
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
EDITAL 47/2016

MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2016
O  Município  de  Passo  Fundo/RS,  comunica  aos  interessados  que  no  dia
01/12/2016, ás 10 horas,  na Av.  Brasil  Leste,  1815,  Bairro Petrópolis,  em
Passo Fundo, procederá ao leilão público, dos seguintes bens de propriedade
do  município:   01)  Fiat/Uno  Mille  Fire,  ano  02/03,  placas  IKZ-1076,  R$
4.500,00; 02) Fiat/Uno Mille Fire, ano 02/03, placas IKV-3113, R$ 4.500,00;
03) Fiat/Uno Mille Smart, ano 01, placas IKA-5982, R$ 4.000,00; 04) Toyota
Hilux 2 CD DLX Imp., ano 98, placas IIN-0371, R$ 7.000,00; 05) Kia Besta
G Rotan Imp. ambulância, ano 01, placas IKV-6127, R$ 1.000,00; 06) Ford/F
600,  ano 74,  placas  IDY-3378,  R$ 5.000,00;  07)  Ford/Caminhão,  ano 91,
placas IDW-9257, R$ 6.000,00; 08) Ford/11000, ano 86, placas IDC-0325, R$
6.000,00; 09) Ford/11000 com tanque, ano 86, placas  IDF-9226, R$ 6.000,00;
10) GM/Chevrolet Custom 12000, ano 90/91, placas IDL-7850, R$ 6.000,00;
11) Iveco/Ectector 230E22N1, ano 06, placas IND-8232, R$ 15.000,00; 12)
Kia/K2700  DLX  UB  Imp.,  ano  02,  placas  ILE-3349,  R$  4.000,00;  13)
M.Benz/OF 1318 ônibus, ano 91, placas IBM-7290, R$ 5.000,00; 14) Motor
Casa ônibus, ano 78/79, placas IIM-2376, R$ 3.000,00; 15) M.Benz 608D,
sem  motor  e  caixa, ano 78, placas IDQ-5772, R$ 2.500,00; 16) M.Benz/L
1214,  ano 91,  placas  GML-0266,  R$ 17.000,00;  17)  M.Benz/L 1214,  ano
90/91, placas BXC-0891, R$ 14.000,00; 18) VW/11.130, com tanque e  sem
caixa  de câmbio, ano 85, placas IBJ-7331, R$ 7.000,00; 19) VW/11.140 com
tanque, ano 91/92, placas  IDQ-5701, R$ 9.000,00; 20) VW/11.140 com mec.
operacional, ano 92, placas IDC-0315, R$ 13.000,00; 21) S. Reboque Randon
Prancha, ano 85, placas ICB-9272, R$ 20.000,00; 22) Rolo compactador  SPV
84, com 02 rolo, ano 95, R$ 15.000,00; 23)  Rolo compactador Tema Terra,
R$ 5.000,00; 24) Rolo compactador Muller VAP 70, ano  90, R$ 23.000,00;
25)  Motoniveladora  Caterpillar  12G,  ano  93,  R$  35.000,00;  26)
Retroescavadeira Case 580L Turbo 4x4 , com 02 braços  e  01 concha, ano 99,
R$ 10.000,00; 27) Retroescavadeira Case 580L 4x4, ano 06, R$ 15.000,00;
28)  Retroescavadeira  Case  580L  4x2,  ano  99,  R$  13.000,00;  29)
Retroescavadeira  Case  580L  Turbo  4x2,  ano  98,  R$  15.000,00;  30)  Pá
Carregadeira Case W 18, ano 82, R$ 25.000,00; 31) Trator agrícola Massey
Fergusson 296, R$ 7.000,00;  32) Marcador  de  meio fio Phiton, R$ 3.000,00;
33) Lote de  Sucatas, R$ 1.500,00; 34) Lote  de  sucatas e  um britador, R$
5.000,00; 35) 03 Tanques com produto CAP 20 (pixe), R$ 2.500,00. Visitação
dos  bens  na  Rua  Gaspar  Martins,  2330,  no  Pátio  da  Coordenadoria  de
Patrimônio do Município de Passo Fundo  Comissão de leilão 10%, leiloeiro
Oficial Leandro Ferronato, mat. 127/96. Informações: (54) 3313-6708 / (54)
9981-2972 / (54)3312-5750 -  Site: www.ferronatoleiloes.com.br.

Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  PRESENCIAL  nº  002/2016.  Objeto:  Seleção  e
contratação de instituição financeira para explorar a exclusividade da folha de
pagamento. Abertura: 28.11.2016, 14h. O Edital encontra-se disponível no site
www.pmpf.rs.gov.br.

LEI COMPLEMENTAR Nº 399, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016.
(Do Poder Executivo Municipal)

INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º  Este Código de Obras disciplina regras  gerais e específicas  a serem
obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de
edificações e obras nos limites do Município de Passo Fundo, sem prejuízo do
disposto nas legislações municipais, estaduais e federais pertinentes.
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Art.  2º  As  edificações,  tanto  públicas  quanto  privadas,  deverão  assegurar
padrões  eficientes  de  segurança  e  solidez,  salubridade  e  saúde,  conforto
ambiental e desempenho energético, acessibilidade e livre trânsito de pessoas,
preservação  e  uso  sustentável  dos  recursos  naturais,  sempre  que  couber,
atendendo as seguintes diretrizes:
I - subordinação do interesse particular ao interesse coletivo;
II utilização das normas técnicas da ABNT e regulamentações aplicáveis para
orientação do desenvolvimento de projetos e execução de obras;
III  -  garantia  das  condições  de  acessibilidade,  circulação  e  utilização  pela
população em geral das edificações e do espaço e mobiliário urbano de uso
público e coletivo, com adoção de soluções específicas para as pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, conforme previsto nas normas técnicas e
na legislação aplicável;
IV - garantia da qualidade estética e tecnológica, de forma a potencializar os
atributos da paisagem urbana e evitar  a poluição visual  na implantação do
objeto  arquitetônico  no  lote,  bem  como  do  mobiliário  urbano  e  demais
artefatos nos logradouros públicos.
Parágrafo  único.  Este  Código  aplica-se  às  construções novas  e  edificações
existentes, quando o seu proprietário pretender demoli-la, reformá-la, mudar
seu uso ou aumentá-las.
Art. 3º Para os efeitos do presente Código devem ser admitidas as seguintes
definições:
1. ACESSIBILIDADE: Condições para utilização com segurança, autonomia
e  independência  dos  espaços  do  mobiliário  e  equipamentos  urbanos,  das
edificações, dos serviços de transporte, assim como dos dispositivos, sistemas
e meios de comunicação e informação, pelas pessoas com deficiência ou com
restrição da mobilidade.
2.ALINHAMENTO: Linha legal que limita o lote e o logradouro público ao
qual faz frente.
3.ALVARÁ: Documento expedido pelas autoridades Municipais, que autoriza
a execução de obras particulares ou públicas sujeitas à fiscalização.
4.AMBIENTE OU COMPARTIMENTO: Cada uma das divisões internas de
uma edificação. 
5.AMPLIAÇÃO OU ACRÉSCIMO: Aumento de obra feita durante ou após a
conclusão da mesma.
6.ANDAIME: Dispositivo de segurança utilizado para suporte de operários e
materiais durante a execução de obras.
7.AR CONDICIONADO:  Tipo de sistema de climatização  de ar  a  que se
impõe  condições  de  temperatura  e  umidade  e  que  é  insuflado  aos
compartimentos ou recintos depois de convenientemente filtrado.
8.ÁREA: Medida de uma superfície, dada em metros quadrados.
9.ÁREA  PRIVATIVA:  É  a  área  do  imóvel  de  uso  exclusivo  de  seu
proprietário.
10.ÁREA DE USO COMUM: São áreas destinadas exclusivamente ao uso
comum por todos os proprietários ou usuários do prédio ou condomínio, sendo
livre o acesso e o uso, de forma comunitária.
11.ÁREA ÚTIL: Superfície utilizável de uma edificação excluídas as paredes.
12.BALANÇO:  Avanço  da  construção  sobre  o  pavimento  térreo  e  acima
deste.
13.BANHEIRO:  Compartimento  que  dispõe  de  chuveiro,  banheira,  bacia
sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios.
14.BEIRAL OU BEIRADO:  Parte  da  cobertura  que  faz  saliência  sobre  o
prumo das paredes.
15.CALÇADA: É a parte da via, normalmente segregada e em nível diferente,
não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e
outros afins.
16.CANTEIRO DE OBRAS: Espaço onde são desenvolvidos os trabalhos de
uma  construção,  armazenagem  dos  materiais  e  alojamento  provisório  dos
operários.
17.CONSERTO: Execução de pequenos serviços de reparo ou manutenção
em  edificações ou calçadas com a finalidade de melhorar seu aspecto e/ou
vida útil, corrigir falhas ou defeitos, que não caracterize reforma



18.CONSTRUÇÃO: Ato de construir.
19.COTA: Indicação ou registro numérico de dimensões.
20.DECLIVIDADE:  Relação  percentual  entre  a  diferença  das  cotas
altimétricas de dois pontos e sua distância horizontal 
21.DEPÓSITO:  Compartimento  não  habitável  destinado  à  guarda  de
utensílios, mercadorias ou provisões.
22.ESCADA: Elemento de construção formado por uma sucessão de degraus.
23.ESQUADRIA: Termo genérico para indicar portas, caixilhos, venezianas,
etc.
24.ESTACIONAMENTO: Local descoberto destinado à guarda de veículos.
25.ESTRUTURA:  Conjunto  de  elementos  construtivos  de  sustentação  da
edificação,  abrangendo  fundações,  pilares,  alvenaria  autoportante,  vigas  e
lajes.
26.FACHADA: Elevação das partes externas de uma construção.
27.FUNDAÇÃO: Parte da construção que estando geralmente abaixo do nível
do terreno, transmite ao solo as cargas da edificação. 
28.GABARITO DE VIA: Distância medida entre os alinhamentos das duas
faces da mesma.
29.GALERIA COMERCIAL: Conjunto de lojas servido por uma circulação
horizontal,  com acesso à  via  pública,  dimensionado de forma a  permitir  o
acesso e a ventilação de lojas e serviços a ela dependentes.
30.GARAGEM:  Local  coberto  da  edificação  onde  são  estacionados  ou
guardados veículos.
31.GUARDA-CORPO:  Barreira  protetora  vertical,  maciça  ou  não,
delimitando as faces laterais abertas de escadas, rampas, patamares, terraços,
sacadas, mezaninos, etc.
32.HALL:  Ambiente  de  uma  edificação  que  serve  como  ligação  entre  os
outros compartimentos.
33.HOTEL: Prédio destinado a alojamento, sempre temporário.
34.JANELA: Abertura na parede de uma edificação, para dar entrada de luz
ou ar ao seu interior.
35.JIRAU: Plataforma de madeira ou metálica, intermediária entre o piso e o
teto de um compartimento.
36.KITINETE ou JK: Unidade residencial autônoma com área útil construída
de até 35 m².
37.LAUDO TÉCNICO: relatório emitido por profissional habilitado contendo
suas observações e conclusões com a finalidade de demonstrar as condições
de uma obra ou edificação.
38.LOJA:  tipo  de  edificação  ou  compartimento  destinado,  basicamente,  à
ocupação comercial varejista e à prestação de serviços.
39.MARQUISE: Cobertura ou alpendre geralmente em balanço.
40.MEMORIAL: Descrição completa dos serviços a executar e especificações
de materiais de uma construção.
41.MOVIMENTO DE TERRA: modificação das condições topográficas do
terreno, podendo gerar ou não transporte ou deslocamento externamente ao
mesmo.
42.MURO: Elemento construtivo que serve de vedação ou de separação entre
terrenos contínuos, entre edificações ou entre pátios do mesmo terreno.
43.MURO  DE  ARRIMO:  Obra  destinada  a  contenção,  sustentação  ou
proteção de terras.
44.NORMAS  TÉCNICAS:  Recomendações  da  Associação  Brasileira  de
Normas Técnicas (ABNT).
45.OBRA NOVA: Edificação a ser implantada pela primeira vez ou após a
ocorrência de demolição parcial ou total.
46.PASSEIO: É a parte da calçada ou da pista de rolamento,  neste último
caso,  separada  por  pintura  ou  elemento  físico  separador,  livre  de
interferências,  destinada  à  circulação  exclusiva  de  pedestres  e,
excepcionalmente, de ciclistas.
47.PATAMAR: Piso situado entre os dois lanços sucessivos de uma escada ou
rampa.
48.PAVIMENTO:  Plano  que  divide  as  edificações  no  sentido  da  altura.
Conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compreendidas entre dois
pisos consecutivos.



