
Fornecimento de acabamento para calçadas públicas 

Nome: 

 Fornecimento de acabamento para calçadas públicas 

O que é? 

 A prefeitura municipal de Peritiba, através da lei nº 1893 de 2011, fornecerá 

revestimento de formas e padrões definidos pela municipalidade, com o objetivo da 

melhoria dos passeios públicos e garantir a acessibilidade do meio público. 

 A administração pública fornecerá apenas o acabamento para a calçada, 

juntamente com um croqui de disposição. Os materiais complementares e a mão de obra 

ficarão sob a responsabilidade do proprietário. 

Quem pode solicitar? 

Qualquer munícipe que esteja em posse da devida CND para dar andamento ao processo; 

Como solicitar? 

Presencialmente: 

 Setor de Engenharia 

 Rua Frei Bonifácio, 63, Centro do Município de Peritiba – CEP 89.750-

000.  

 Horários de Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 

13h30 às 17:30*; 

 Obs: Nos turnos da tarde, não há atendimento no setor de engenharia, no 

entanto, o protocolo de pedido poderá ser feito normalmente na recepção da prefeitura 

municipal 

Por telefone: 

 Setor de Engenharia 

 Fone: (49) 3453-1122 

 Observação: Dúvidas  



 

Documentações Exigidas 

 Requerimento para melhoria nas calçadas públicas; 

 Certidão Negativa de Débitos. 

Passo a Passo: 

1- Preencher o requerimento informando corretamente os dados referentes à edificação e 

protocolá-lo na recepção. 

2- O responsável pelo setor fará o levantamento dos dados a partir do endereço 

informado.  E encaminhará o requerimento de materiais ao setor de compras. 

3- O proprietário receberá uma declaração de recebimento de material juntamente com 

um croqui de disposição, este deverá conferir a quantidade e assinar o documento. 

Legislação Relacionada 

Lei nº 1893/2011 – Programa de construção e melhorias nos passeios públicos 

(...). 

Lei complementar 73 de 2017 – Sistema Viário Municipal; 

Lei complementar 74 de 2017 – Código de obras; 

Lei complementar 75 de 2017 – Código de posturas; 

Outras Informações:  

Demais informações constam no modelo de requerimento para calçadas públicas. 

 


