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 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
EXTRATO Nº 091/2015 – RATIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratif icação
referente aos Processos abaixo relacionados:

RATIFICAÇÃO
Processo nº 0267/2015 – Dispensa nº 081/2015
– Contratação de empresa para aquisição de 128
m2 de forro PVC acompanhado do serviço de
instalação do mesmo na sede da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente. Contrat ada: LUCINEIA RODRIGUES
DA SILVA MARTINS - ME, no valor total de R$
3.900,00 (três mil e novecentos reais). Data da
Ratificação: 25 de julho de 2015.

Processo nº 0269/2015 – Inexigibilidade nº 040/
2015 – Contratação de empresa especializada no
fornecimento de assinatura anual de ferramenta
online sistema de banco de preços, para atender a
Prefeitura de Montes Claros-MG. Contrat ada: NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
LTDA, no valor total de R$ 7.990,00 (sete mil,
novecentos e novent a reais) . Data da Ratificação:
24 de julho de 2015.

Montes Claros (MG), 30 de julho de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO E
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS -

MCTRANS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 020/15 - Processo Nº 052/15
OBJET O: AQUISIÇÃO DE MADEIRA  DE
EUCALIPTO TRATADO.
Dia da Licit ação:  13/08/2015 - Horário:  09:00
horas
Local:  Sala de reuniões da MCTrans, na Praça
Presidente Tancredo Neves, sem número, Terminal
Rodoviário, Bairro Canelas, Montes Claros, MG.
O Edital estará disponível na Diretoria
Administrativa e Financeira ou nos sites
www.montesclaros.mg.gov.br e
www.mctransonline.com.br.

Montes Claros - MG, 30 de julho de 2015.

FELIPE PORTO LIMA
PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

MCTRANS

Prefeitura de Montes Claros - MG 
Secretaria Municipal de Saúde 

 PORTARIA N º 42, DE 09 DE JULHO DE 2015.  
NOMEIA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES  DA REDE CEGONHA 

 
A Sra. Secretária de Saúde do Município de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 99, inciso II, da Lei Orgânica 
Municipal e Decreto Municipal nº 2.987 de 10 de janeiro de 2013, que estabelecem critérios para delegação de atribuições;  
 
Considerando a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
 
Considerando a Portaria nº 1.459 de 24 de junho de 2011, modificada pela Portaria nº 1020 de 29 de Maio de 2013 que Institui as diretrizes para a 
organização da Atenção à Saúde na Gestação de Alto Risco e define os critérios para a implantação e habilitação dos serviços de referência à Atenção à 
Saúde na Gestação de Alto Risco, incluída a Casa de Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP), em conformidade com a Rede Cegonha; 
 
Considerando a Resolução SES/MG n° 3.526, de 27 de novembro de 2012 que aprova as normas gerais para repasse do incentivo financeiro estadual 
complementar para custeio diferenciado do componente Parto e Nascimento das Macrorregiões Regiões Ampliadas de Saúde contempladas pela Rede 
Cegonha no Estado de Minas Gerais; 

 
Resolve  
Art. 1º - Fica constituída a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DA REDE CEGONHA, tendo os seguintes membros: 

 
INSTITUIÇÃO/ 
REPRESENTAÇÃO NOME SETOR NR REPR. 

Secretaria Municipal de Saúde 
Joice Fernanda Costa Quadros (Enf) Saúde da Mulher 

03 Silvania Godinho Souto (Enf) Planejamento 
Veralúcia Xavier Leão (Enf) Planejamento 

Irmandade Nossa Senhora das Mercês 

Cristiane Câmara Medeiro( 
Enf) 

Maternidade 02 ( 01 médico(a) e 01 
enfermeiro(a)) Dr. Hebert Rogério Bento Santo 

Unimontes – Hospital Universitário 
Clemente Faria 

 
Leidiane Ruas Mendes (Enf) 

Maternidade 02 ( 01 médico(a) e 01 
enfermeiro(a)) Dr. Laércio Fonseca Costa 

Controle Social Conselho Municipal de 
Saúde 

Maysa Cássia Controle Social 01 conselheiro 

 
Art. 2º - A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DA REDE CEGONHA (Federal e Estadual)  terá como objetivos: avaliar metas e 
indicadores pactuados nos convênios/contratos; buscar soluções para as metas não cumpridas; revisar e analisar os convênios/contratos da Rede 
Cegonha anualmente para o alcance dos resultados desejados. 
Art. 3º- O funcionamento da Comissão será por Regimento Interno, a ser instituído pela própria comissão com a aprovação do gestor municipal do Sistema 
Único de Saúde-SUS. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Montes Claros (MG), 09 de julho de 2015. 
 

Ana Paula de Oliveira Nascimento  
Secretária Municipal de Saúde 

Prefeitura de Montes Claros - MG 
Secretaria Municipal de Saúde 

PORTARIA N º 45, DE 23 DE JULHO DE 2015.  
NOMEIA O GRUPO CONDUTOR MUNICIPAL DA REDE CEGONHA  

 
A Sra. Secretária de Saúde do Município de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 99, inciso II, da Lei 
Orgânica Municipal e Decreto Municipal nº 2.987 de 10 de janeiro de 2013, que estabelecem critérios para delegação de atribuições;  

 
Considerando a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

 
Considerando a Portaria nº 1.459 de 24 de junho de 2011, modificada pela Portaria nº 1020 de 29 de Maio de 2013 que Institui as diretrizes para a 
organização da Atenção à Saúde na Gestação de Alto Risco e define os critérios para a implantação e habilitação dos serviços de referência à 
Atenção à Saúde na Gestação de Alto Risco, incluída a Casa de Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP), em conformidade com a Rede Cegonha e 
ainda, ratificando a FASE 3: da Contratualização dos Pontos de Atenção item c: instituição do Grupo Condutor Municipal em cada Município que 
compõe o Colegiado de Gestão Regional, com apoio institucional da SES, que deverá acompanhar e propor mudanças, resolução de problemas 
para o funcionamento efetivo da Rede Cegonha. Terá como parâmetro para acompanhamento os relatórios emitidos pelo Grupo de 
Acompanhamento da Rede Cegonha.  