49.PAVIMENTO TÉRREO: É o pavimento ré do chão.
50.PAVIMENTO TIPO: é um ou mais pavimentos com configuração comum
que se repetem em planta em uma edificação. 
51.PÉ  DIREITO:  É  a  distância  vertical  entre  o  piso  e  o  forro  de  um
compartimento.
52.PILOTIS: Pavimento aberto de um prédio sobre pilares cuja área é de uso
comum, podendo conter área fechada desde que esta não ultrapasse a 50 % da
área do pavimento.
53.PISO:  Chão,  pavimentação,  parte  horizontal  do  degrau  das  escadas,
pavimento.
54.PLATIBANDA:  Coroamento  superior  das  edificações,  formada  pelo
prolongamento das paredes externas acima do forro, geralmente utilizada para
esconder o telhado.
55.QUADRA  ESPORTIVA:  É  uma  área  demarcada  e  preparada  para  a
realização de práticas esportivas, como por exemplo, jogos de basquete, tênis,
vôlei, futsal, entre outros, com ou sem cobertura, vinculada a outra atividade
de educação ou lazer. 
56.PORÃO: Pavimento de edificação que tem mais da metade do pé direito
abaixo do nível médio da rua, e com uma altura máxima de 2,30 m do piso ao
forro e que não se destine a habitação.
57.POÇO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO: Área guarnecida em todo o
seu perímetro por paredes ou linha lateral ou fundo de divisa de lote.
58.RAMPA: Elemento de composição arquitetônica cuja função é possibilitar
a circulação vertical entre desníveis, através de um plano inclinado.
59.REENTRÂNCIA:  Espaço  aberto  que fica  recuado do plano  da fachada
onde se situa.
60.REFORMA: Execução  de obra que mantenha a área construída total,  o
perímetro externo e suas vedações, podendo substituir o tipo de revestimento,
cobertura e alterar vãos de iluminação e ventilação.
61.REVESTIMENTO: Materiais que são aplicados sobre as superfícies tanto
verticais  quanto horizontais e que são responsáveis  pelo acabamento.  Tudo
aquilo que se emprega para revestir.
62.SACADA: Parte da edificação geralmente em balanço em relação à parede
externa do prédio,  tendo, pelo menos,  uma face aberta para o espaço livre
exterior, protegida por guarda-corpo.
63.SALIÊNCIA:  Elemento  da construção que avança  além dos planos das
fachadas.
64.SANITÁRIO:  Compartimento  que  dispõe  de  bacia  sanitária,  lavatório,
espelho e demais acessórios.
65.SÓTÃO:  Compartimento  de  utilização  transitória,  resultante  do
aproveitamento do vão sob a cobertura da edificação em que a face superior
da laje de piso esteja em nível igual ou superior ao do início do telhado. 
66.SUBSOLO: Pavimento situado abaixo do piso térreo de uma edificação e
de modo que o respectivo piso esteja, em relação ao terreno circundante, a
uma distância maior do que a metade do pé direito.
67.UNIDADE  AUTÔNOMA: Parte  da  edificação  vinculada  a  uma  fração
ideal de terreno, constituída de compartimentos e instalações de uso privativo
e de parcela de compartimentos de uso comum da edificação,  constituindo
economia independente.
68.UNIDADE  RESIDENCIAL  AUTÔNOMA:  Conjunto  de  dependências
constituindo habitação distinta, com ao menos um compartimento principal e
um banheiro.
69.VÃOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO:  Área  através  da qual  se
obtêm a iluminação e ventilação de compartimentos.
70.VEDAÇÕES: Partes da construção que limitam verticalmente a edificação
e seus ambientes, podendo ser externa ou internas as edificações.
71.VISTORIA  TÉCNICO-ADMINISTRATIVA:  Diligência  efetuada  por
profissionais  habilitados  do  Órgão  Municipal  competente,  tendo  por  fim,
verificar as condições de uma construção, de uma instalação ou de uma obra
existente,  em  andamento  ou  paralisada,  não  só  quanto  a  resistência  e
estabilidade, como quanto a regularidade.



72.VISTORIA  TÉCNICA  PARA  HABITAR:  Diligencia  efetuada  por
funcionários  do  Órgão  Municipal  competente  com  o  fim  de  constatar  a
conclusão de uma obra para a concessão da carta de habitação.
73.  MEIOS  DE  HOSPEDAGEM  EM  CONDOMÍNIOS  EDILÍCIOS:
empreendimentos imobiliários submetidos às normas do condomínio edilício,
com unidades autônomas e áreas comuns, nos quais é possível promover  a
exploração  da  atividade  hoteleira,  compreendendo  condo-hotéis,  condo-
resorts,  flats,  flat-hotéis,  hotéis-residência,  hotéis-estudantes,  apart-hoteis  e
part-service.  Com  exceção  dos  condo-hotéis,  os  demais  empreendimentos
poderão ter natureza híbrida, permitindo que suas unidades autônomas possam
ser  utilizadas  para  residência  dos  proprietários  e  titulares  dos  direitos
aquisitivos  ou  terceiros  por  eles  autorizados.  Referidos  empreendimentos
deverão prestar serviços de hospitalidade aos usuários e condôminos e serão
obrigatoriamente administrados por uma operadora hoteleira.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS
SEÇÃO I
RESPONSABILIDADES
Art.4º São responsáveis pelas edificações:
I– o profissional;
II - o proprietário. 
Art.  5º  Para  os  efeitos  desta  Lei,  será  considerado  profissional:  aquele
profissional  habilitado  responsável  pela  elaboração  de  projetos,  que
responderá  pelo  conteúdo  das  peças  gráficas,  descritivas,  especificações  e
exequibilidade de seu trabalho e pela execução da obra, que desde o seu início
até  sua  total  conclusão,  responde  por  sua  correta  execução  e  adequado
emprego  de  materiais,  conforme  projeto  licenciado  pelo  Município  e
observância às normas da ABNT.
Art.  6º  São  considerados  aptos  a  elaborar  projetos  e  executar  obras  de
edificações  os  profissionais  legalmente  habilitados  para  o  exercício  da
atividade,  aqui denominados responsáveis  técnicos,  bem como as empresas
legalmente habilitadas. 
Art.  7º  Cabe ao profissional  a  execução da obra de acordo com o projeto
aprovado pelo órgão municipal, bem como o atendimento a toda e qualquer
legislação vigente,  ficando os mesmos sujeitos às sanções legais, entre elas
aquelas previstas no Código Civil Brasileiro, Código Penal, Leis Federais nºs
5.194,  de 24  de dezembro  de  1966,  6496,  de 07  de dezembro  de  1977 e
12.378,  de  31  de  dezembro  de  2010  e  demais  legislações  pertinentes  ao
assunto.
SUBSEÇÃO I
MUNICÍPIO
Art.8º É competência do Município aprovar os projetos, licenciar e fiscalizar
se  as  obras  estão  sendo  executadas  de  acordo  com  o  projeto  aprovado,
certificar a conclusão das mesmas e aplicar as penalidades cabíveis, visando o
cumprimento  da legislação  vigente,  não se  responsabilizando por  qualquer
sinistro  ou  acidente  decorrente  de  deficiências  do  projeto,  da  inadequada
execução ou da utilização da obra ou edificação concluída.
SUBSEÇÃO II
EXECUTANTE E PROFISSIONAL
Art.  9º.  São deveres  dos responsáveis  técnicos,  nos limites  das  respectivas
competências:
I - prestar, de forma correta e inequívoca, informações ao Executivo e elaborar
os projetos de acordo com a legislação vigente;
II  -  executar  obra  licenciada,  de  acordo com o projeto  aprovado  e  com a
legislação vigente;
III.  cumprir  as  exigências  técnicas  e  normativas  impostas  pelos  órgãos
competentes municipais, estaduais e federais, conforme o caso;
IV  -  assumir  a  responsabilidade  por  dano  resultante  de  falha  técnica  na
execução da obra, dentro do prazo legal de sua responsabilidade técnica;
V - garantir as condições de estabilidade, segurança e salubridade da obra, de
modo  a  evitar  danos  a  terceiros,  bem como  a  edificações  e  propriedades
vizinhas, logradouros públicos;
VI - fiscalizar as obras e dar o suporte necessário às vistorias Municipais.



