caixa de rolamento: 21,10 m (vinte e um metros e dez centímetros);
c) Pista de rolamento: 13,70 m (treze metros e setenta centímetros);
d) Faixa de rolamento: 3,40 m (três metros e quarenta centímetros);
e) Faixa de estacionamento: 2,20 m (dois metros e vinte centímetros);
f) Calçada com ciclovia compartilhada: 4,90 m (quanto metros e
noventa centímetros), sendo 1,10 m (um metro e dez centímetros) de faixa de
serviços, 2,00 m (dois metros) de ciclovia e 1,80 m (um metro e oitenta centímetros)
de passeio;
g) Calçada simples: 4,00 m (quatro metros), sendo 1,10 m (um metro e
dez centímetros) de faixa de serviços gramada e 2,90 m (dois metros e noventa
centímetros) de passeio.
Via Arterial Secundária: linha de transmissão COPEL
a)Caixa da via: variável;
b) Caixa de rolamento: variável;
c) Pista de rolamento: 6,00m (seis metros);
d) Faixa de rolamento: 3,00m (três metros);
e) Faixa de estacionamento: não há;
f) Calçada com ciclovia compartilhada: não há;
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g) Calçada simples: 3,00m (três metros), sendo 1,00 m (um metro) de
faixa de serviços gramada e 2,00m (dois metros) de passeio.
Via Arterial Secundária: linha de transmissão ELETROSUL
a)Caixa da via: variável;
b) Caixa de rolamento: variável;
c) Pista de rolamento: 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros);
d) Faixa de rolamento: 3,75m (três metros e setenta e cinco
centímetros);
e) Faixa de estacionamento: não há;
f) Calçada com ciclovia compartilhada: não há;
g) Calçada simples: 3,00m (três metros), sendo 1,00 m (um metro) de
faixa de serviços gramada e 2,00m (dois metros) de passeio.
Via Coletora Principal: sentido duplo com ilha
a) Caixa da via: 25,00 m (vinte e cinco metros);
b) Caixa de rolamento: 19,00m (dezenove metros);
c) Pista de rolamento: 6,30m (seis metros e trinta centímetros);
d) Faixa de rolamento: 3,15m (três metros e quinze centímetros) ou
4,20m (quatro metros e vinte centímetros);
e) Faixa de estacionamento: 2,20m (dois metros e vinte centímetros;)
f) Ciclofaixa: 2,10m (dois metros e dez centímetros);
g) Calçada simples: 3,00 m (três metros), sendo 1,00 m (um metro) de
faixa de serviços gramada e 2,00 m (dois metros) de passeio.
Via Coletora Secundária: sentido duplo ou único
a) Caixa da via: de 15,00m (quinze metros) a 20,00m (vinte metros)
conforme o caso;
b) Caixa de rolamento: mínimo de 9,00m (nove metros);
c) Pista de rolamento: mínimo de 6,85m (seis metros e oitenta e cinco
centímetros);
d) Faixa de rolamento: mínimo 3,42m (três metros e quarenta e dois
centímetros);
e) Faixa de estacionamento: mínimo 2,15m (dois metros e quinze
centímetros);
f) Calçada com ciclovia compartilhada: não há;
g) Calçada simples: 3,00 m (três metros), sendo 1,00 m (um metro) de
faixa de serviços gramada e 2,00 m (dois metros) de passeio.

Via Coletora Secundária: fundo de vale
a)Caixa da via: 15,00m (quinze metros);
b) Caixa de rolamento: 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros);