 
Considerando a Resolução SES/MG n° 3.526, de 27 de novembro de 2012 que aprova as normas gerais para repasse do incentivo financeiro 
estadual complementar para custeio diferenciado do componente Parto e Nascimento das Macrorregiões Regiões Ampliadas de Saúde 
contempladas pela Rede Cegonha no Estado de Minas Gerais. 
 
Resolve,  
Art. 1º - Fica instituído o GRUPO CONDUTOR MUNICIPAL DA REDE CEGONHA, tendo os seguintes membros: 

 
INSTITUIÇÃO/ 

REPRESENTAÇÃO NOME SETOR NR REPR. 

Secretaria Municipal de Saúde  

Joice Fernanda Costa Quadros (Enf) Ref. Técnica 
Saúde da Mulher Saúde da Mulher 

02 
Veralúcia Xavier Leão (Enf) Ref. Técnica Rede 

Cegonha Planejamento 

Controle Social Conselho Municipal de  
Saúde  

Maysa Cássia Controle Social 01 conselheiro 

Superintendência Regional de 
Saúde/Montes Claros-MG  

Helen Regina Pinheiro Rodrigues –Enf. Referência 
Técnica da Área Temática Saúde da Mulher e 

Criança 

Saúde da Mulher e 
Criança 

01 

 
 

Art. 2º- O funcionamento do Grupo Condutor Municipal será por Regimento Interno, a ser instituído pela própria comissão com a aprovação do 
gestor municipal do Sistema Único de Saúde-SUS. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Montes Claros (MG), 23 de julho de 2015. 
 

Ana Paula de Oliveira Nascimento 
Secretária Municipal de Saúde 
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MCTRANS
PORTARIA MCTRANS Nº 021/2.015

Altera a Port aria que dispõe sobre os critérios p ara elaboração de projetos específicos de identificação das entradas e saídas de postos de combustíveis, oficinas, est acionamentos e/ou garagens de
uso coletivo no Município de Montes Claros e dá outras providências.

A Presidente da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans, Ivana Colen Brandão, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso 1.17
do ANEXO I do seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto Municipal nº 2.625 de 17 de julho de 2.009, e

Considerando que, de acordo com o art. 7º da Lei nº 2.902 de 29 de maio de 2.001, “A TRANSMONTES exercerá as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar que sejam de
competência dos municípios, salvo disposição em contrário constante de seu estatuto”, sendo a MCTrans (antiga TRANSMONTES), portanto, orgão gestor de trânsito municipal;

Considerando  que o art. 4º, I, XXXVIII, XLIV e § 3º do Decreto Municipal nº 2.625, de 17 de julho de 2.009 determina que:

“Art. 4º - “A MCTRANS, respeitada a legislação federal, estadual e municipal aplicável, terá por finalidade:

I - planejar, supervisionar, organizar, dirigir, coordenar, executar e acompanhar as atividades de disciplina, normatização, trânsito e transportes no Município de Montes Claros, afetas à Administração Municipal;

 (...)

XLIV - praticar todos os atos necessários ao cumprimento de sua atividade, observadas as disposições legais, especialmente da Lei Municipal nº 2.902, Lei Complementar 009, Lei Complementar 019 e deste
Estatuto.”

Considerando que, conforme determina o art. 86 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, “Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas
entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada pelo CONTRAN.”

Considerando  a Resolução nº 38 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN que regulamenta o art. 86 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB;

Considerando a Lei nº 3.745 de 05 de junho de 2.007 que dispõe sobre a construção e manutenção das calçadas do Município de Montes Claros;

RESOLVE:

Art. 1º -  Quando da apresentação para aprovação dos projetos de construção ou reforma de postos de combustíveis, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo à Prefeitura Municipal de Montes Claros,
deverá ser apresentado à Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans, para a sua anuência, o projeto específico de identificação das entradas
e saídas de veículos.

Parágrafo Único - Deverá constar no referido projeto:
I - planta baixa na escala mínima de 1:200, com as entradas e saídas devidamente identificadas e cotadas;
II - planta de situação na escala de 1:500, com a representação das calçadas e pistas de rolamentos devidamente cotadas, inclusive com o sentido de circulação das vias públicas e de entrada e saída do
estabelecimento.

Art. 2º - Na elaboração do projeto específico de identificação das entradas e saídas de postos de combustíveis, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo, deverão ser observados os critérios abaixo
definidos.

I - Das vias de entrada e saída de veículos

a) deverão ter identificação física, com rebaixamento da guia (meio-fio) da calçada;
b) deverão ter largura máxima de 8,00 m, medida essa, perpendicular aos meios-fios das vias de entrada e saída;
c) deverão obedecer ao sentido de tráfego da faixa/via pública.

II - Dos rebaixamentos

a) deverão ter apenas 02 (dois) rebaixamentos de meios-fios (entrada/saída) por via, e a soma desses deverá ser de até 50% (cinquenta por cento) da extensão da testada do lote ou conjunto de lotes. Caso
a soma desses 02 (dois) rebaixamentos não totalize os 50% (cinquenta por cento), um terceiro será permitido, desde que seja uma entrada e que, somado aos demais rebaixamentos, não ultrapasse os 50%
(cinquenta por cento);
b) deverá ser observado o espaçamento intermediário mínimo de 5,00 m entre 02 (dois) rebaixamentos.

III - Das ramp as

a) não poderão ocupar mais de 1/3 (um terço) da largura da calçada, com o máximo de um metro, no sentido da sua largura, devendo ser preservada a faixa exclusiva de circulação de pedestres;
b) deverão, de preferência, cruzar o alinhamento dos meios-fios da via pública com uma angulação de 45º (quarenta e cinco graus);
c) não será permitido o rampamento de meios-fios e rebaixamento das calçadas nas curvas das esquinas de vias públicas a menos de 5,00 m para cada lado, contados a partir do vértice do encontro das vias.