Art. 10. É facultada a transferência da responsabilidade técnica da obra para
outro profissional que esteja devidamente habilitado e atenda às exigências
desta  Lei,  assumindo  o  novo  profissional  a  responsabilidade  pela  parte  já
executada, sem prejuízo da atuação do profissional anterior.
§1º  Ocorrendo  a  transferência,  deverá  ser  dada  baixa  da  Anotação  de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica –
RRT e apresentar o comprovante da mesma ao Órgão Municipal competente.
§2º O profissional que assumir a responsabilidade deverá apresentar ART ou
RRT,  bem  como  deverá  apresentar  um  requerimento  solicitando  a  sua
inclusão como profissional da obra.
SUBSEÇÃO III
PROPRIETÁRIO
Art. 11. São deveres do proprietário do imóvel:
I -  responsabilizar-se pelas informações prestadas ao Executivo;
II - providenciar para que os projetos e as obras no imóvel de sua propriedade
estejam devidamente licenciados e sejam executados por profissional;
III - manter o alvará de construção atualizado;
IV- promover e zelar pelas condições de estabilidade, segurança e salubridade
do imóvel;
V - dar o suporte necessário às vistorias e fiscalizações das obras, permitindo-
lhes  o  livre  acesso  ao  canteiro  de  obras  e  apresentando  a  documentação
técnica sempre que solicitado;
VI - apresentar,  quando solicitado, laudo técnico referente  às condições de
risco e estabilidade do imóvel;
VII - manter o imóvel e seus fechamentos em bom estado de conservação;
VIII - solicitar o habite-se após conclusão da obra.
§ 1º As obrigações previstas neste Código para o proprietário estendem-se ao
possuidor do imóvel, assim entendido a pessoa física ou jurídica, bem como
seu sucessor a qualquer título, que tenha de fato o exercício, pleno ou não, de
usar o imóvel objeto da obra.
§ 2º A depredação por terceiro ou a ocorrência de acidentes não isentam o
proprietário da manutenção do bom estado de conservação do imóvel  e de
seus fechamentos.
CAPÍTULO III
APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO
Art. 12.  A execução de qualquer obra ou edificação,  tanto pública quanto
privada, será precedida dos seguintes atos administrativos:
I - aprovação de projetos;
II  -  licenciamento  da  construção,  mediante  a  expedição  de  alvará  de
construção;
SEÇÃO I
APROVAÇÃO DE PROJETO
Art. 13. É obrigatória a aprovação de projetos nos seguintes casos:
I -  construção de qualquer natureza;
II - obras de ampliação;
III - reforma;
IV - obra de qualquer natureza em imóveis tombados ou inventariados;



V - calçadas e passeios em logradouros públicos;
VI -  obras de pavimentação e obras de arte;
VII - construção ou instalação de antenas de telecomunicações;
VIII - tapumes;
IX  -  muros  para  sustentação  ou  proteção  de  terras,  obras  de  canalização,
revestimento e sustentação de margens, pontes, pontilhões, bueiros;
X – praças, parques e largos urbanos.
Art. 14. Independem de apresentação de projeto, ficando sujeito, contudo à
concessão de licença, as seguintes obras e serviços:
I - muros com altura de até 1.80m; 
II - demolição de edificação de qualquer natureza;
Art. 15. Ficam dispensadas de apresentação de projeto e concessão de licença,
as seguintes obras e serviços:
I - serviços de pintura;
II - substituição de revestimentos da edificação;
III - substituição de aberturas;
IV - substituição de telhas;
V - substituição de condutores pluviais;
VI - construção de calçadas no interior do lote;
VII - estufas e viveiros;
VIII  –  rebaixamento  ou  substituição  de  forros  com  materiais  leves  e
facilmente removíveis;
IX – revestimento, lavagem e reparo de fachadas;
X-  instalação  de  piscina  ou  outros  equipamentos  de  lazer,  em edificações
residenciais unifamiliares, que não caracterizem área construída;
XI – alteração no interior da edificação que não implique em modificação
estrutural que interfira na estabilidade da edificação. 
Parágrafo  único.  A  dispensa  da  aprovação  do  projeto  não  desobriga  o
interessado do cumprimento das normas pertinentes nem da responsabilidade
penal e civil perante terceiros.
Art. 16. As residências unifamiliares com área até 70,00m2 estão dispensadas
da apresentação dos projetos arquitetônicos e complementares, por ocasião do
pedido  de  aprovação,  licenciamento  ou  regularização  de  obras,  sujeitas,
porém,  à  apresentação  dos  documentos  previstos  no  artigo  23  desta  Lei,
exceto os incisos III, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI e XVII.
Art.17.  Não  será  permitido  construir  qualquer  edificação  em lote  com as
seguintes condições:



I  -  terrenos  alagadiços  e  sujeitos  a  inundações,  antes  de  tomadas  as
providências  para  assegurar  o  escoamento  das  águas  ou  a  proteção contra
cheias e inundações aprovadas pelo Órgão Ambiental Competente.
II  -  terrenos que tenham sido aterrados com material  nocivo à  saúde,  sem
prévio saneamento;
III - áreas de preservação permanentes- APPs;
IV -  nas  faixas  de domínio  público e  faixas  não edificáveis  das  rodovias,
ferrovias, dutos e linhas de transmissão.
Art. 18.Não será permitida a construção de uma ou mais edificações, ou parte
destas ocupando mais de um lote, sem a devida unificação dos mesmos.
Art. 19.  Quando se tratar de construção destinada a atividades ou usos que
necessitem de licenças de outros Órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, as
mesmas deverão ser obtidas antes da aprovação do projeto ou licenciamento
da obra, a critério do órgão Municipal competente.
Art. 20. As obras de qualquer natureza a serem realizadas nos bens públicos
ou junto a eles, só poderão ser executadas após o pronunciamento do Órgão
Municipal competente.
SUBSEÇÃO I
DOCUMENTAÇÃO
Art. 21. Os projetos poderão ser entregues em meio digital,  de forma a ser
regulamentada.
Art.  22.  Os  procedimentos  para  protocolo  de  processos  e  demais
documentações que o Município entender necessários serão regulamentados
por Decreto.
Art.  23.  Os  processos  de  aprovação  de  projeto  arquitetônico  ou  do
licenciamento da construção ou de regularização de obra a serem protocolados
deverão ser apresentados em uma pasta com 01 (uma) via dos documentos, na
ordem  especificada  abaixo,  devendo  ser  completamente  legíveis,  com  as
linhas de cota, dimensões e textos em tamanho e cor que possibilitem fácil
leitura:
I. - requerimento solicitando aprovação de projeto assinado pelo proprietário e
pelo  profissional,  onde  deverá  constar  número  de  lote,  quadra  e  rua,
juntamente com cópia do documento de identidade CPF/RG ;
II  -  quadro  de  Índices  do  Plano  Diretor,  modelo  padrão  do  município,
demonstrando o comparativo entre os índices permitidos pelo Plano Diretor e
os do projeto apresentado, com a assinatura do profissional declarando que as
informações contidas no projeto atendem a Legislação e Normas vigentes;
III - certidão de zoneamento com índices e usos do Plano Diretor;
IV- cópia da matrícula do registro de imóveis, atualizada em até 180(cento e
oitenta) dias, acompanhada de certidão negativa de débitos do imóvel (IPTU);
V  -  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT)  ou  Anotação  de
Responsabilidade  Técnica  (ART)  do  projeto  para  o  caso  de  aprovação  de
projeto, RRT ou ART de execução do projeto arquitetônico e complementares
para o caso de licenciamento da obra, RRT ou ART de Laudo Técnico para o
caso de regularização de obra, conforme o caso;
VI - memorial Descritivo para aprovação e licenciamento, e Laudo Técnico
para o caso de Regularização de Obras;
VII - planilhas nº 01 e 02 da NBR - 12721, quando for o caso;
VIII  -  cálculo  de  tráfego  de  elevadores,  quando  for  o  caso  de  uso  de
elevadores;
IX - certificado de Aprovação do Plano de Prevenção e de Proteção Contra
Incêndios, expedidos pelo Corpo de Bombeiros, quando for o caso;
X - planta de situação e localização;
XI - planta baixa dos diversos pavimentos;
XII - projeto da calçada ou passeio público;



XIII – fachadas, no mínimo 02 (dois);
XIV - corte longitudinal e transversal;
XV - planta de Cobertura;
XVI - Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), conforme o Plano Diretor,
quando for o caso;
XVII  –  declaração  assinada  pelo  responsável  técnico  atestando  a
conformidade  do  projeto  no  que  diz  respeito  aos  aspectos  interiores  da
edificação  em relação  às  disposições  deste  Código,  Normas  e  legislações
correlata, quando for o caso;
XVIII – comprovante do pagamento da taxa para a provação de projeto.
§  1º  Os  documentos  e  desenhos  serão  assinados  pelo  profissional  e  pelo
proprietário.
§2º  Na  apresentação  de  documentos  onde  o  requerente  não  figure  como
proprietário, deverá ser apresentada escritura pública ou contrato de compra e
venda, bem como autorização do proprietário para quando se tratar de contrato
de  promessa  de  compra  e  venda,  sendo  que  os  documentos  particulares
deverão ser com firma reconhecida.
§3º  Não  será  admitido  mais  de  um  contrato  de  compra  e  venda  ou
transferência de propriedade.
§4º Não serão permitidas rasuras nem emendas nos projetos;
§5º As cópias do projeto deverão obedecer à dobragem indicada pela norma
brasileira.
Art. 24. A planta de situação e localização deve caracterizar:
I - a posição do lote relativamente ao quarteirão;
II - a indicação da distância até a esquina mais próxima;
III - as dimensões do lote e orientação magnética;
IV -  a posição da calçada e do meio-fio (quando existir);
V - a entrada de veículo a ser feita ou existente devidamente cotado;
VI  -  a  posição  de  mobiliário  urbano,  postes,  placas,  árvores  e  hidrantes
existentes na calçada em frente ao lote;
VII -  a posição do poste particular de energia e hidrômetro;
VIII - a posição da edificação relativamente às linhas de divisas e as outras
construções nele existentes;
IX - o número da quadra e o número do lote em questão e dos lotes lindeiros
de acordo com a matrícula do Registro de Imóveis;
 X- indicação da referência de nível em relação à calçada;
Parágrafo único. Quando a edificação não for atendida por rede de esgoto,
deverá ser assinalado na Planta de Situação e Localização o local onde será
construída a  fossa séptica,  filtro  anaeróbio e sumidouro,  se  for  o  caso,  ou
qualquer outro sistema de tratamento dos dejetos marcando as dimensões e
afastamentos das divisas.
Art. 25. As plantas baixas devem indicar o destino de cada pavimento, níveis,
dimensões  dos  vãos,  dimensão  dos  pilares  da  estrutura,  dimensões  e  área
superficial de cada compartimento, quando for o caso. 