LC 35/2015 – Sistema Viário

fl. n. 9

c) Pista de rolamento: 5,30m (cinco metros e trinta centímetros);
d) Faixa de rolamento: 5,30m (cinco metros e trinta centímetros);
e) Faixa de estacionamento: 2,20m (dois metros e vinte centímetros);
f) Calçada com ciclovia compartilhada: 5,00m (cinco metros), sendo
1,00m (um metro) de faixa de serviços gramada, 2,00 m (dois metros) de ciclovia, e
2,00 m (dois metros) de passeio;
g) Calçada simples: 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros),
sendo 1,00 m (um metro) de faixa de serviços gramada e 1,50 m (um metro e
cinquenta centímetros) de passeio.
Via Local
a)Caixa da via: mínimo 12,60 m (doze metros e sessenta centímetros);
b) Caixa de rolamento: mínimo 7,60 m (sete metros e sessenta
centímetros);
c) Pista de rolamento: mínimo 5,45m (cinco metros e quarenta e cinco
centímetros);
d) Faixa de rolamento: mínimo 2,73m (dois metros e setenta e três
centímetros);
e) Faixa de estacionamento: 2,15 m (dois metros e quinze
centímetros);
f) Calçada com ciclovia compartilhada: não há;
g) Calçada simples: 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros),
sendo 1,00 m (um metro) de faixa de serviços gramada e 1,50 m (um metro e
cinquenta centímetros) de passeio.
Estrada
a)Caixa da via (Faixa de domínio): 20,00 m (vinte metros);
b) Caixa de rolamento: 14,00 m (quatorze metros);
c) Pista de rolamento: 7,00 m (sete metros);
d) Faixa de rolamento: 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros);
e) Acostamento: 3,00 m (três metros);
f) Calçada com ciclovia compartilhada;
g) Calçada simples.
§ 1º. O órgão competente do Poder Executivo Municipal exigirá, a seu
critério, em razão das características urbanísticas pretendidas para o
empreendimento, dimensões de vias maiores do que as mínimas obrigatórias
estabelecidas na tabela anexa.
§ 2º. Nenhuma via de circulação de veículos no Município poderá ter
largura inferior 12,60m (doze metros e sessenta centímetros), sendo no mínimo
7,60m (sete metros e sessenta centímetros) de caixa de rolamento e 2,50m (dois
metros e cinquenta centímetros) de passeio de cada lado.
§ 3º. A largura de via que se constitua em prolongamento de outra já
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existente ou constante do sistema viário proposto, não poderá ser inferior à largura
desta, ainda que, pela sua função e posição possa ser considerada de categoria
funcional inferior.
§ 4º. As rodovias federais e estaduais no território do Município
possuem faixa de domínio definida em legislação federal e estadual específica,
conforme consta na tabela abaixo:
Rodovia

Direção/sentido

Faixa de
domínio
Lado direito

Faixa de
domínio
Lado esquerdo

Área não
edificante
Ambos os lados

BR-158/PR

Viaduto do Anel Viário
– Rua Comendador
Norberto Marcondes

30m

30m

15m

BR-272/PR

Campo Mourão –
Goioerê

40m

30m

15m

BR-369/PR

Trevo entr. 369/487 –
Trevo entr. Anel Viário
Campo Mourão –
Iretama
(Rio Muquilão)

