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DIRETRIZES VIÁRIAS 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

 

 

1. Melhorias no sistema viário do entorno: 

 

 Ao longo das faixas de domínio público de rodovias e ferrovias ou junto à 

estradas municipais será obrigatório a reserva de uma faixa não edificável mínima de 15,00 

m (quinze metros) de cada lado, a partir do eixo existente. 

 

2. Vagas de estacionamento: 

 

 Deverá atender no mínimo as seguintes quantidades de vagas: 

 

- 1 vaga, no mínimo, para cada 100,00 m² (cem metros quadrados) de área edificada 

ou fração. 

 

- As vagas de estacionamento terão obrigatoriamente as dimensões mínimas, de 

forma retangular, de 4,80 x 2,30 metros. 

 

- Para efeito do cálculo do número de vagas, não serão considerados os pavimentos 

e espaços utilizados para atender essa exigência. 

 

- PCD / PNE (2,50 + 1,20 x 4,80m): 2% das vagas projetadas, com no mínimo 01 

vaga; 

 

- Idoso (2,30 x 4,80m): 5% das vagas projetadas, com no mínimo 01 vaga; 

 

- 01 vaga para Veículo de Carga / Descarga (Caminhão tanque 3,50 x 11,00m - 

Altura 4,40m); 

 

 A vaga projetada com a lateral junto à parede ou muro deverá possuir uma faixa 

zebrada mínima de 0,30m (trinta centímetros) ou largura mínima de 2,60m (dois metros e 

sessenta centímetros) para facilitar o acesso à vaga; 

 

 O percentual de vagas especiais exigidas para portadores de deficiência ou com 

dificuldade de locomoção e idosos será calculado sobre o total de vagas de automóveis 

projetadas. 

 

3. Localização dos acessos e necessidade de área de acumulação:  

 

 Acesso de veículos é a área destinada para a aproximação, entrada e ingresso 

de veículos no alinhamento do imóvel e deverão satisfazer as seguintes condições: 

I - os espaços para acesso e movimentação de pessoas serão sempre separados e 

protegidos das faixas de acesso e circulação de veículos e deverão possuir largura mínima 

de 1,20 metros;  
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II – não poderá haver acesso de veículos nas esquinas,  

 

III – os acessos de veículos cujos imóveis estejam localizados nas esquinas das vias, 

a guia da calçada não poderá ser rebaixada nesse trecho. 

 

IV - Os acessos de veículos não poderão ser projetados:  

a) defronte aos abrigos de ônibus de transporte coletivos, salvo os casos autorizados 

pelo órgão competente;  

b) defronte as faixas destinadas para travessia de pedestres;  

c) defronte de demais mobiliários urbanos (lixeiras, placas de sinalização; postes, 

etc) e árvores. 

 

V - os portões ou aberturas para "entrada e saída", deverão possuir indicações 

correspondentes e sinalização intermitente de advertência para os que transitam no passeio 

público;  

 

VI - É permitida entrada e saída de veículos independentemente, com largura mínima 

individual de 3,00m ou entrada e saída em conjunto com uma largura mínima de 6,00m;  

 

VII - Quando houver necessidade de rampas de acesso aos estacionamentos ou 

garagens, estas deverão iniciar-se a pelo menos 5,00m (cinco metros) do alinhamento do 

imóvel com o passeio público, devendo as rampas para veículos obedecer à inclinação 

máxima de 20% (vinte por cento) e à largura mínima das vias de circulação interna;  

 

 As entradas e saídas deverão estar identificadas fisicamente com rebaixamento 

de guia da calçada, deixando uma rampa que não dificulte a livre circulação de pedestres 

e/ou portadores de deficiência física; 

 

 Nos postos de serviços e abastecimento que forem instalados em imóveis 

localizados nas esquinas das vias, a guia da calçada não poderá ser rebaixada nesse 

trecho, devendo ser construída uma jardineira ou mureta fixa, afim de que não haja nenhum 

tipo de acesso de veículos na esquina, oferecendo dessa maneira proteção aos pedestres; 

 

 A construção da jardineira ou mureta fixa deverá obedecer aos critérios de 

acordo com o comprimento dos arcos, usados na concordância das vias: - para os arcos 

com raio até 5.00m (cinco metros), a jardineira ou mureta fixa deverá ser construída por uma 

distância mínima de 5,00m (cinco metros) para cada lado, contado a partir do vértice das 

vias;  - para os arcos com raio acima de 5,00m (cinco metros) até 10,00m (dez metros), a 

jardineira ou mureta fixa deverá ser construída para cada lado por uma distância até o ponto 

de concordância (PC) do trecho em curva e o trecho em linha reta das vias;  - para os arcos 

com raio acima de  10,00m (dez metros); 
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 Atender a Resolução do Contran Nº 38/98 - Em toda a frente do lote não 

utilizada, pelos acessos, deverá ser construída uma mureta ou jardineira fixa, com altura 

mínima de 0,45m (quarenta e cinco centímetros), conforme modelos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As entradas e saídas deverão estar identificadas fisicamente com rebaixamento 

de guia da calçada, deixando uma rampa que não dificulte a livre circulação de pedestres 

e/ou portadores de deficiência física; 
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 Nos postos de serviços e abastecimento que forem instalados em imóveis 

localizados nas esquinas das vias, a guia da calçada não poderá ser rebaixada nesse 

trecho, devendo ser construída uma jardineira ou mureta fixa, afim de que não haja nenhum 

tipo de acesso de veículos na esquina, oferecendo dessa maneira proteção aos pedestres;  