§ 1º  Tratando-se de edificações  que  apresentem pavimento  tipo,  bastará  a
apresentação de uma só planta do pavimento tipo, além das demais plantas
baixas. 
§ 2º As plantas baixas dos pavimentos em subsolo devem apresentar, além dos
limites da edificação, os limites do lote e seus recuos e afastamentos até as
divisas, devidamente cotados.
§ 3º As plantas baixas devem apresentar o perímetro das unidades privativas,
quando houver, devidamente cotado, com a demarcação do acesso e o número
de cada unidade.
Art. 26. Os cortes longitudinal e transversal serão apresentados em número
suficiente  a  um perfeito  entendimento  do  projeto.  Serão  convenientemente
cotados, com andares numerados, registrando ainda o perfil do terreno e os
níveis em relação à rua e aos lotes lindeiros. Quando tais cortes resultarem
muito  extensos  em  virtude  de  pavimentos  repetidos,  poderão  ser
simplificados,  omitindo-se  na  forma  convencional,  a  representação  dos
pavimentos iguais desde que seja cotada a altura total da edificação.
Art. 27. O Selo de identificação das plantas deverá conter:
I - o uso da edificação de acordo com o Plano Diretor;
II - o nome do proprietário;
III – o endereço da obra;
IV – o nome do profissional;
V – o endereço, telefone ou e-mail do profissional;
VI -a escala dos desenhos;
VII - o conteúdo da prancha: Situação, Plantas Baixas, Fachadas, Cortes.
Parágrafo único. No selo dos projetos deverá constar declaração: “Declaro que
as informações contidas no projeto atendem às normas e legislações vigentes.”
Art. 28. Os desenhos obedecerão às seguintes escala:
I - 1.50, 1.75 ou 1.100 para as plantas baixas;
II - 1.50 ou 1.75 para os cortes e fachadas;
III - 1.250 ou 1.500 para as plantas de situação e localização;
IV - 1.50, 1.75 ou 1.100 para o projeto de instalações.
§1º A escala não dispensará a indicação de cotas, que prevalecerão no caso de
divergência sobre as medidas tomadas nos desenhos.
§2º  Tratando-se de edifícios  de acentuada superfície  horizontal,  resultando
impraticáveis as escalas indicadas, ficará a critério do profissional a escolha
de outras, sendo que um dos cortes deverá ser desenhado em escala definida
no inciso segundo deste parágrafo.
Art.  29.  O  Laudo  Técnico  de  Regularização  de  Obra  descreverá  as
características  da  edificação,  seus  elementos  construtivos,  a  idade  da
edificação e a conclusão sobre a estabilidade e segurança da mesma.
Art. 30.  Nas obras de reforma ou acréscimo, os projetos serão apresentados
com  indicações  precisas,  utilizando-se  as  seguintes  convenções:  linha
tracejada na cor laranja para as partes a demolir, linha contínua com hachura
para  as  partes  a  construir  ou  a  reformar  e  linha  contínua  para  as  partes
existentes.
Parágrafo único. Nas obras de reforma deve ser apresentado pelo profissional
laudo  técnico  de  vistoria  contendo  o  registro  fotográfico  da  edificação
existente com a demonstração das fachadas e volumetria da edificação, além
das demais documentações exigidas.
Art. 31. Quando finalizada a tramitação do processo de aprovação com seu
deferimento, deverão ser anexados 02 (dois) jogos de cópias do projeto e do
memorial descritivo para que sejam carimbados.



Art. 32. Uma vez aprovado o projeto, o Órgão Municipal competente fará a
entrega à parte interessada de duas cópias do mesmo, mediante o pagamento
das taxas correspondentes, ficando uma cópia arquivada no processo.
Art. 33. O pedido de licenciamento, as renovações e a concessão do habite-se
deverão ser feitos no processo de que deu origem à aprovação do projeto.
Art. 34. A aprovação do projeto prescreverá em 01(um) ano, findo esse prazo
e  não  tendo  sido  requerido  o  licenciamento  da  construção,  o  processo
administrativo será arquivado. 
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no “caput” do artigo poderá ser
solicitada a revalidação do projeto aprovado pela parte interessada, sujeitando-
se  às  determinações  legais  vigentes.
SUBSEÇÃO II
SUBSTITUIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PROJETO
Art. 35. As substituições de documentos durante a tramitação do processo de
aprovação  junto  ao  setor  competente  do  Executivo  Municipal  devem  ser
acompanhadas de Nota Explicativa elaborada pelo profissional e de 01 (uma)
via  dos  documentos  alterados,  sendo  que  a  versão  anterior  deve  ficar
arquivada junto ao processo em tramitação.
Art. 36. A modificação do projeto arquitetônico aprovado ou licenciado segue
o mesmo procedimento para a aprovação de projeto e licenciamento, no que
couber, sujeitando-se às determinações legais vigentes.
SUBSEÇÃO III
PRAZOS
Art. 37. Para a aprovação dos projetos em geral, os Órgãos competentes farão
um exame detalhado dos elementos do projeto e local da edificação, se for o
caso,  a  fim  de  verificar  se  os  mesmos  estão  enquadrados  nas  legislações
pertinentes.
§  1º  Em  caso  de  erro  ou  insuficiência  de  elementos,  o  requerente  será
notificado para que no prazo de 30(trinta) dias, contados do recebido desse,
possa satisfazer as exigências formuladas ou dar esclarecimentos necessários.
§ 2º As exigências a que se refere o parágrafo anterior deverão ser sempre que
possível feitas de uma só vez por cada Órgão em que se encontram o projeto.
Art.  38.  O prazo  para  a  aprovação  dos  projetos  pela  Municipalidade  será
regulamentado por Decreto. 
Parágrafo único. Quando for solicitada a complementação de documentação
ou  realização  de  diligências,  o  prazo  será  contado  da  data  do  pleno
atendimento ao solicitado.
Art. 39. Solicitado o comparecimento da parte interessada para providências
necessárias ao andamento de sua solicitação, se não atendida a solicitação em
até  90  (noventa)  dias  a  partir  da  data  de  comunicação,  o  processo  será
arquivado.
SUBSEÇÃO IV
ALINHAMENTO
Art.  40.  Nenhuma  edificação  a  ser  construída  no  alinhamento  e  nas  vias
sujeitas  a recuo viário  poderá ser  iniciada sem que o Município forneça a
certidão de alinhamento e altura da soleira.
§  1º  O  pedido  de  expedição  de  certidão  de  alinhamento  deverá  ser
acompanhado de:
I - requerimento assinado pelo proprietário e pelo profissional;
II - uma planta de situação e localização, conforme especificado no art.25;
III - cópia do registro imobiliário atualizado.
§ 2º O alinhamento e a altura da soleira serão determinados de acordo com os
projetos  oficialmente  aprovados  para  o logradouro  respectivo  por  meio  de
referências  existentes  no  local  ou  marcados  diretamente  no  lote  quando
necessário, pelo Órgão Municipal competente.
Art. 41. Quando se tratar de obra ou edificação junto a rodovias Federais ou
estaduais deverá ser solicitado alinhamento ao órgão responsável. 



SEÇÃO III
LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO
SUBSEÇÃO I
OBRAS EM GERAL
Art. 42. Quando requerido o licenciamento da construção, o pedido assinado
pelo proprietário e profissional deverá estar instruído com:
I -  projeto aprovado pelo órgão municipal;
II - ARTs ou RRTs de execução de todas as atividades técnicas que envolvem
a edificação;
III - cópia da matrícula da obra no INSS;
IV- pagamento das taxas relativas ao licenciamento da construção. 
Art. 43. No alvará de licença emitido pelo Município, constará:
I –a indicação do nome do proprietário;
II –a localização da obra;
III –a finalidade e uso da obra;
IV –o nome do profissional pela execução com o número e registro do órgão
competente.
§1º Para os efeitos do presente Código, uma edificação será considerada como
iniciada quando constatada a completa execução de sua fundação com base no
projeto aprovado. 
§2º Se dentro do prazo fixado  no Alvará de Licença a construção não for
concluída,  deverá  ser  requerida prorrogação  do prazo e  pagas  as  taxas  de
licença correspondentes à sua prorrogação.
Art. 44. A validade dos Alvarás de construção terá a seguinte classificação:
I - 01 ano de validade para edificações com área construída até 500,00m²;
II - 02 anos de validade para edificações com área de 501,00m² a 2.500,00m²;
III  -  03  anos  de  validade  para  edificações  com  área  de  2.501,00m²  a
5.000,00m²;
IV - 04 anos de validade para edificações com área superior a 5.000,00m².
§ 1º Para a renovação do Alvará de Construção, o requerimento deverá ser
assinado pelo proprietário e pelo profissional;
§  2º  Após  01  (um)  ano  da  expedição  do  Alvará,  o  profissional  deverá
apresentar documento comprovando a execução das fundações, sob pena de
revogação do Alvará expedido. 
Art. 45. O alvará de licença poderá, a qualquer tempo e assegurada ampla
defesa à parte, mediante ato da autoridade competente, ser:



I - revogado, atendendo o relevante interesse público;
II - cassado, em caso de desvirtuamento, por parte do interessado, da licença
concedida;
III - anulado, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição.
SUBSEÇÃO II
DEMOLIÇÕES
Art. 46. A demolição de qualquer edificação, excetuando apenas os muros de
fechamento  de  até  3,00  (três  metros)  de  altura,  só  poderá  ser  executada
mediante licença expedida pelo Órgão Municipal competente.
Art. 47. No pedido da licença, deverá constar:
I - título de propriedade ou equivalente;
II  -  requerimento  padrão  de  licença  para  a  demolição  assinado  pelo
proprietário do imóvel e pelo profissional pela demolição, quando for o caso;
III - ART ou RRT do profissional, quando for o caso.
IV - cópia do contrato de prestação de serviços, com empresa registrada junto
à municipalidade, que efetuará o recolhimento e destinação dos entulhos ou a
licença  do  órgão  competente  para  a  deposição  dos  entulhos  em  local
adequado;
V - prazo de duração dos trabalhos, o qual poderá ser prorrogado, atendendo
solicitação  justificada  do  interessado  e  a  juízo  do  Órgão  Municipal
competente;
VI- pagamento da taxa para a licença de demolição.
Parágrafo único. A licença para demolição será negada quando se tratar de
imóvel tombado como Patrimônio Histórico-Cultural pela Municipalidade.
Art.  48.  O  Órgão  Municipal  competente  poderá,  sempre  que  julgar
conveniente, estabelecer horário dentro do qual uma demolição deva ou possa
ser feita.
Art. 49. Em qualquer demolição, o profissional ou o proprietário, conforme o
caso,  adotará  todas  as  medidas  necessárias  à  garantia  das  condições  de
segurança dos operários, dos transeuntes, do público, das benfeitorias lindeiras
e dos logradouros, obedecendo o que dispõe o presente Código no Capítulo de
Execução e Segurança das Obras.
CAPÍTULO IV
EXECUÇÃO E SEGURANÇA DAS OBRAS
Art. 50.  Durante o período de execução da obra deverão ser adotados medidas
de segurança e proteção, além das providências para resguardo do interesse
público,  assegurando  condições  para  o  livre  trânsito  de  pedestres,  a
acessibilidade e a integridade de vias, logradouros e bens públicos.
SEÇÃO I
CANTEIRO DE OBRAS
Art.  51.  Para  dar  início  à  obra,  é  obrigatória  a  instalação  de  placa  de
identificação da obra com cópia do Alvará de construção em local visível e de
fácil acesso à fiscalização.
Art.  52.  É proibida a  permanência  de qualquer material  de construção nas
calçadas e vias públicas, bem como sua utilização como canteiro de obras ou
depósito de entulhos.
Parágrafo único. Somente será permitido o depósito temporário de materiais
nas calçadas pelo período máximo de 06 (seis) horas.