30m

40m

15m

25m

25m

15m

Campo Mourão –
Araruna

15m

15m

BR-487/PR

PR-558

§ 5º. As vias locais destinam-se a acessar o lote, sendo sua largura
mínima de 12,60m (doze metros e sessenta centímetros), e comprimento máximo de
300,00m (trezentos metros), de acordo com a FIGURA I, anexa;
§ 6º. As vias coletoras destinam-se a distribuir ou coletar o tráfego
gerado em setores da cidade, sendo sua largura mínima de 20,00m (vinte metros),
de acordo com a FIGURA I, anexa;
§ 7º. As vias arteriais destinam-sea organizar o tráfego geral,
permitindo interligar diferentes regiões urbanas e constituir-se em eixos comerciais e
de serviços como prolongamento do centro comercial principal, com dimensões
variáveis de acordo com a FIGURA I, anexa;
§ 8º. Ao longo das faixas de domínio de rodovias e contornos
rodoviários, de ambos os lados, deverá ser construída uma via pública marginal com
a largura mínima de 15,00m (quinze metros), de acordo com a FIGURA I, anexa.
§ 9º. Ao longo das linhas de transmissão de energia elétrica deverá
ser construída uma via pública marginal em ambos os lados, com largura mínima de
6,00m(seis metros) quando pertencer à concessionária COPEL, e 7,50m(sete
metros e cinquenta centímetros) quando pertencer a ELETROSUL, conforme
modelo da figura em anexo.
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§ 10. Os fundos de vales e matas existentes no perímetro urbano
deverão ser margeadas por uma via pública de fundo de vale de, no mínimo, 15,00m
(quinze metros), de acordo com a Figura I em anexo, respeitando-se o limite de
área de preservação permanente de, no mínimo, 50,00m (cinquenta metros) para
cada lado, medidos a partir das margens do rio, córrego ou ribeirão.
Art. 10. A rampa máxima permitida nas vias estruturais e coletoras é
de até 6%(seis por cento) e a declividade transversal mínima de 4% (quatro por
cento).
Parágrafo único. Serão permitidas rampas longitudinais com
inclinação diferenciadas, a critério do Grupo Técnico Permanente, vinculado à
Secretaria do Planejamento, desde que:
I - sejam dotadas de pavimentação e rede de drenagem de águas
pluviais;
II - seja comprovada a impossibilidade de outra solução técnica.
Art. 11. Na interseção de vias arteriais e coletoras, deverá ser
implantada uma rotatória de tráfego ou outro tipo de dispositivo, cujas características
permitam facilitar o tráfego de veículos em conformidade com as normas e
disposições expressas pelo Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN.
Parágrafo único. A execução de rotatórias poderá ser dispensada, a
critério do Grupo Técnico Permanente, vinculado à Secretaria do Planejamento, em
casos excepcionais, onde não seja possível a execução das mesmas, dada a
existência de vias já consolidadas que inviabilizam tal benfeitoria.
Art. 12. As rotatórias deverão possuir as seguintes características
geométricas:
I - diâmetro inscrito mínimo de 25,00m (vinte e cinco metros) para as
ilhas centrais;
II - largura mínima de 9,00m (nove metros) para as pistas de
rolamento;
III - raio mínimo de 30,00m (trinta metros) para as entradas;
IV - raio mínimo de 40,00m (quarenta metros) para as saídas;
V - rampa longitudinal máxima de 12% (doze por cento);
VI - declividade transversal mínima de 4% (quatro por cento).
Parágrafo único. Nas rotatórias, trevos, bolsão de retorno é proibido o
rebaixamento do meio fio, para entrada e saída de veículo.
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CAPÍTULO VI
Da Infraestrutura e Serviços
Art. 13. Nas rotatórias deverão ser implantados os seguintes serviços:
I - pavimentação asfáltica com características similares às das
principais vias que a ela convergem;
II - ajardinamento do interior das ilhas centrais, quando for o caso e a
critério do Grupo Técnico Permanente, vinculado a Secretaria de Planejamento.
III - iluminação das ilhas centrais, utilizando lâmpadas vapor de sódio
prevendo a taxa de 10 a 25 lux/m².
Art. 14. A pavimentação das arteriais, coletoras, marginais de linhas
de transmissão de energia e marginais de rodovia deverá possuir as seguintes
características:
I - sub-leito compactado a 100% (cem por cento) do Proctor Normal,
com espessura mínima de 0,20cm (vinte centímetros);
II - base em brita graduada compactada a 100% (cem por cento) do
Proctor Intermediário, com espessura mínima de 0,12cm (doze centímetros);
III - imprimação da base (brita graduada) com CM-30 a 1,3 lt/m²;
IV - pintura de ligação da base através de emulsão asfáltica com RR1C a 1,0 Kg/m²;
V - capa asfáltica em CBUQ, com espessura mínima de 0,05cm (cinco
centímetros);
VI - responsabilidade e garantia pela pavimentação, pelo prazo de 05
(cinco) anos a partir da data de publicação do Decreto de conclusão de obra.
Parágrafo único. A pavimentação das vias locais e marginais de fundo
de vale deverá possuir as seguintes características:
I - sub-leito compactado a 100% do Proctor Normal, com espessura
mínima de 20 cm;
II - base em brita graduada compactada a 100% (cem por cento) do
Proctor normal, com espessura mínima de 12 cm;
III - imprimação da base (brita graduada) com CM-30 a 1,3 lt/m²;
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IV - pintura de ligação da base através de emulsão asfáltica com RR1C a 1,0 Kg/m²;
V - capa asfáltica em CBUQ, com espessura mínima de 0,03cm (três
centímetros).
Art. 15. As vias compostas por ciclovias, deverão obrigatoriamente
conter iluminação rebaixada, em conformidade à sua classificação e detalhamento
específico em anexo (planta e perfis das vias).
Art. 16. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por
meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de
trânsito.
Parágrafo único. Onde não existir sinalização regulamentadora, a
velocidade máxima será aquela estabelecida pela Diretoria de Trânsito Municipal –
DIRETRAN, ou Código de Trânsito Brasileiro.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Transitórias
Art. 17. O Poder Executivo Municipal deverá elaborar, no prazo
máximo de dois anos, contados a partir da vigência desta Lei, o Plano Municipal de
Trânsito Veicular e Sinalização Viária.
Parágrafo único. O Plano Municipal de Trânsito Veicular e Sinalização
Viária deverá contemplar, entre outros, o estacionamento regulamentado nas vias
públicas.
Art. 18. O Poder Executivo Municipal deverá elaborar, no prazo
máximo de dois anos, contados a partir da vigência desta Lei Complementar, Plano
Municipal de Ciclovias.
Parágrafo único. O Plano Municipal de Ciclovias deverá priorizar a
mobilidade da população de baixa renda, facilitando a esta o acesso aos locais de
trabalho.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 19. As vias existentes pavimentadas, na sede do Município e do
Distrito de Piquirivaí, quando necessário o recape, obedecerão a largura da caixa de
rolamento existente.
§ 1º. As vias existentes sem pavimentação nos loteamentos da sede
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do Município, Distrito de Piquirivaí, as caixas de rolamento deverão ter dimensão
mínima de 7,60m (sete metros e sessenta centímetros), Zona Urbanizada específica
do Lago azul com dimensão mínima 9,00m (nove metros), e o Parque Industrial
COAMO mínimo de 12,00m (doze metros), quando for executada a pavimentação.
§ 2º. Na Zona de Urbanização especifica da Vila Guarujá, a caixa de
rolamento deverá ter a dimensão mínima de 6,00m (seis metros) quando for
pavimentada.
§ 3º. As manutenções de recuperação deverão
especificações primárias conforme os dispositivos do Artigo 14.