IV - Das calçadas ou p asseios públicos

a) longitudinalmente, deverão ser paralelos ao “grade” da via, segundo o nivelamento determinado pela Prefeitura;
b) transversalmente, deverão ter a inclinação de 2% (dois por cento), do alinhamento para o meio-fio;
c) deverá ser executado com meios-fios contínuos com altura de 18 cm, medidos entre o nível da calçada e o nível da via pública;
d) a largura da calçada deverá ser a determinada pela Prefeitura;
e) a instalação de mobiliário urbano deverá ser permitida apenas na faixa de serviços;
f) deverão ter revestimento antiderrapante, nivelado, de superfície regular, sem ondulações e com resistência adequada ao fluxo ao qual se destina;
g) deverá ser utilizado, para sinalizar situações que envolvam risco de segurança, o piso tátil de alerta, cromodiferenciado ou associado à faixa de cor contrastante com o piso adjacente;
h) deverá ser utilizado quando da ausência ou descontinuidade de linha guia identificável o piso tátil direcional, como guia de encaminhamento em ambientes internos ou externos, ou quando houver caminhos
preferenciais de circulação.

V - Dos equip amentos de abastecimento de combustíveis

a) deverão ser observados alinhamentos frontais de no mínimo 5,00 m para a instalação dos equipamentos de abastecimento de combustíveis, contados dos mesmos até o alinhamento do terreno com a via
pública;
b) será permitida a cobertura do lote até o alinhamento do terreno com a via pública.

VI - Da sinalização

a) nas oficinas, estacionamentos e/ou garagens de uso coletivo: as entradas e saídas, além do rebaixamento da guia (meio-fio) da calçada, deverão ser identificadas pela instalação, em locais de fácil
visibilidade e audição aos pedestres, de dispositivo que possua sinalização com luzes intermitentes na cor amarela, bem como emissão de sinal sonoro;
b) as entradas e saídas serão obrigatoriamente identificadas por sinalização estatigráfica vertical e horizontal;
c) deverão ser afixadas nas saídas do estabelecimento, as placas de regulamentação R-1 (Parada Obrigatória) e, caso seja necessário, as placas R-24a (Sentido de Circulação da Via/Pista);
d) deverão ser pintadas faixas de retenção acompanhadas da legenda PARE nas saídas do estabelecimento.

Art. 3º - Fica a concessão do Alvará de Construção condicionada à aprovação do projeto pela MCTrans.

Art. 4º - Fica a expedição da Certidão de Baixa de Construção, Habite-se e Alvará de Funcionamento vinculada ao término da implantação do projeto aprovado pela MCTrans.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria Transmontes GTSV nº 004/02 de 28 de novembro de 2.002.

Montes Claros, 30 de julho de 2.015.

__________________________________
Presidente da MCTrans
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PORTARIA MCTRANS Nº 022/2.015

Altera a Port aria que classifica Polos Geradores de T ráfego - PGT’ s no Município de Montes Claros e dá outras providências.

A Presidente da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans, Ivana Colen Brandão, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso 1.17
do ANEXO I do seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto Municipal nº 2.625 de 17 de julho de 2.009, e

Considerando que, de acordo com o art. 7º da Lei nº 2.902 de 29 de maio de 2.001, “A TRANSMONTES exercerá as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar que sejam de
competência dos municípios, salvo disposição em contrário constante de seu estatuto”, sendo a MCTrans (antiga TRANSMONTES), portanto, orgão gestor de trânsito municipal;
Considerando  que o art. 4º, I, XXXVIII, XLIV e § 3º do Decreto Municipal nº 2.625, de 17 de julho de 2.009 determina que:
“Art. 4º - “A MCTRANS, respeitada a legislação federal, estadual e municipal aplicável, terá por finalidade:

I - planejar, supervisionar, organizar, dirigir, coordenar, executar e acompanhar as atividades de disciplina, normatização, trânsito e transportes no Município de Montes Claros, afetas à Administração Municipal;
(...)
XXXVIII - analisar e emitir parecer para aprovação de projetos de edificações que possam transformarem-se em pólos atrativos de trânsito e para aprovação de projetos de abertura de vias e implantação de
loteamentos, bem como para a localização, implantação e operação de equipamentos urbanos de grande porte;
(...)
XLIV - praticar todos os atos necessários ao cumprimento de sua atividade, observadas as disposições legais, especialmente da Lei Municipal nº 2.902, Lei Complementar 009, Lei Complementar 019 e deste
Estatuto.
(...)
§ 3º - Para execução dos serviços previstos no inciso XXXVIII deverá o interessado submeter, para análise da MCTRANS, o Relatório de Impacto Sobre o Trânsito Urbano (RITU), antes da liberação dos alvarás de
construção e de localização, que deverá conter, dentre outros itens:
a) adequação e viabilidade de localização;
b) oferta de estacionamento;
c) condições de acesso de veículos e de pedestres;
d) análise do impacto no trânsito e no transporte público e observância de outros preceitos legais.”

Considerando que, conforme determina o art. 93 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, “Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia
anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas”.
RESOLVE:
Art. 1º -  Para efeito desta Portaria, são adotadas as seguintes definições e/ou expressões:
I - Acesso: é a interligação para veículos ou pedestres entre:
a) logradouro público e propriedade privada;
b) logradouro público e espaços de uso comum em condomínio;
II - Área de Acúmulo de Veículos (faixas de acumulação): área livre reservada dentro do imóvel para o acúmulo da entrada de veículos, com inclinação máxima de 5%, de forma a não interferir na via pública de
acesso aos PGT’s;
III - Espaço de Manobra: área destinada à manobra de veículos para acesso às vagas de estacionamento, tanto de frente quanto de ré;
IV - Medidas Compensatórias: conjunto de ações com o objetivo de compensar o impacto gerado pelo empreendimento no sistema viário do entorno, quando da impossibilidade de mitigação completa dos impactos
negativos;
V - Medidas Mitigadoras: conjunto de ações com objetivo de minimizar os impactos negativos causados pela implantação de empreendimentos;
VI - Rampa de Veículos: é o plano inclinado, o declive ou aclive destinado a superar os desníveis dos pavimentos das garagens;
VII - Relatório de Impacto Sobre o Trânsito Urbano - RITU: estudo do impacto gerado pelo empreendimento no sistema viário do entorno;
VIII - Via Interna de Circulação de Veículos: é o espaço destinado à circulação de veículos, podendo haver a manobra para o estacionamento.

Art. 2º -  Consideram-se Polos Geradores de Tráfego - PGT’s as atividades que, mediante a concentração da oferta de bens e/ou serviços, geram elevado número de viagens, com substanciais interferências no
tráfego do entorno e necessidade de espaços para estacionamento, embarque e desembarque de passageiros, e/ou carga e descarga.