SUBSEÇÃO I
TAPUMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Art.53.  Enquanto  durarem as  obras,  o  profissional  deverá  adotar  todas  as
medidas  e  equipamentos  necessários  à  proteção  e  segurança  dos  que  nela
trabalham, dos pedestres, das propriedades vizinhas e do patrimônio público,
observando as normas técnicas da ABNT e a legislação trabalhista.
Art. 54.  Nenhuma construção ou demolição poderá ser feita no alinhamento
da via pública ou dos lotes lindeiros sem que haja em todo o seu perímetro
tapume ou proteção provisória acompanhando o andamento da construção ou
da demolição.
Parágrafo único. Os tapumes deverão ter altura de, no mínimo, 2,20m (dois
metros  e  vinte  centímetros),  devendo  ser  instalados  preferencialmente  no
alinhamento do lote. 
Art.55. A colocação de tapumes e andaimes sobre a calçada pública deverá
garantir  faixa para circulação de pedestres,  livre  de barreiras  e  obstáculos,
com largura mínima de 1,20m.
§ 1º Quando a obra atingir  o segundo pavimento,  o tapume no pavimento
térreo  deverá  ser  recuado para  o alinhamento  do lote,  construindo-se uma
cobertura, em forma de galeria, com pé-direito mínimo de 3,00m.
§  2º  Havendo  riscos  comprovados  à  segurança,  o  Órgão  Municipal
competente poderá autorizar, por prazo determinado, mediante pagamento de
taxa, a ocupação total da calçada, sob responsabilidade do proprietário e do
profissional, devendo ser adotados os procedimentos de segurança cabíveis,
tais como:
I - construção de passarela com percurso de pedestres na transferência para
nova estrutura de circulação devendo ser feito no mesmo nível da calçada;
II - caso haja impossibilidade para a transferência em nível conforme alínea
“a”  deve  ser  adotada  solução  em  rampa  para  vencer  o  desnível  nas
extremidades  do  circuito  entre  a  calçada  e  a  nova  estrutura,  admitindo-se
inclinação máxima de 10%;
III - largura mínima de 1,20m em qualquer ponto da faixa de circulação ao
longo do percurso;
IV -  sinalização,  inclusive  noturna,  da obra sobre a  calçada e dos desvios
decorrentes para pedestres e veículos em trânsito no leito carroçável;
V - separação física e proteção da faixa de circulação de pedestres através de
elementos que assegurem a integridade dos transeuntes.
Art.  56.  O responsável  pela  construção  e  o  proprietário  do  imóvel,  ficam
obrigados,  sob  pena  de  multa,  a  conservar  a  calçada  entre  meio-fio  e  o
tapume, sempre em bom estado.
Art. 57. Após o término das obras, os tapumes deverão ser retirados no prazo
máximo de 15 (quinze) dias.
Parágrafo único.  Findo este prazo, se a providência não for tomada o Órgão
Municipal competente o fará, correndo as despesas por conta do proprietário,
se for o caso, sem prejuízo da multa correspondente.
SUBSEÇÃO II
OBRAS PARALISADAS
Art. 58. No caso de se verificar a paralisação de uma construção ou demolição
por mais de 60 (sessenta) dias, a obra deverá ter:
I - todos os vãos, poços e buracos fechados, de maneira conveniente e segura;
II - seus andaimes removidos e tapumes recuados, quando construídos sobre a
calçada.
Art. 59. O proprietário de obra paralisada ou de edificação abandonada será
diretamente responsável pelos danos ou prejuízos causados ao Município e a
terceiros, em decorrência da paralisação ou abandono da mesma.
SEÇÃO II
MOVIMENTO DE TERRA



Art.  60.  Qualquer movimento de terra deverá ser executado com o devido
controle tecnológico, a fim de assegurar sua estabilidade, prevenir erosões e
garantir a segurança dos imóveis e logradouros limítrofes.
§ 1º Antes do início do movimento de terras deverá ser verificada a existência
de redes de infraestrutura pública ou quaisquer outros elementos que possam
ser comprometidos pelos trabalhos. 
§ 2º A execução de escavações, cortes ou aterros com mais de 3,00m (três
metros) de altura ou profundidade, em relação ao perfil  natural do terreno,
será precedida de Estudo de Viabilidade Técnica acompanhada de ART ou
RRT, com vistas à verificação das condições de segurança e de preservação
ambiental e paisagística.
CAPÍTULO V
DA CONCLUSÃO DA OBRA
LIBERAÇÃO CARTA DE HABITAÇÃO
Art. 61. Uma obra será considerada concluída quando estiver em condições de
ser habitada.
Art.  62.  Nenhuma  edificação  poderá  ser  ocupada  sem  que  tenha  sido
procedida a vistoria pelo órgão municipal competente e expedida a carta de
habitação.
Art.  63.  Após  a  conclusão  das  obras,  deverá  ser  requerida  a  vistoria
competente, num prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.
§ 1º O requerimento de vistoria será sempre assinado pelo proprietário e/ ou
pelo profissional.
§ 2º O requerimento de vistoria deverá ser acompanhado de:
I - projeto arquitetônico aprovado completo;
II  -  carta  de entrega  dos elevadores,  quando houver,  fornecida  pela  firma
instaladora;
III  - visto da liberação das instalações hidrossanitárias e elétricas fornecido
pelo órgão competente, de acordo com regulamentação específica; e
IV - visto da liberação das instalações de prevenção de incêndio do órgão
competente, para os casos em for exigido;
V – comprovante de protocolo do processo para apuração do Imposto sobre
Serviços de qualquer Natureza – ISS junto à Secretaria de Finanças;
VI – licenças de operação e/ou funcionamento expedidas pelo órgão ambiental
competente, quando for o caso;
VII - pagamento da taxa para a liberação da carta de habitação.
Art. 64. A vistoria das edificações para liberação da carta de habitação será
realizada  quanto  à  verificação  dos  elementos  constantes  no  projeto
arquitetônico aprovado, não eximindo o responsável técnico pela execução da
obra do atendimento da legislação edilícia vigente, com o objetivo de verificar
as condições mínimas de habitabilidade, salubridade e segurança, quais sejam:
I- Contrapiso concluído das unidades autônomas;
II- Paredes com tratamento superficial adequado;
III- Cobertura concluída; 
IV-  Revestimento  externo  acabado  e  impermeabilizado,  inclusive  de
fechamentos e de contenção do terreno;
V- Esquadrias com vidros instalados;



VI- Acessibilidade garantida de acordo com o previsto em projeto;
VII- Pisos e calçada concluída;
VII- Concordância com o projeto aprovado.
§  1º  Se,  por  ocasião  da  vistoria,  for  constatado  que  a  edificação  não  foi
construída,  aumentada ou reformada  de acordo com o projeto aprovado,  o
proprietário  será  autuado  de  acordo  com  as  disposições  deste  Código  e
intimado a legalizar  as obras,  caso as alterações possam ser aprovadas,  ou
fazer  a  demolição  ou  as  modificações  necessárias  para  repor  a  obra  de
conformidade com o projeto aprovado.
§  2º  A  vistoria  interna  das  unidades  autônomas,  residenciais  ou  não
residenciais, poderá se dar por amostragem.
§ 3º  As infrações a este artigo importarão em multa  ao proprietário ou ao
profissional pela execução.
Art.65. Solicitada a vistoria e verificado que a obra foi executada conforme
projeto aprovado, o Município fornecerá a carta de habite-se em duas vias,
num  prazo  máximo  de  15(quinze)  dias  a  contar  da  data  em  que  foi
protocolado o requerimento.
Parágrafo único. Para a liberação da carta de habitação a calçada deverá estar
de acordo o projeto aprovado pelo órgão competente.
Art.  66  Será  concedido  carta  de  habitação  parcial  a  juízo  do  Órgão
competente, nos seguintes casos:
I - quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial,
e puder cada uma ser utilizada independente da outra;
II - quando se tratar de mais de um prédio construído no mesmo lote;
III - quando se tratar de prédio de apartamentos ou escritórios, e as unidades
possam ser ocupadas independentemente.
CAPÍTULO VI
TAXAS
Art.  67.  As  taxas  relativas  à  aprovação  de projeto,  liberação de  alvará  de
licenciamento  de  obras,  de  reforma,  demolição,  liberação  da  carta  de
habitação e demais licenças prevista nesta Lei, serão cobradas de acordo com
o estabelecido no Código Tributário Municipal e pelas  demais  disposições
legais pertinentes.
CAPÍTULO VII
CONDIÇÕES GERAIS DAS EDIFICAÇÕES
SEÇÃO I
ESTRUTURAS, VEDAÇÕES E PISOS
Art.  68.  Os  elementos  estruturais,  vedações  verticais,  paredes  divisórias  e
pisos deverão atender as normas técnicas da ABNT e garantir:
I  -  segurança  estrutural,  segurança  contra  fogo,  segurança  no  uso  e  na
operação;
II - estanqueidade;
III - desempenho acústico, térmico e de iluminação das unidades;
IV - condições de acessibilidade e segurança.