seguir

as

Art. 20. Os casos omissos ou as dúvidas suscitadas serão resolvidos
pelo Grupo Técnico Permanente, vinculado à Secretaria do Planejamento.
Parágrafo único. O Grupo Técnico Permanente, instituído pela Lei do
Plano Diretor Municipal, desenvolverá estudos com o intuito de elaborar Projeto de
Lei, normatizando os casos omissos e/ou as dúvidas reincidentes, no prazo de 90
(noventa) dias após a ocorrência dos fatos.
Art. 21. São parte integrante desta Lei Complementar:
I - Anexo I: Planta e perfis das vias: Arterial Principal, Arterial
Secundária de Sentido Duplo, Arterial Secundária Linha de Transmissão COPEL,
Arterial Secundária Linha de Transmissão ELETROSUL, Coletora Principal de
Sentido Duplo, Coletora Secundária de Fundo de Vale, Coletora Secundária de
Sentido Duplo ou Único, Local e Estradas;
II - Anexo II: Mapa do Sistema Viário Básico Urbano da sede do
município de Campo Mourão;
III- Anexo III: Mapa de Estradas do município de Campo Mourão;
IV- Anexo IV: Mapa do Sistema Viário do Distrito de Piquirivai;
V - Anexo V: Mapa do Sistema Viário da Área de Urbanização
Especifica do Lago Azul e Parque Industrial COAMO.
Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor após 60 (sessenta) dias
de sua publicação.
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