LEI N° 1836, DE 14DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a recuperação e a preservação da
permeabilidade do solo, no município de
Penápolis,
através
da
implantação
das
Calçadas Verdes.

o

PRESIDENTE DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

PENÁPOLIS:
Faço saber' que.a Câmara Municipal aprovou e eu,
nos termos do art, 46, 9 6°, da Lei Orgânica do Município, promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituído, no município de Penápolis, a
recuperação e a preservação da permeabilidade do solo, através da
implantação das "Calçadas Verdes",
~ 1°. O Poder Executivo, através da secretaria
competente, deverá orientar a população interessada na recuperação
e preservação da permeabilidade do solo, a respeito das disposições
desta Lei.

.
~ 2°. Todos os que aderirem à implantação
"Calçada Verde", deverão cumprir o disposto nesta Lei:

da

. Art. 2° Entende-se por "Calçada Verde" aquela que
não é toda pavimentada, possuindo uma faixa de grama, arbusto. ou
formação natu.ral ao longo de sua extensão.
/

Art. 3° Esta medida tem como principais objetivos \
estabelecer medidas destinadas a diminuir o montante de áreas de
solo impermeabilizado em Penápolis,' contribuindo assim para:
I - diminuição do risco "de enchentes;
Ir - diminuição do volume de água escoado pelo" sistema de
drenagem;
IrI - diminuição dos gastos gerados pela sobrecarga da rede de
captação de águas pluviais;
. IV - aumentar a infiltração das águas pluviais no solo,
possibilitando um melhor reabastecimento dos aquíferos;
V - melhoria da drenagem urbana;
~"
VI - dimimJição de sedimentos que adentram a rede de
;J:y
captação pluviais, devido. à diminuição da vazão;

VII - melhoria na qualidade da água pluvial coletada que, com
a diminuição da vazão, transportará menor quantidade de poluentes;
VIII - diminuição das "Ilhas de Calor";
IX - melhoria na qualidade de vida da população, e
X - diminuição de gastos em saúde devidos a doenças de
veiculação hídrica.
.
Art. 4°' As disposições desta Lei serão observadas:
I - na aprovação de loteamentos ou condomínios; ,
II - na aprovação de construção de novas edificações;
III - na aprovação de reformas;
IV - na aprovação de estacionamentos;
V - nos projetos para construção de calçadas, e
VI - em edificações públicas e privadas a serem feitas.
Art., 5° Nos projetos concernentes à impla ntação
das "Calçadas Verdes", além das normas estabelecidas em Leis,
'inclusive,
no tocante à acessibilidade, deverá ser previsto canteiro
sem pavimentação, com as seguintes características:
I - para a implantação das "Calçadas Verdes", com uma faixa
de canteiro, deverão ter a largura mínima de dois metros, sendo que
o canteiro permeável deverá ter, no mínimo, a dimensão de sessenta
'centímetros, distando, no mínimo, dez centímetros do meio fio e
conter uma área de passagem de pedestre de, no mínimo,
um
metro e vinte centímetros;
II - para a implantação das "Calçadas Verdes", com duas faixas
de canteiro, deverão ter a .Iargura mínima de dois metros e cinquenta
centímetros,
tendo,
no mínimo, as dimensões de sessenta
centímetros de canteiro a partir de dez centímetros do meio fio, um
metro e 'vinte centímetros de faixa de passagem de pedestres e
dnquenta centímetros de canteiro junto às testadas ou divisas de /
frente dos imóveis;
III - rios canteiros próximos ao meio fio, só poderão ser
plantadas grama e árvores, não sendo permitido o plantio de
arbustos ou outras forrações;
IV - nos canteiros junto às testadas ou divisa dos imóveis, será
permitido o plantio de arbustos e forrações, desde que não interfiram
nas estruturas e utilização dos imóveis lindeiros;
V - as espécies de arbustos e forrações em nenhuma hipótese
poderão conter espinhos, serem resistentes à poda ou mesmo
conterem princípios tóxicos, e
. VI - não devem ser utilizadas em áreas adjacentes à circulação
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plantas cujas raízes possam causar danos no pavimento da calçada,
dificultando o deslocamento ou prejudicando os elementos de
drenagem.
Art. 6° As "Calçadas Verdes" terão qúe ser
mantidas,
de maneira a se apresentarem
permanentemente
conservadas, com as podas e manutenções necessárias.
Art. 7° As despesas decorrentes da execução desta

Lei 'correrão
por conta das
suplementadas se nec'essário.

dotações

orçamentárias

próprias,

Art. 8° Esta Lei entra em vigor sessenta dias após
sua publicação,' revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de P

REGI

'polis, em 14 de junho de 2012.

LDO SACOMANI
residente

Registrada e publicada na Diretoria Geral da Câmara Municipal de
Penápolis, aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e doze.

-Sí'V1f-~gma
~~;çeW-L~
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