 

 A construção da jardineira ou mureta fixa deverá obedecer aos critérios de 

acordo com o comprimento dos arcos, usados na concordância das vias:  - para os arcos 

com raio até 5.00m (cinco metros), a jardineira ou mureta fixa deverá ser construída por uma 

distância mínima de 5,00m (cinco metros) para cada lado, contado a partir do vértice das 

vias;  - para os arcos com raio acima de 5,00m (cinco metros) até 10,00m (dez metros), a 

jardineira ou mureta fixa deverá ser construída para cada lado por uma distância até o ponto 

de concordância (PC) do trecho em curva e o trecho em linha reta das vias;  - para os arcos 

com raio acima de  10,00m (dez metros) os critérios deverão seguir as diretrizes 

estabelecidas pelo órgão competente; 

 

 Deverão ser projetadas 02 áreas de acúmulo para cada bomba de 

abastecimento e 03 áreas de acúmulo no caso de box de lavagem; 

 

 O rebaixamento de guia deverá estar contido em toda a extensão do portão, 

abertura ou vagas, devendo ser acrescido de 0,70m (setenta centímetros) no sentido de 

fluxo de entrada e ou saída a fim de facilitar a acessibilidade de veículos; 

 

 Não será permitido a locação de vagas com acesso direto pela via, a fim de 

preservar a segurança e os níveis de serviço da mesma; 

 

 Os trechos de guia alta deverão ser protegidos com muretas ou floreira junto ao 

alinhamento do imóvel; 

 

 Os espaços para acesso e movimentação de pessoas serão sempre separados 

e protegidos das faixas de acesso e circulação de veículos. Deverá ser preservada dentro 

do imóvel uma faixa livre com no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros) para 

circulação de pedestres, portadores de deficiência física e com dificuldade de locomoção; 

 

 Não poderá haver acesso de veículos nas esquinas. Os acessos de veículos 

cujos imóveis estejam localizados nas esquinas das vias, a guia da calçada não poderá ser 

rebaixada nesse trecho; 

 

 Os acessos de veículos não poderão ser projetados: defronte aos abrigos de 

ônibus de transporte coletivos, faixas destinadas para travessia de pedestres; árvores, 

postes e/ou lixeiras, e demais interferências / mobiliário urbano; 

 

 As vias de circulação internas que servirão de acesso às áreas de 

estacionamento ou de garagem, deverão ter largura mínima de 4,50m (quatro metros e 

cinqüenta centímetros) para sentido único e 6,00m (seis metros) para sentido duplo, 

respeitando as dimensões mínimas para veículos de carga; 
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 Rampa de veículos é o plano inclinado, o declive / aclive destinado a superar os 

desníveis dos pavimentos destinados às garagens, devendo atender às mesmas dimensões 

de via de circulação interna; 

 

 As exigências de estacionamento, área para carga e descarga, embarque e 

desembarque, manobra, circulação, acomodação e acumulação de veículos, deverão estar 

atendidas dentro do imóvel, portanto não serão aceitas vagas com acesso direto pelas vias; 

 

4. Outras Disposições: 

 

 Qualquer modificação nos projetos de edificação que implique na alteração de 

mais que 5% (cinco por cento) a área computável ou do número total de vagas ou alteração 

dos acessos, deverá ser submetida à nova análise da Secretaria de Mobilidade Urbana; 

 

 Fica a aprovação do projeto de construção vinculada ao atendimento das 

exigências contidas nessas Diretrizes Viárias; 

 

 A execução, manutenção e conservação da calçada deverá atender a legislação 

vigente e a NBR 9050/15 (calçada segura) e o Decreto 13410/14; 

 

 Quaisquer obras de adaptação ao sistema viário existente ou sinalizações 

necessárias à instalação da atividade, ficarão as expensas do empreendedor; 

 

 Elaborar estudo EIV / RIT, visto que empreendimento é considerado um polo 

gerador de tráfego; 

 

 Essas Diretrizes Viárias tem a validade de 02 anos a partir da data de sua 

expedição, salvo se houver alteração da legislação vigente. 

 

 

 

Taubaté, ______ de ___________________ de 20_____. 

 


