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LEI Nº 4.559 DE 28 DE ABRIL DE 2015 
 

ALTERA dispositivos da Lei n.º 4.483 
que dispõe sobre a normatização para 
construção, reforma e conservação de 
calçadas na zona urbana do Município, 
cria o Programa Passeio Seguro – 
Readequação das calçadas de Não-Me-
Toque e dá outras providências 
.............................................. 
 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LUTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
NÃO-ME-TOQUE/RS. 

 
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º.  Ficam alterados os artigos 14, 45 e 59 da Lei n.º 4.483, de 28 de outubro de 
2014, que dispõe sobre a normatização para construção, reforma e conservação de calçadas 
na zona urbana do Município, cria o Programa Passeio Seguro – Readequação das calçadas 
de Não-Me-Toque e dá outras providências, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 14. A faixa de acesso ao imóvel admitirá: 
I. Áreas de permeabilidade e vegetação, desde que atendam aos critérios de 
implementação constantes na Seção VI do Capítulo VII, relativo às Calçadas Verdes. 
Parágrafo Único. ...” 

 
“Art. 45. Será obrigatório, nas calçadas das vias locais, coletoras e estruturais sem canteiro 
central, o plantio de espécies arbóreas, de acordo com o anexo VIII, respeitando os seguintes 
critérios: 
I - ... 
II - ... 
III - ... 
IV - Passeios com largura inferior a 1,60 metros são considerados inadequados para o plantio 
de espécies arbóreas, sendo possível neste caso o emprego de arbustos ou arvoretas de 
pequeno porte. Nas vias públicas sem recuo de construções e em áreas comerciais 
desaconselha-se a arborização; 
V - ... 
VI - ... 
VII - ... 
VIII - ... 
IX – Os canteiros para plantio de espécies arbóreas terão dimensões de 1,25 x 0,70 nas 
calçadas iguais ou maiores de 2,50 de largura e 0,90 x 0,60 nas calçadas que meçam entre 
1,60 x 2,50 
X - As mudas devem obedecer a altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros). 
Parágrafo único: ...” 
 
“Art. 59. O Município, através do Departamento de Fiscalização e quando necessário por 
Edital, notificará os responsáveis pelos imóveis que não possuem calçadas ou as mesmas 
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estejam executadas em desacordo com o disposto nesta lei ou em mal estado de 
conservação, concedendo os prazos de: 
I. ... 
II. ... 
III. 60 (sessenta) dias para as calçadas notificadas por más condições ou impossibilidade 
de trafegabilidade 
IV. ... 
V. ... 
VI. ... 
VII. ... 
VIII. ... 
§ 1°. ... 
§ 2°. ... 
§ 3°. ...” 

 
 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE, EM 28 

DE ABRIL DE 2015. 

     TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTMEYER 
Prefeita Municipal 

 
 

ELEN C. HEBERLE 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 58.704 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento  
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