Art. 69. As estruturas, vedações e muros de fechamento edificados nas divisas
do  lote  deverão  ter  as  faces  externas  devidamente  revestidas,  mediante
autorização do proprietário lindeiro.
Art. 70.  Nos casos em que houver justaposição da obra nova com edificação
lindeira existente na divisa, deverão ser tomadas providências necessárias para
evitar infiltrações, deslocamentos e fissuras.
Parágrafo único. As edificações deverão ter estrutura e paredes independentes,
não podendo utilizar ou apoiar-se em edificações lindeiras existentes.
Art. 71.As fundações e estruturas deverão ser executadas inteiramente dentro
dos limites do lote ou terreno, de modo a não prejudicar os imóveis vizinhos e
o logradouro público.
Art.  72  As  vedações  assentadas  em  contato  com  o  solo  deverão  ser
devidamente impermeabilizadas.
Art.  73.  Em qualquer  caso  as  paredes  não  poderão  formar  ângulo  diedro
menor que 60 graus.
Art. 74.  As edificações,  com vedações de madeira ou outros materiais não
resistentes ao fogo ficarão condicionadas aos seguintes parâmetros:
I - máximo de 2 (dois) andares;
II - afastamento mínimo de 1,50m de qualquer ponto das divisas do lote;
III - afastamento mínimo de 3,00m de outra edificação de madeira ou outro
material não resistente ao fogo.
§  1º  Estes  parâmetros  poderão  ser  alterados  por  solução  que
comprovadamente,  garanta  a  segurança  dos  usuários  da  edificação  e  seu
entorno.
§ 2º O afastamento de 1,50m não se aplica às divisas em que a parede externa
for de alvenaria ou material equivalente.
Art. 75. Os pisos devem apresentar resistência ao escorregamento de acordo
com as normas técnicas da ABNT no mínimo nos seguintes ambientes: áreas
molhadas, rampas, escadas de uso comum e terraços.
Art. 76. O projeto deve indicar o sistema construtivo que impeça a ascensão
para o sistema de piso da umidade ascendente quanto à:
I - estanqueidade à umidade;
II  - resistência mecânica contra danos durante a construção e utilização do
imóvel;
III - previsão eventual de um sistema de drenagem.
Parágrafo único. O Sistema de pisos de áreas molhadas será impermeabiliza
do de acordo com as normas técnicas da ABNT, não permitindo a passagem
da umidade para outros elementos construtivos da edificação, bem como às
unidades vizinhas.
Art. 77. Os entrepisos das edificações serão incombustíveis, admitindo-se o
uso de madeira ou similar em edificações de até 02 (dois) pavimentos, e que
constituam  uma  única  moradia.
SEÇÃO II
COBERTURAS E BEIRAIS
Art.  78.  As  coberturas  serão  confeccionadas  em  material  impermeável,
incombustível e resistente à ação dos agentes atmosféricos.
Art.  79.  As coberturas deverão ser feitas  de modo a impedir  o despejo de
águas pluviais nos terrenos vizinhos, logradouros públicos, devendo estas ser
canalizadas e ter seus condutores ligados a sarjetas, a sistemas de esgotamento
de águas pluviais ou à caixa de captação.
§ 1º Quando a edificação estiver junto à divisa deverá possuir platibanda.
§ 2º  Todas as edificações com beiral  com caimento,  no sentido da divisa,
deverão  possuir  calhas quando o afastamento  deste  a  divisa  for  inferior  a
0,75m.



Art.  80.  A  cobertura  de  edificações  geminadas  deverá  ter  estrutura
independente  para  cada  unidade  autônoma  e  a  parede  divisória  deverá
propiciar total separação entre os forros e demais elementos estruturais das
unidades.
SEÇÃO III
FACHADAS E ELEMENTOS PROJETADOS EM BALANÇO
SUBSEÇÃO I
FACHADAS
Art. 81. As fachadas e demais paredes externas das edificações, inclusive as
das  divisas  do  lote,  deverão  receber  tratamento  e  ser  convenientemente
conservadas.
Art. 82. As fachadas poderão ter saliências não consideradas como área de
construção, projetando-se ou não sobre os afastamentos obrigatórios,  desde
que atendam as seguintes condições:
I - formem molduras ou motivos arquitetônicos e não constituam área de piso;
II - não ultrapassem em suas projeções, no plano horizontal, a 0,20m  (vinte
centímetros).
Parágrafo único. Serão permitidas saliências para colocação de aparelhos de
ar-condicionado (lajes técnicas) podendo alcançar o limite máximo de 0,70m
(setenta centímetros),  desde que mantenham afastamento mínimo de 1,50m
das divisas.
Art. 83. Os elementos em balanço projetados sobre o recuo frontal obedecerão
às seguintes condições:
I  -  balanço máximo de 1/20 (um vigésimo)  da largura  do logradouro,  não
podendo exceder o limite de 1,20m
II - somente serão admitidos elementos em balanço ou saliências acima do
pavimento térreo e a 3,00m acima do nível do pavimento térreo.
Parágrafo único. Para efeito do cálculo do balanço será considerada a largura
do logradouro acrescida do somatório dos recuos frontais do Plano Diretor. 
Art. 84. Nos logradouros onde forem permitidas edificações no alinhamento,
de acordo com o Plano Diretor,  não são permitidos saliências superiores a
0,20m e elementos em balanço.
SUBSEÇÃO II
MARQUISES E TOLDOS RETRÁTEIS
Art. 85. A construção de marquises na fachada das edificações construídas no
alinhamento dos logradouros atenderá aos seguintes requisitos:
I - não excedam a largura da calçada, deduzida de 0,70m do meio-fio, ficando
sujeitas em qualquer caso ao balanço máximo de 3,00 (três) metros; 
II - ter em seu nível inferior, altura mínima de 3,00m e máxima de 4,50m em
relação ao nível da calçada; 
III - não conter pilares de sustentação, grades, peitoris ou guarda-corpos;
IV - não prejudiquem a arborização e iluminação pública e não ocultem placas
de nomenclaturas e outras indicações oficiais dos logradouros;
V  -  sejam  construídas  na  totalidade  de  seus  elementos  de  material
impermeável e resistente à ação do tempo; 
VI -  sejam providas de dispositivo que impeça a queda das águas sobre a
calçada; 



VII  -  quando  envidraçadas,  em  acrílico,  ou  de  outro  material  facilmente
quebrável, deverão atender as condições de segurança, no que tange ao tipo e
espessura dos materiais empregados, à prova de estilhaçamento.
Art. 86. As marquises deverão ser construídas de tantos segmentos horizontais
quantos forem convenientes a fim de que seja mantida altura adequada.
Art. 87. Nas edificações térreas, a marquise poderá ser substituída por toldo
retrátil, obedecendo os limites de altura.
Art. 88. Após 10 anos da obtenção da Carta de Habite-se, o proprietário do
imóvel  deverá  apresentar  ao  Órgão  Municipal  competente,  Laudo  de
estabilidade da marquise. 
Parágrafo  único.  Após este  prazo  deverá  ser  apresentado novos  laudos  de
estabilidade da marquise a cada 05 anos.  
SUBSEÇÃO III
SACADAS E TERRAÇOS
Art. 89. As sacadas e terraços deverão ter guarda-corpo com altura mínima de
1,05m e espaçamento entre seus elementos horizontais e verticais inferiores a
0,15m, de forma a oferecer adequada proteção.
§ 1º Quando as sacadas se localizarem em frente a rede de energia elétrica, o
proprietário da obra deverá providenciar o isolamento da referida rede a fim
de oferecer proteção e segurança. 
§2º As sacadas e terraços construídas junto à divisa do lote ou a menos de
1,50 m (um metro e cinquenta centímetros)  desta,  devem possuir muro de
1,80m (um metro e oitenta centímetros) de altura na face voltada para a divisa.
SEÇÃO IV
ACESSIBILIDADE DAS EDIFICAÇÕES
Art. 90. A construção, modificação e ampliação de edifício público ou privado
obedecerão  às  disposições  previstas  nas  legislações  federal,  estadual  e
municipal referentes à acessibilidade de pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida, bem como às normas técnicas pertinentes.
§  1º  No  caso  de  modificação  ou  ampliação  de  edificação  anteriormente
licenciada,  os  requisitos  de  acessibilidade  deverão  ser  exigidos  apenas  na
parte da edificação em alteração, excetuada a hipótese de impossibilidade de
atendimento aos mesmos, comprovada por meio de laudo técnico.
§ 2º Os locais de acesso, circulação e utilização de pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida deverão exibir, de forma visível, o símbolo internacional
do acesso.
Art. 91. Toda edificação de uso público ou coletivo deverá ter, no mínimo, um
sanitário  com  dimensões  apropriadas  às  pessoas  com  deficiência  ou  com
mobilidade  reduzida,  com  todos  os  acessórios  ao  alcance  e  dispositivos
auxiliares de apoio, atendendo normas e legislações pertinentes.
SEÇÃO V
ACESSOS E CIRCULAÇÕES
Art.  92.  Toda  edificação  destinada  à  prestação  de  serviços  públicos  ou
privados, bem como aquelas destinadas ao uso coletivo, de qualquer natureza,
devem  garantir  condições  de  acesso,  circulação  e  uso  pelas  pessoas  com
deficiência ou mobilidade reduzida, conforme as disposições da NBR 9050.
Art. 93. Nos acessos e circulações, quando integrantes de rotas de fuga, serão
adotados os parâmetros determinados pelo Corpo de Bombeiros e NBR 9077.
Art. 94. Os edifícios mistos deverão ter acessos independentes.
Art. 95. O acesso de veículos deve ser independente do acesso de pedestres. 
Art. 96. As escadas e rampas devem ser desenvolvidas totalmente dentro dos
limites do lote.
SUBSEÇÃO I



PORTAS
Art. 97. O dimensionamento das portas deverá obedecer a uma altura mínima
de 2,10m e às seguintes larguras mínimas:
I - de uso privativo:
a) para portas de acesso às unidades autônomas: 0,90m;
b) para dormitórios, sala de estar, cozinha, escritório: 0,80m;
c) para sanitários, banheiros e área de serviço: 0,80m.
II - de uso coletivo:
a) porta de acesso principal para o uso residencial multifamiliar: 1,10m; 
b) para salas de atendimento e reunião de público: 1,20m; 
c) para sanitários e banheiros públicos: 0,80m.
§1º  A  largura  mínima  das  portas  será  aumentada  nos  casos  previstos  na
NBR9077;
§2º  Todos  os  vãos  de  portas  e  passagens  integrantes  de  rotas  acessíveis
deverão atender aos requisitos da NBR 9050. 
Art.  98.  A quantidade e  a  largura  das  portas  destinadas ao  acesso  de uso
coletivo  deverão  ser  dimensionadas  em  função  do  cálculo  de  lotação  da
edificação, de acordo com os parâmetros e fórmula de cálculo apresentada na
NBR 9077.
Art.  99.  As  portas  de  acesso  das  edificações  destinadas  ao  uso  coletivo
deverão atender às seguintes disposições:
I - as portas de acesso (entrada e saída) devem estar posicionadas de forma a
facilitar a entrada e acomodação das pessoas que chegam ao compartimento e
a  rápida  evacuação  do  local  pelas  pessoas  de  forma  segura,  devendo  ser
eficazmente sinalizada;
II  -  as  saídas  dos  locais  de  reunião  de  público  devem  se  comunicar,  de
preferência, diretamente com a via pública;
III  - as folhas das portas de saída não poderão se abrir diretamente sobre a
calçada do logradouro público.  
SUBSEÇÃO II
CIRCULAÇÕES
Art.  100.  A  largura  das  circulações  destinadas  à  rota  de  fuga  deverá  ser
dimensionada de acordo com a NBR 9077, conforme o número de unidades
de passagem necessárias para atender à demanda da população.
Art. 101. A largura mínima para as circulações em residências unifamiliares
será de 1,00m.
Art. 102. A largura mínima para as circulações em residências multifamiliares
ou edificações de uso coletivo será:
I - 1,50m para acessos principais;
II - 1,20m para acesso às unidades autônomas.