Art. 3º -  A classificação de PGT’s pelo grau de impacto viário e as exigências mínimas a serem atendidas estão estabelecidas nos anexos III, IV, V e VI desta Portaria.
Parágrafo Único - Caso a atividade pretendida não esteja especificada no ANEXO III desta Portaria, será adotado o parâmetro por similaridade de uso.

Art. 4º -  Serão consideradas para o enquadramento e classificação de PGT’s as construções novas, a instalação de atividades, as regularizações e as ampliações de construções já existentes, desde que a área
construída seja compatível com o PGT, sendo que, no caso de regularização ou ampliação a compatibilidade da área deve ser total, ou seja, a existente acrescida da regularizada ou ampliada.

Art. 5º -  Os empreendimentos ou atividades classificados como PGT estão sujeitos às diretrizes viárias específicas, que serão emitidas pela Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito
e Transportes de Montes Claros - MCTrans.
§ 1º - As diretrizes serão emitidas quando da solicitação de análise do empreendimento ou atividade classificados como PGT, ANEXO I, através de um Parecer Preliminar.
§ 2º - A análise pela MCTrans será precedida da apresentação dos seguintes documentos:

I - solicitação padrão para abertura de processo para análise técnica de empreendimento classificado como PGT, ANEXO I;
II - formulário para análise do PGT preenchido, nos termos do ANEXO II, incluso, que é parte integrante desta Portaria;
III - descrição das atividades desenvolvidas ou previstas, com breve histórico para empreendimentos existentes;
IV - indicação do imóvel em foto aérea ou planta, contendo a localização do PGT e principais logradouros públicos de acesso ao mesmo (1:10.000 ou 1:5.000);
V - projeto de implantação ou anteprojeto do empreendimento na escala de 1:500 contendo:
a) posicionamento do empreendimento no lote;
b) indicação dos acessos e saídas de veículos do empreendimento, com a indicação das larguras, rampas, faixas de acumulação, raios de giro de veículos, posicionamento de controles de acesso;
c) indicação dos acessos de pedestres;
d) dimensionamento e distribuição das vagas de estacionamento de veículos, de embarque e desembarque e de pátio para carga e descarga.

§ 3º - Outros documentos, informações ou projetos poderão ser solicitados a qualquer momento desde que tecnicamente justificados, a fim de fundamentar a análise viária.

Art. 6° - A MCTrans, após análise técnica, entregará ao interessado o Parecer Preliminar contendo as diretrizes para a elaboração do RELATÓRIO DE IMPACTO SOBRE O TRÂNSITO URBANO - RITU.
§ 1º - O Parecer Preliminar abordará os seguintes itens do projeto:
I - características e dimensionamento do número de vagas de estacionamento de veículos;
II - características e dimensionamento das áreas de embarque e desembarque de passageiros e carga e descarga de mercadorias;
III - características e localização dos dispositivos de acessos de veículos e pedestres e respectiva área de acúmulo de veículos (faixas de acumulação);
IV - características dos espaços de circulação e manobra;
V - exigência e diretrizes para elaboração de projeto executivo de acessos especiais, doação de área para alargamento de vias e demais medidas mitigadoras e/ou compensatórias do sistema viário e/ou de
transportes públicos;
VI - roteiro mínimo e os parâmetros para elaboração do RITU, relatório esse que deverá identificar os impactos gerados pela implantação do empreendimento ao sistema viário e/ou de transportes públicos do
entorno.
§ 2º - O roteiro mínimo e os parâmetros para elaboração do RITU, podem ser atualizados periodicamente, pela MCTrans.
§ 3º - O Parecer Preliminar terá validade por 180 dias, a partir da data de sua expedição.

Art. 7º - Qualquer modificação nos projetos de edificação que implique na alteração em mais de 5% da área computável ou no número total de vagas ou alteração dos acessos, deverá ser submetida à nova análise
da MCTrans.

Art. 8º - O RITU deverá identificar os impactos gerados pela implantação do empreendimento ao sistema viário do entorno, ficando sob responsabilidade da MCTrans a análise e a aprovação das medidas
mitigadoras e/ou compensatórias a serem implantadas a fim de minimizar tais impactos.

§ 1º - Os projetos executivos para implantação das medidas mitigadoras e/ou compensatórias deverão integrar o RITU.
§ 2º - O RITU deverá ser elaborado por profissional técnico habilitado, sendo o mesmo responsável pelos resultados e análises apresentadas.
§ 3º - Caso o RITU apresentado seja julgado insuficiente pela MCTrans, o responsável pelo empreendimento deverá refazê-lo, a expensas do empreendedor, e reapresentá-lo para avaliação, no prazo máximo de
30 dias corridos, sob pena do indeferimento do pedido e arquivamento do processo.
§ 4º - Caso sejam apresentados no RITU parâmetros diferenciados dos indicados nesta Portaria, os mesmos deverão ser justificados, referenciados e fundamentados tecnicamente.

Art. 9º - Quando a análise técnica do PGT indicar a necessidade de implantação de medidas mitigadoras e/ou compensatórias no sistema viário, inseridas ou não dentro do limite da propriedade do empreendimento,
considerando inclusive as áreas objeto de doação, ficam a cargo do empreendedor os custos da implantação e de execução das medidas necessárias à qualificação da estrutura urbana para instalação do uso
requerido.
Parágrafo Único - No caso da necessidade de doação de área para a execução das referidas melhorias viárias, a mesma deverá ser formalizada no Poder Público Municipal.

Art. 10 - As obras referentes à execução das medidas mitigadoras e/ou compensatórias deverão ser acompanhadas pela MCTrans e demais secretarias municipais competentes e aprovadas pelas mesmas.

Art. 11 - Fica a concessão do Alvará de Construção condicionada a aprovação do RITU pela MCTrans.

Art. 12 - Fica a expedição da Certidão de Baixa de Construção, Habite-se e Alvará de Funcionamento vinculada ao término da implantação das medidas mitigadoras e/ou compensatórias apresentadas no RITU e
aprovadas pela MCTrans.

Art. 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a PORTARIA Nº 001/2.015 de 04 de março de 2.015.

Montes Claros, 30 de julho de 2.015.

__________________________________
Presidente da MCTrans

MCTRANS
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ANEXO I 

 
 

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO 
 

 
POLOS GERADORES DE TRÁFEGO 

ANÁLISE TÉCNICA 
 

 
A empresa..........................................................................................................., neste ato representada pelo Sr.(a) 

......................................................................................., vem através deste, solicitar a esta MCTrans a análise técnica do empreendimento 

................................................................................................................................................ a ser implantado na via (avenida, rua) 

.................................................................................., bairro ....................................................................................................., nesta cidade. 

 
Montes Claros, .......... de ...................................... de ............ 

 
 

______________________________ 
Representante do Empreendimento 

 
ANEXO II 

DADOS DO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO E MPREENDIMENTO, COM REGISTRO NO CREA 
Nome  
Endereço para contato  
Telefones  
Email  
DADOS DO EMPREENDIMENTO 
Endereço completo  
Zoneamento  
Modelo de Assentamento  
Categoria de Uso/Tipologia (shopping, supermercado, hospital, escola, 
faculdade, indústria, edifício comercial, edifício residencial, hotel, clube, 
cinema, centro cultural, etc.) 

 

Área de terreno  
Área construída total  
Área construída computável  
Coeficiente de Aproveitamento  
Taxa de Ocupação  
Indicação do número de vagas de estacionamento de veículos (apresentar 
tabela de vagas por uso e dimensões) 

 

Indicação do número de vagas para carga e descarga  
Indicação do número de vagas para embarque e desembarque  
Quantidade de acessos de pedestres  
Quantidade de acessos de veículos   
Área de acúmulo de veículos/extensão  
Largura da(as) via(as) pública(as) de acesso ao empreendimento (calçadas 
e pista de rolamento)  

 

 
____________________________________ 
Responsável Técnico pelo Empreendimento 

 
ANEXO III 

 
CLASSIFICAÇÃO DE POLOS GERADORES DE TRÁFEGO - PGT’s  PELO GRAU DE IMPACTO VIÁRIO 

ATIVIDADE 
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (AC) 

P1 P2 

Academias de Ginástica / Esporte, Escolas de 
Natação / Dança / Música, Quadras, Salões de 
Esporte (cobertos e descobertos) 

1.000m² < AC = 2.500m² AC > 2.500m² 

Apart Hotel, Flat 1.000m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 
Auditórios, Cinemas, Salas de Convenções, 
Teatros 500m² < AC = 1.500m² AC > 1.500m² 

Bancos 500m² < AC = 1.500m² AC > 1.500m² 
Bares, Casas de Chá / de Café, Cachaçarias, 
Choperias, Petiscarias, Pizzarias, Churrascarias, 
Restaurantes 

500m² < AC = 1.500m² AC > 1.500m² 

Boates, Buffet, Casas de Show, Salões de Festas / 
de Bailes, Danceterias 500m² < AC = 1.500m² AC > 1.500m² 

Cemitérios, Crematórios, Velórios Sujeito à análise e diretrizes específicas 
Centros de Cultura, Museus, Orgãos ou 
Instituições Públicas 

500m² < AC = 1.500m² AC > 1.500m² 

Centros e/ou Pavilhões para Feiras, Exposições, 
Parques de Diversões 1.500m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 

Clínicas Médicas (sem internação), Laboratórios de 
Análise, Consultórios, Ambulatórios 

500m² < AC = 2.000m² AC > 2.000m² 

Clínicas Médicas (com internação) 500m² < AC = 2.000m² AC > 2.000m² 
Clubes Esportivo e Recreativo, Parques 
Temáticos, Zoológicos, Hortos 20.000m² < AT = 30.000m² AT > 30.000m² 

Comércios e/ou Depósitos Atacadistas de Produtos 
em Geral 

2.000m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 

Concessionárias ou Revendedoras de Veículos 1.000m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 

MCTRANS
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Edifícios Comerciais e/ou de Serviços, compostos 
por unidades autônomas 

1.500m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 

Escolas de Ensino Infantil 500m² < AC = 1.500m² AC > 1.500m² 
Escolas de Ensino Fundamental e Médio 1.000m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 
Escolas de Ensino Técnico, Profissionalizante, 
Idioma, Cursos Livres, Pré-Vestibular 

1.000m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 

Escolas 3º grau, Pós-Graduação 1.000m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 
Ginásios de Esporte, Quadras com Arquibancadas 1.500m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 
Hospitais, Maternidades, Pronto-Socorro 2.000m² < AC = 5.000m² AC > 5.000m² 
Hotéis, Pousadas 2.000m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 
Indústrias 5.000m² < AC = 10.000m² AC > 10.000m² 
Lojas de Departamentos (magazines) / Lojas 
Especializadas 1.500m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 

Mercados, Supermercados  1.500m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 
Residenciais Multifamiliares (vertical ou horizontal) de 100 a 200 unid. acima de 200 unid. 
Shopping Center, Centros de Compras, 
Hipermercados 

1.500m² < AC = 5.000m² AC > 5.000m² 

Templos, Locais de Culto Religioso 500m² < AC = 1.500m² AC > 1.500m² 
Transportadoras, Empresas de Mudança, 
Garagens de Ônibus / Caminhão 2.000m² < AC = 3.000m² AC > 3.000m² 

Observações:  
• Caso a atividade pretendida não esteja especificada  será adotado o parâmetro por similaridade de uso; 
• AC = Área Construída; 
• AT = Área de Terreno. 
 

ANEXO IV 
NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO  

PGT P1 OUTRAS VAGAS  
ATIVIDADE VAGAS AUTO  VAGAS C/D VAGAS E/D  MOTO BICICLETA  

Academias de Ginástica / Esporte, Escolas de 
Natação / Dança / Música, Quadras, Salões de 
Esporte (cobertos e descobertos) 

1 vaga / 35m² ACC ** ** 35% 5% 

Apart Hotel, Flat 1 vaga / apto 
1 vaga para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
utilitário 

15% 5% 

Auditórios, Cinemas, Salas de Convenções, 
Teatros 

1 vaga / 35m² ACC ** ** 35% - 

Bancos 1 vaga / 30m² ACC 
1 vaga para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
utilitário 15% - 

Bares, Casas de Chá / de Café, Cachaçarias, 
Choperias, Petiscarias, Pizzarias, Churrascarias, 
Restaurantes 

1 vaga / 25m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga leve 

** 15% - 

Boates, Buffet, Casas de Show, Salões de Festas / 
de Bailes, Danceterias 

1 vaga / 20m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga leve 

** 15% - 

Cemitérios, Crematórios, Velórios Sujeito à análise e diretrizes específicas 
Centros de Cultura, Museus, Órgãos ou 
Instituições Públicas 1 vaga / 25m² ACC 1 vaga para utilitário ** 35% - 

Centros e/ou Pavilhões para Feiras, Exposições, 
Parques de Diversões 

1 vaga / 35m² ACC 
1 vaga para veículo 
de carga médio 

** 35% 5% 

Clínicas Médicas (sem internação), Laboratórios de 
Análise, Consultórios, Ambulatórios 1 vaga / 50m² ACC - 

1 vaga para veículo 
de emergência 15% - 

Clínicas Médicas (com internação) 1 vaga / leito ** 
1 vaga para veículo 
de emergência 15% - 

Clubes Esportivo e Recreativo, Parques 
Temáticos, Zoológicos, Hortos 

Sujeito à análise e diretrizes específicas 

Comércios e/ou Depósitos Atacadistas de Produtos 
em Geral 1 vaga / 50m² ACC 

1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) - 15% 5% 

Concessionárias ou Revendedoras de Veículos 1 vaga / 50m² ACC 
1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) - 15% - 

Edifícios Comerciais e/ou de Serviços, compostos 
por unidades autônomas 

1 vaga / 35m² ACC 1 vaga para veículo 
utilitário 

- 35% 5% 

Escolas de Ensino Infantil 1 vaga / 50m² ACC 
1 vaga para veículo 
utilitário 

1 vaga / 10 vagas de 
estac. sendo no 
mínimo 4 vagas 

15% 5% 

Escolas de Ensino Médio e Fundamental 1 vaga / 50m² ACC 1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac. sendo no 
mínimo 4 vagas 

35% 15% 

Escolas de Ensino Técnico, Profissionalizante, 
Idioma, Cursos Livres, Pré-Vestibular 1 vaga / 50m² ACC 

1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac. sendo no 
mínimo 4 vagas 

35% 15% 

Escolas 3º grau, Pós-Graduação 
1 vaga / 25m² ACC + 
1 vaga / 800m² ACC 
para ônibus 

1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac. sendo no 
mínimo 3 vagas 

35% 15% 

Ginásios de Esporte, Quadras com Arquibancadas 1 vaga / 40m² ACC 1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

** 35% 15% 

Hospitais, Maternidades, Pronto-Socorro 

1 vaga / 2 leitos  
+ 6 vagas para 
veículos de 
emergência 

1 vaga para veículo 
de carga leve  
+ 1 vaga para veículo 
de carga grande 

2 vagas para veículos 
de emergência 

35% 5% 

Hotéis, Pousadas 

1 vaga / cada 2 aptos  
+ 1 vaga / 10 m² (sala 
de convenções)  
+ 1 vaga / 100m² 
(área de uso público) 

1 vaga para veículo 
de carga leve 

1 vaga para veículo 
utilitário 15% 5% 

Indústrias 1 vaga / 100m² ACC 

Compatível com o tipo 
de veículo utilizado, 
mínimo 1 vaga / área 
de produção 

- 35% 15% 
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Lojas de Departamentos (magazines), Lojas 
Especializadas 

1 vaga / 35m² ACC 2 vagas para veículos 
de carga médio 

- 35 % 5% 

Mercados, Supermercados 1 vaga / 35m² ACC 

2 vagas para veículos 
de carga médio  
+ 2 vagas para 
veículos de carga 
grande 

- 35 % 5% 

Residenciais Multifamiliares (vertical ou horizontal) 

1 vaga / unid. com 
área = 100m² 
2 vagas / unid. com 
área > 100 m² e = 
200m² 
3 vagas / unid. com 
área > 200 m² 

1 vaga para veículo 
de carga médio ** Opcional Opcional 

Shopping Center, Centros de Compras, 
Hipermercados 

1 vaga / 25m² ACC 

2 vagas para veículos 
de carga médio  
+ 2 vagas para 
veículos de carga 
grande 

** 35% 5% 

Templos, Locais de Culto Religioso 1 vaga / 40m² ACC - 1 vaga para veículo 
utilitário 

35% 5% 

Transportadoras, Empresas de Mudança, 
Garagens de Ônibus / Caminhão 1 vaga / 100m² ACC conforme demanda - - - 

Observações:  
• Todas as vagas de estacionamento, carga e descarga,  embarque e desembarque, aqui descritas, deverão se r implantadas internamente ao 

Empreendimento; 
• As manobras para acomodação nas vagas de estacionam ento de veículos não poderão interferir na via públ ica; 
• Quando um empreendimento possuir mais de uma ativid ade, o número total de vagas corresponderá ao somat ório das vagas necessárias 

para absorver a demanda gerada por cada atividade. O arredondamento deverá ser feito considerando-se o  número imediatamente superior; 
• (**) Sujeito a análise específica do órgão de trâns ito; 
• ACC = Área Construída Computável. 
 

 
ANEXO V 

NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO  
PGT P2 OUTRAS VAGAS  

ATIVIDADE  VAGAS AUTO  VAGAS C/D  VAGAS E/D  MOTO BICICLETA  
Academias de Ginástica / Esporte, Escolas de 
Natação / Dança / Música, Quadras, Salões de 
Esporte (cobertos e descobertos) 

1 vaga / 35m² ACC 1 vaga para veículo 
utilitário 

** 35% 5% 

Apart Hotel, Flat 1 vaga / apto 2 vagas para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
utilitário 

15% 5% 

Auditórios, Cinemas, Salas de Convenções, 
Teatros 

1 vaga / 35m² ACC ** ** 35% - 

Bancos 1 vaga / 30m² ACC 
2 vagas para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
utilitário 15% - 

Bares, Casas de Chá / de Café, Cachaçarias, 
Choperias, Petiscarias, Pizzarias, Churrascarias, 
Restaurantes 

1 vaga / 25m² ACC 
1 vaga para veículo 
de carga leve ** 15% - 

Boates, Buffet, Casas de Show, Salões de Festas / 
de Bailes, Danceterias 

1 vaga /20m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga leve 

** 15% - 

Cemitérios, Crematórios, Velórios Sujeito à análise e diretrizes específicas 
Centros de Cultura, Museus, Órgãos ou 
Instituições Públicas 

1 vaga / 25m² ACC 1 vaga veículo de 
carga leve 

** 35% - 

Centros e/ou Pavilhões para Feiras, Exposições, 
Parques de Diversões 

1 vaga / 35m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga médio 

** 35% 5% 

Clínicas Médicas (sem internação), Laboratórios de 
Análise, Consultórios, Ambulatórios 1 vaga / 50m² ACC 

1 vaga para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
de emergência 15% - 

Clínicas Médicas (com internação) 1 vaga por leito 
1 vaga para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
de emergência 

15% - 

Clubes Esportivo e Recreativo, Parques 
Temáticos, Zoológicos, Hortos 

Sujeito à análise e diretrizes específicas 

Comércios e/ou Depósitos Atacadistas de Produtos 
em Geral 1 vaga / 50m² ACC 

2 vagas (indicar o tipo 
de veículo de carga) - 15% 5% 

Concessionárias ou Revendedoras de Veículos 1 vaga / 50m² ACC 
1 vaga para veículo 
de carga grande c/ 
área para manobra 

- 15% - 

Edifícios Comerciais e/ou de Serviços, compostos 
por unidades autônomas 

1 vaga / 35m² ACC 2 vagas (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga para veículo 
utilitário 

35% 5% 

Escolas de Ensino Infantil 1 vaga / 50m² ACC 1 vaga para veículo 
utilitário 

1 vaga / 10 vagas de 
estac. sendo no 
mínimo 6 vagas 

15% 5% 

Escolas de Ensino Fundamental e Médio 1 vaga / 50m² ACC 
2 vagas (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac. sendo no 
mínimo 8 vagas 

35% 15% 

Escolas de Ensino Técnico, Profissionalizante, 
Idioma, Cursos Livres, Pré-Vestibular 

1 vaga / 35m² ACC 2 vagas (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac. sendo no 
mínimo 8 vagas 

35% 15% 

Escolas 3º grau, Pós-Graduação 
1 vaga / 25m²  ACC  
+ 1 vaga / 400m²  
ACC (ônibus) 

2 vagas (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac. sendo no 
mínimo 5 vagas 

35% 15% 

Ginásios de Esporte, Quadras com Arquibancadas 1 vaga / 40m² ACC 1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

** 35% 15% 

Hospitais, Maternidades, Pronto-Socorro 

1 vaga / 2 leitos  
+ 10 vagas para 
veículos de 
emergência 

2 vagas para veículo 
de carga leve  
+ 1 vaga para veículo 
de carga grande 

4 vagas para veículos 
de emergência 

35% 5% 
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Hotéis, Pousadas 

1 vaga / aptos  
+ 1 vaga / 10 m² (sala 
de convenções)  
+ 1 vaga / 100m² 
(área de uso público) 

1 vaga para veículo 
utilitário  
+ 1 vaga para veículo 
de carga leve 

2 vagas para veículo 
utilitário 15% 5% 

Indústrias 1 vaga / 100m² ACC 

Compatível com o tipo 
de veículo utilizado, 
mínimo 2 vagas / área 
de produção 

- 35% 15% 

Lojas de Departamentos (magazines), Lojas 
Especializadas 

1 vaga / 35m² ACC 3 vagas para veículos 
de carga médio 

- 35 % 5% 

Mercados, Supermercados 1 vaga / 25m² ACC 

4 vagas para veículos 
de carga médio  
+ 2 vagas para 
veículos de carga 
grande 

- 35 % 5% 

Residenciais Multifamiliares (vertical ou horizontal) 

1 vaga / unid. com 
área = 100m² 
2 vagas / unid. com 
área > 100 m² e = 
200m² 
3 vagas / unid. com 
área > 200 m²   
+ 2% do total de 
vagas para visitantes 

1 vaga para veículo 
de carga médio ** Opcional Opcional 

Shopping Center, Centros de Compras, 
Hipermercados 1 vaga / 25m² ACC 

4 vagas para veículos 
de carga médio  
+ 3 vagas para 
veículos de carga 
grande 

2 vagas 35% 5% 

Templos, Locais de Culto Religioso 1 vaga / 35m² ACC - 2 vagas 35% 5% 
Transportadoras, Empresas de Mudança, 
Garagens de Ônibus / Caminhão 1 vaga / 100m² ACC conforme demanda - - - 

Observações:  
• Todas as vagas de estacionamento, carga e descarga,  embarque e desembarque, aqui descritas, deverão se r implantadas internamente ao 

Empreendimento; 
• As manobras para acomodação nas vagas de estacionam ento de veículos não poderão interferir na via públ ica; 
• Quando um empreendimento possuir mais de uma ativid ade, o número total de vagas corresponderá ao somat ório das vagas necessárias 

para absorver a demanda gerada por cada atividade. O arredondamento deverá ser feito considerando-se o  número imediatamente superior; 
• (**) Sujeito a análise específica do órgão de trâns ito; 
• ACC = Área Construída Computável. 
 

 
ANEXO VI 

PARÂMETROS ADOTADOS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS  
ÁREAS CONSTRUÍDAS COMPUTÁVEIS – ACC 

ITENS PGT’s  PARÂMETROS  

1 Shopping Center e Centros de Compra 
Área Bruta Locável (ABL) - área que produz rendimento no conjunto 
comercial. Inclui a área de vendas bem como os escritórios afetos aos 
estabelecimentos. 

2 Mercados, Supermercados e Hipermercados 
Área de vendas (ou área de gôndola) - toda a área destinada à venda 
onde os compradores têm acesso ou os produtos se encontram expostos; 
Área administrativa. 

3 Edifícios Comerciais / Serviços 
Área líquida dos pavimentos utilizados pelos escritórios; 
Área de salas de reuniões; 
Área de salas multiuso.  

4 Auditórios e Salas de Cinema Área de assentos; 
Área de camarim / palco. 

5 Salões de Eventos, Festas, Convenções Área de uso público; 
Área de cozinha.  

6 Hospitais, Maternidades e Clínicas 

Área de uso público; 
Área administrativa; 
Área de apartamentos / enfermarias / isolados; 
Área de consultórios / clínicas; 
Área de Pronto Socorro; 
Área de Pronto Atendimento; 
Área de CTI / UTI.  

7 Escolas e Faculdades 

Área de uso público; 
Área de salas de aula / laboratórios; 
Área de salas de professores / diretoria; 
Área de salas multiuso; 
Área administrativa. 

 
ÁREAS DE ACÚMULO DE VEÍCULOS  

ITENS PGT’s  PARÂMETROS 
1 Uso Não Residencial   

1.1 Shopping Center, Hipermercados e Supermercados 
Extensão para acomodar 4% do número de vagas de estacionamento de 
automóveis ofertadas. Considerar 5,00m de comprimento para cada 
veículo. 

1.2 Nos demais Empreendimentos 
Extensão para acomodar 3% do número de vagas de estacionamento de 
automóveis ofertadas. Considerar 5,00m de comprimento para cada 
veículo. 

2 Uso Residencial   

2.1 Residenciais Multifamiliares (Vertical ou Horizontal) 
Extensão para acomodar 2% do número de vagas de estacionamento de 
automóveis ofertadas. Considerar 5,00m de comprimento para cada 
veículo. 
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MCTRANS

Observações:  
Largura mínima da faixa de acumulação: 2,75 m. 

 
RAMPAS 

ITENS PARÂMETROS 

1 

• Circulação em sentido único: largura mínima 3,50 m; 
• Circulação em sentido duplo: largura mínima 5,50 m, recomendável 6,00 m; 
• Para o início da rampa, observar recuo mínimo de 4,00 m a partir do alinhamento do lote, visando garantir a acomodação do veículo na 

saída do empreendimento, antes que este alcance a calçada, preservando, assim, a segurança dos pedestres; 
• Quando a rampa junto à entrada da área de estacionamento for em aclive, deve-se garantir que exista uma área plana que permita a 

acomodação de um veículo, antes da cancela de controle de acesso; 
• Na saída dos estacionamentos com elevada movimentação de veículos, deve-se prever chanfro nas paredes laterais das rampas ou 

elemento vazado (gradil), para garantir que os motoristas tenham visibilidade dos pedestres que circulam no afastamento frontal ou nas 
calçadas. 

 
 

REBAIXAMENTOS DE GUIA 
ITENS PARÂMETROS 

1 

• O rebaixamento de guia poderá ser total se a testada do imóvel for menor que 12,00 m, respeitada a Lei Municipal nº 3.745 de 06/2.007; 
• Para imóveis com a testada maior ou igual a 12,00 m deverá ser observado no mínimo 5,00 m de guia alta e respeitar o máximo de 20,00 m 

de guia rebaixada. 
• O acesso de veículos ao imóvel não poderá ser feito diretamente na esquina, respeitando um mínimo de 5,00 m a partir do ponto de 

concordância dos meios-fios, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 
 

 
VAGAS DE ESTACIONAMENTO  

ITENS TIPOS DE VEÍCULOS PARÂMETROS  
1 Veículos de Passeio  Dimensões Mínimas das Vagas de Estacionamento  

1.1 Pequeno, Médio, Grande 2,50 x 5,00 m 
2 Veículos de Carga   

2.1 Leve 3,10 x 9,00 m, altura = 4,40 m 
2.2 Médio 3,50 x 11,00 m, altura = 4,40 m 
2.3 Grande 3,50 x 20,00 m, altura = 4,40 m 
3 Utilitários   

3.1 Vans, Peruas, Veículos de Valores 2,50 x 6,00 m 
4 Veículos de Emergência   

4.1 Ambulâncias, Bombeiro, Polícia Militar 2,50 x 6,00 m 
5 Outros   

5.1 Ônibus 3,50 x 15,00 m 
5.2 Motos 1,00 x 2,00 m 
5.3 Bicicletas 0,70 x 1,85 m 

Observações:  
• Vias internas de circulação: 
- Circulação em sentido único: largura mínima 3,00 m (onde não houver veículos estacionados, em trecho s curtos e sem atrito lateral), 
recomendável 3,50 m; 
- Circulação em sentido duplo: largura mínima 5,00 m, recomendável 6,00m. 
• Espaço para manobras entre vagas: 
- Veículos estacionados a 90°: mínimo 5,00 m; 
- Veículos estacionados a 60° (circulação em mão ún ica): mínimo 4,50 m; 
- Veículos estacionados a 45º (circulação em mão ún ica): mínimo 3,50 m; 
- Veículos estacionados a 30° ou paralelo (circulaç ão em mão única): mínimo 3,50 m. 
 

 
VAGAS PARA PESSOAS COM D EFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA  

ITENS PGT’s  PARÂMETROS 

1 Edificação de Uso Público ou Privado de Uso Coletivo 

DECRETO FEDERAL Nº 5.296, REGULAMENTA AS LEIS FEDERAIS Nº 
10.048 E 10.098: 
Reservar pelo menos 2% do total de vagas, sendo assegurada no mínimo 
1 vaga. 

Observações:  
• Para vagas a 90°, a dimensão mínima deve ser de 2,5 0 x 4,50 m e a faixa de circulação da cadeira de ro das de 1,20 x 4,50 m, atendendo ao 

disposto na Norma 9050/2004 da ABNT; 
• As vagas paralelas devem ter comprimento de 5,00 m,  conforme indicado na Norma 9050/2004 da ABNT; 
• A representação das vagas no projeto arquitetônico deve atender ao disposto na Norma; 
• Os conjuntos residenciais não são caracterizados co mo edifícios privados de uso coletivo, considerando  o disposto no artigo 8º do Decreto 

Federal. 
 

 
VAGAS PARA TÁXI  

ITENS PGT’s  PARÂMETROS 

1 
Shopping Center, Hipermercados, Supermercados, Centros Culturais e de 

Eventos 
Conforme estudo específico. Em fila e com extensão para acomodar a 
demanda. 
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