Art. 103. Circulações em centros de compras, shopping centers e congêneres
deverão conter as seguintes larguras mínimas:
a) com lojas dispostas em um único lado: 2,20m;
b) com lojas dispostas nos dois lados: 3,30m.
Art. 104. A largura obrigatória das circulações deverá ser isenta de obstáculos,
componentes  estruturais,  mochetas,  paredes,  lixeiras,  telefones  públicos,
bancos,  floreiras  e  outros  elementos  que  possam  restringir,  reduzir  ou
prejudicar o livre trânsito.
SUBSEÇÃO III
ESCADAS
Art.  105.  Salvo  maiores  exigências  da  NBR  9077  e  demais  legislações
vigentes que dispõem sobre saídas de emergência em edificações, as escadas
deverão observar:
I - ser construídas em material resistente ao fogo quando servirem a mais de
02 (dois) pavimentos;
II  -  ter  os  pisos  dos  degraus  e  patamares  revestidos  com  materiais
antiderrapantes;
III - ser dotadas de corrimão e de guarda-corpo, conforme o caso;
IV - oferecer passagem com altura livre não inferior a 2,10m;
V - quando for  de uso residencial  unifamiliar,  ter  largura  mínima livre  de
1,00m; 
VI  -  quando  for  de  uso  residencial  multifamiliar  ou  coletivo,  ter  largura
mínima livre de 1,20m;
VII  -  quando for  de uso hospitalar e clínicas com internação em geral,  ter
largura mínima livre de 2,20m.
Art. 106. Nas escadas de uso secundário ou eventual como para mezaninos
com  até  30,00m²,  porões,  adegas,  sótãos  ou  similares,  será  permitida  a
redução da largura para até 0,80m.
Art. 107. A existência de elevadores ou escada rolante em uma edificação não
dispensa a construção de escada.
Art. 108. O dimensionamento dos degraus das escadas deverá observar aos
seguintes requisitos:
I - ter “h” compreendida entre 15 e 19cm, onde h= altura do degrau;
II - ter “b” dimensionada pela fórmula de Blondel:  62cm ≤ 2 h + b ≤ 64cm,
onde  b= largura do degrau.
§1º A largura mínima do degrau (b) dever ser de 0,25m, sendo que a altura
máxima do degrau (h) será de 0,19m.
§2º As larguras e alturas dos diversos degraus de um mesmo lanço deverão ser
iguais.
§3º Em lanços sucessivos de uma mesma escada, as diferenças entre as alturas
dos degraus poderão ser de no máximo 0,05m.
Art. 109. O lanço mínimo será de 03 degraus e o lanço máximo, entre dois
patamares consecutivos não ultrapassará 16 alturas de degrau.
Art. 110. Os patamares deverão ter comprimento, no mínimo, igual à largura
da escada.



SUBSEÇÃO IV
RAMPAS
Art. 111. As rampas deverão ser construídas com material  incombustível  e
serão projetadas de acordo com a NBR 9050.
Art. 112. As rampas deverão ser dotadas de corrimão em ambos os lados, sem
interrupções nos patamares e guarda-corpo quando for o caso, de acordo com
as disposições normativas. 
Art.113.  As  rampas  deverão  ser  contínuas  entre  patamares  e  níveis,  sem
interrupção por degraus.
Art.114.  No  início  e  término  das  rampas,  o  piso  deverá  ter  tratamento
diferenciado  para  orientação  das  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade
reduzida.
Art. 115.  No interior das edificações destinadas ao uso público ou coletivo,
será obrigatória à utilização de rampas ou outros meios mecânicos especiais
para  acesso  e  locomoção  de  pessoa  com  deficiência  ou  com  mobilidade
reduzida, de acordo com as exigências da NBR9050. 
Art. 116. Quando existir desnível entre o piso do pavimento térreo e a calçada
nas edificações de uso público ou coletivo é obrigatório à utilização de rampas
ou outros meios mecânicos especiais para acesso e locomoção de pessoa com
deficiência  ou  mobilidade  reduzida,  atendendo  normas  e  legislações
pertinentes.
Art. 117. Em edificações consolidadas, construídas no alinhamento, onde não
existir  solução  técnica  para  garantir  acessibilidade,  a  rampa  poderá  ser
executada na faixa de transição nas calçadas com largura superior a 2,50m,
mediante autorização do Órgão Municipal competente.
SUBSEÇÃO V
RAMPAS DE VEÍCULOS
Art.  118.  As  rampas  de  veículos  deverão  obedecer,  além  das  demais
disposições deste Código no que couber, a tabela e figura abaixo:
Rampa Largura

Livre (m)
Inclinação

máxima (%)
Raio

Interno (m)
Patamar de

Acomodação (m)

RETA 3,00
20 3,5 5,00

CURVA 4,00



Parágrafo único. Os veículos citados no “caput” referem-se a automóveis e
utilitários.
Art. 119. As rampas de veículos deverão apresentar:
I - quando retas, apresentar faixa de circulação com largura livre mínima de
3,00m (três metros); 
II  - quando em curva,  cotovelo em 90° ou em solução em “L”,  apresentar
faixa de circulação com largura livre mínima de 4,00m (quatro metros), com
raio interno mínimo de 3,50m; 
III - nos casos de rampa em solução helicoidal, a faixa de circulação deve ter
largura livre mínima de 5,00m (cinco metros) e raio interno mínimo de 6,00m
(seis metros);
IV - se a rampa atender mais de 50 veículos, em um ou mais pavimentos, a
faixa de circulação deverá ter largura livre mínima de 5,00m (cinco metros)
quando reta e 6,00m (seis metros) quando em curva;
IV - patamar de acomodação de 5,00m (cinco metros).
Parágrafo  Único.  As  rampas  devem  ser  totalmente  livres  de  qualquer
interferência estrutural ou elemento físico.
SUBSEÇÃO VI
ELEVADORES
Art.  120.  Na  instalação  de  elevadores  ou  qualquer  outro  equipamento
eletromecânico  de transporte  vertical,  deverão  ser  observados  os  requisitos
previstos nas respectivas normas técnicas da ABNT.
Art.  121.  Será  obrigatória  a  instalação  de,  no  mínimo,  um  elevador,  nas
edificações em geral, que apresentarem entre o piso de pavimento de menor
cota e o piso do pavimento de maior cota, distância vertical superior a 10,00m.
§ 1º Excluem-se do cálculo da altura para instalação do elevador:
I - as partes sobrelevadas destinadas à casa de máquinas e caixa d'água;
II - o último pavimento quando for de uso exclusivo do penúltimo.
§ 2º A quantidade de elevadores necessários para a edificação será definida de
acordo com o cálculo de tráfego.
Art. 122. Toda edificação de uso público com mais de 02 pavimentos terá, no
mínimo, 1 (um) elevador adaptado ao uso de pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, salvo quando apresentar solução em rampas, conforme
os padrões das normas técnicas da ABNT de Acessibilidade.
Art. 123.  Os elevadores de carga deverão ter acesso próprio, independente e
separado dos corredores, passagens ou espaços de acesso aos elevadores de
passageiros e não poderão ser usados para o transporte dos mesmos.



Art.  124.  Os edifícios  mistos,  quando obrigatória a instalação de elevador,
deverão  ser  servidos  por  elevador  exclusivo  para  atividade  residencial  e
exclusivo para comercial  e serviços,  devendo o cálculo de tráfego ser feito
separadamente. 
Art. 125. O hall para acesso aos elevadores, em qualquer pavimento deverá
ser dimensionado de forma a inscrever um círculo com largura não inferior a:
I - 1,50m para usos residenciais;
II - 2,00m para demais usos.
Parágrafo único. O hall dos elevadores deve constituir espaço independente
das circulações no pavimento de acesso principal.
Art.  126.  A  existência  de  elevador,  mesmo  quando  não  obrigatória,  não
dispensa a construção de escadas ou rampas.
Art. 127. A instalação de elevador ou de qualquer outro aparelho de transporte
somente  terá  seu  uso  liberado  após  expedição  de  Certificado  de
Funcionamento  pela  empresa  instaladora,  certificado  este  que  poderá  ser
solicitado a qualquer tempo pelo órgão competente.
SUBSEÇÃO VII
ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
Art. 128. A instalação de escadas rolantes e similares cumprirá às exigências
previstas em normas específicas.
Parágrafo  único.  Os patamares  de  acesso e  saídas das  escadas  ou  esteiras
rolantes deverão ter largura e comprimento não inferior a 02 (duas) vezes a
largura das mesmas.
SEÇÃO VI
JIRAUS OU MEZANINOS
Art. 129. A construção de jiraus e mezaninos é permitida desde que não sejam
prejudicadas as condições de ventilação, iluminação e segurança,  tanto dos
compartimentos,  onde estas construções forem executadas,  como do espaço
assim criado.
Art. 130. Os jiraus ou mezaninos deverão atender as seguintes condições:
I - permitir passagem livre com altura mínima de 2,20m nos dois pavimentos.
II  -  não cobrir área superior a 1/3 da área do comprimento  em que forem
instalados, salvo no caso de constituírem passadiços de largura não superior a
1,20m.
III - ter guarda-corpo com altura mínima de 1,05m.
Art. 131. Será permitido o fechamento do mezanino com painéis de vidro,
mantendo os vãos de ventilação previstos neste código.
Art.132. Os entrepisos que constituírem passadiços ou jiraus em edificações
destinadas à reunião de público deverão ser resistentes ao fogo.
SEÇÃO VII
CHAMINÉS
Art. 133. As chaminés de qualquer espécie, nas edificações em geral, serão
executadas de maneira que o fumo, fuligem, odores ou resíduos que possam
expelir  não  incomodem  os  vizinhos  ou  prejudiquem  o  meio  ambiente,
devendo ser equipadas de forma a evitar tais inconvenientes.
§ 1º A qualquer momento, o Município poderá determinar a modificação das
chaminés existentes, ou o emprego de dispositivos fumívoros,  a fim de ser
cumprido o que dispõe o presente artigo.
§ 2º As chaminés de lareiras, churrasqueiras e coifas deverão ultrapassar o
ponto mais alto da cobertura no mínimo 0,50m (cinquenta centímetros);
§ 3º A altura das chaminés industriais não poderá ser inferior a 5,00m (cinco
metros) do ponto mais alto das edificações num raio de 50,00m (cinquenta
metros);
§ 4º As chaminés industriais e torres de qualquer espécie deverão obedecer
afastamento  das divisas  em medida  não inferior  a  1/5 (um quinto)  de sua
altura.
SEÇÃO VIII
GUARITA
Art.134.  Quando  localizadas  no  recuo  frontal  as  guaritas  deverão  possuir
somente 1 (um) pavimento, com pé-direito mínimo de 2,60m (dois e sessenta)
e área total construída não superior a 4,00m² (quatro metros quadrados).
SEÇÃO IX
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS



Art. 135. A iluminação e ventilação naturais são garantidas quando atendidas
as normas pertinentes, podendo ventilar diretamente para o logradouro ou para
áreas de recuo frontal, lateral e de fundos, dimensionadas de acordo com o
estabelecido no Plano Diretor.
Art. 136. Toda edificação deverá ter vãos para o exterior para proporcionar a
iluminação e ventilação dos ambientes.
§ 1º Quando a edificação ficar parcial ou completamente afastada da divisa do
lote deverá ser aplicado o cálculo de recuos estabelecido no Plano Diretor no
capítulo de Recuos.
§ 2º É admitida a utilização de poço de iluminação e ventilação, conforme o
caso, dimensionado de acordo com o artigo 140 deste Código.  
§  3º  As  edificações  residenciais  unifamiliares  de  até  2  (dois)  pavimentos
poderão ter os vãos de iluminação e ventilação afastados no mínimo 1,50m da
divisa.
Art. 137. Caberá ao profissional assegurar a iluminação e ventilação naturais
quando da compartimentação dos ambientes da edificação. 
Art. 138. É admitida a construção junto à divisa, sem abertura ou vãos para o
exterior, até altura estabelecida no Plano Diretor no capítulo dos Recuos.
Parágrafo único. É vedada a abertura de vãos em paredes construídas sobre a
divisa do lote, salvo nos casos onde é possível a construção sobre a testada do
lote.
Art.  139.  Entre  blocos  de  uma  mesma  edificação  vertical  ou  conjunto  de
edificações verticais, o afastamento mínimo obrigatório é igual ao dobro do
Recuo Lateral e de Fundos.
Art.  140.  Os  poços  de  iluminação  e  ventilação  serão  dimensionados
permitindo a inscrição de um círculo dado pela fórmula D = N x 0,45m +
2,00m, onde: D = Diâmetro Mínimo, N = Nº de pavimentos atendidos. 
§ 1º Deverá ser mantido a inscrição do diâmetro mínimo em toda a extensão
do poço.
Art.  141.  Dentro  de  uma  área  destinada  à  iluminação  e  ventilação  com
dimensões  mínimas,  não  poderá  existir  saliência  de  mais  de  0,20m (vinte
centímetros).
Parágrafo único. Nos poços de iluminação e ventilação não serão permitidos
beirados cuja projeção se sobreponha ao diâmetro mínimo exigido.
Art. 142. O total da área dos vãos para o exterior não poderá ser inferior à
fração da área do piso estabelecida na tabela:

USO ILUMINAÇÃO
Fração da área

do piso

VENTILAÇÃO
Fração da área

do piso
Residenciais,  Serviços  de
Hospedagem,  Serviços
Profissionais,  Pessoais  e
técnicos,  Educacional,
Serviços de Saúde 

1/6 1/12

USO ILUMINAÇÃO
Fração da

área do piso

VENTILAÇÃO
Fração da área do

piso
Comercial  Varejista,  Locais
de  Reunião  de  Público,
Industrial e Pavilhões

1/12 1/24

Serviços  Automotivos  e
congêneres,  depósitos  em
unidades  habitacionais  e
pequenos  depósitos  não
caracterizados  como
pavilhão,  sanitários  e
banheiros

-- 1/12

Garagem --- 1/24



§ 1º Excetuam-se os casos em que a ventilação se der por sistema mecânico
e/ou por dutos, de acordo com o previsto neste Código. 
§ 2º Serão dispensados da exigência do cálculo dos vãos para o exterior as
garagens dotadas de sistema de ventilação mecânica e iluminação artificial
que atenda as normas.
§ 3º Serão dispensados da exigência do cálculo dos vãos para o exterior os
supermercados, centros de compras, shopping centers e congêneres dotados de
sistema  de  climatização,  ventilação  mecânica  e  iluminação  artificial  que
atenda as normas.
§ 4º Os vãos, quando dotados de esquadrias, deverão permitir a renovação do
ar, em, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da área mínima exigida.
§ 5º Os usos classificados como explosivos ou especiais devem atender as
exigências de normas e legislações específicas. 
§ 6º Excetuam-se do cálculo as Residências Unifamiliares.
Art.  143.  Os  porões  e  os  compartimentos  situados  no  subsolo  podem ser
utilizados desde que sejam dotados de instalação conveniente ou ventilação
natural indireta que lhes assegure a renovação do ar.
Art. 144. Os compartimentos situados no sótão, que tenham pé direito médio
de  2,20m  (dois  metros  e  vinte  centímetros)  poderão  ser  destinados  à
permanência  prolongada  diurna  e  noturna  desde  que  sejam obedecidos  os
requisitos mínimos de ventilação e iluminação.
Art.145.  Sempre  que  a  ventilação  efetivar-se  por  vãos  localizados  em
reentrâncias cobertas, a profundidade destas não poderá ser maior do que sua
largura, nem superior à dimensão do seu pé-direito, exceto nos casos de lojas
e sobrelojas cujos vãos se localizarem sob marquises ou galerias cobertas.
§ 1º Quando os vãos se localizarem sob qualquer tipo de cobertura, a porção
de área externa aos mesmos será somado à área dos compartimentos que por
eles ventilam, para fins de dimensionamento.
§  2º  Em cada  compartimento,  uma  das  vergas  das  aberturas,  pelo  menos
distará  do  teto,  no  máximo,  1/7  do  pé  direito  deste  compartimento,  não
ficando  nunca  de  altura  inferior  a  2,10m,  a  contar  do  piso  deste
compartimento.
Art. 146. A área das aberturas destinadas a ventilação não poderá ser inferior a
0,80m², excetuando-se:
I -  os casos de ventilação por dutos;
II - os sanitários e banheiros em edifícios residenciais e de escritórios, caso em
que a área poderá ser reduzida até 0,25m².
Art. 147. Poderão ser ventilados por dutos:
I - sanitários e banheiros;
II – circulações;
III  -  depósitos  em  unidades  habitacionais  e  pequenos  depósitos  não
caracterizados como pavilhão.
Art. 148. A ventilação natural por dutos verticais será constituída de duto de
tiragem, devendo ter abertura de entrada de ar na base e ser dimensionada pela
fórmula a seguir:
A = V/1.200m, onde:
A = Área Mínima da seção de duto, (m²);
V = Somatório dos volumes dos compartimentos que ventilam pelo duto, (m³).
§ 1º A menor dimensão dos dutos de ventilação natural, bem como de sua
abertura de ventilação, deverá ser no mínimo de 0,10m;
§ 2º Quando os dutos servirem a unidades autônomas distintas, deverão ser
dotadas de dispositivos de proteção acústica (chicanas).
Art.  149.  Os  dutos  horizontais  para  ventilação  natural  deverão  atender  as
seguintes condições:
I - ter área mínima de 250cm²;
II - ter comprimento máximo de 6,00m, exceto no caso de ser aberto nas duas
extremidades, quando não haverá limitação para o seu comprimento.
Art.  150.  Quando  a  ventilação  se  fizer  por  processo  mecânico,  os  dutos
deverão  ser  dimensionados  conforme  especificações  do  equipamento  a  ser
instalado.
CAPÍTULO VIII
INSTALAÇÕES



Art. 151. As instalações prediais tais como elétricas, hidrossanitárias, pluviais,
telefônicas,  renovação  e  condicionamento  de  ar  e  de  gás,  prevenção  de
incêndios,  devem  obedecer  às  normas  e  legislações  específicas,  além  das
orientações dos órgãos responsáveis pela prestação dos serviços, sendo que a
responsabilidade  é  inteiramente  do  autor  do  projeto,  cabendo  à
Municipalidade a análise somente das regulamentações contidas neste Código
e na legislação municipal específica. 
SEÇÃO I
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Art. 152. As edificações deverão ter suas instalações elétricas executadas de
acordo com as prescrições das normas técnicas da ABNT e do regulamento de
instalações consumidoras da Concessionária de energia elétrica.
SEÇÃO II
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
SUBSEÇÃO I
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Art. 153. As edificações deverão possuir instalações hidráulicas executadas de
acordo com as normas técnicas da ABNT, regulamentos  da concessionária
local e demais disposições legais.
Art. 154. Será instalado hidrômetro individual para cada unidade autônoma,
para aferição do consumo de água por unidade.
Art. 155. Deverão ser utilizados aparelhos e dispositivos economizadores de
água, tais como:
I - bacias sanitárias de volume reduzido de descarga;
II - em edificações de uso público ou coletivo, nos sanitários e banheiros serão
obrigatórias  torneiras  com sistema de fechamento  automático  temporizado,
com acionamento hidromecânico ou fotossensível; 
III - nos estabelecimentos que dispuserem de mictórios fica obrigada ainda a
instalação  de  válvula  de  descarga  com  acionamento  hidromecânico,
fotossensível ou outros com baixo consumo.
Art.  156.  Os sanitários e banheiros deverão ter dimensões que permitam a
instalação dos aparelhos, garantindo:
I - acesso aos mesmos, com largura mínima de 0,60m;
II - afastamento mínimo de 0,15m entres os mesmos;
III - afastamento mínimo de 0,20m entre a lateral dos aparelhos e as paredes. 
SUBSEÇÃO II
INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
Art.  157.  As  edificações  deverão  possuir  instalações  de  esgoto  sanitário
executado  de  acordo  com as  normas  técnicas  da  ABNT,  regulamentos  da
concessionária local e demais disposições legais.
Art.  158.  Todas  as  edificações  localizadas  no  município  devem  ter  seus
esgotos sanitários ligados à rede Coletora pública de esgoto sanitário ou serem
dotadas de sistema de tratamento individual ou coletivo.
Art.  159.  Todas  edificações  localizadas  em logradouros  servidos  por  rede
coletora de esgoto deverão ligar-se à mesma.
§ 1º É obrigatória e de responsabilidade do proprietário a ligação do esgoto
domiciliar à rede de esgoto pública;
§  2º  É  proibido  o  lançamento  direto ou indireto de esgotos  sanitários  em
canalizações de águas pluviais.
Art. 160. Toda edificação que não seja servida por rede de esgoto sanitário
deverá  possuir  sistema  de  tratamento  de  esgotos,  individual  ou  coletivo
próprio, projetado e construído de acordo com as normas técnicas da ABNT e
aprovado pelos órgãos competentes.
§ 1º. As edificações localizadas em áreas não servidas por rede coletora de
esgoto deverão projetar seu sistema de maneira que posteriormente possam se
ligar à futura rede, preferencialmente no recuo frontal.
§  2º  O  órgão  municipal  competente  deverá  ser  comunicado  antes  do
fechamento definitivo do sistema, para que proceda à fiscalização do sistema
de  tratamento  como  um  todo,  sendo  então  expedido  o  laudo  de  vistoria
específico.



§ 3º Deverá se proceder à limpeza do sistema, no mínimo, a cada período de
doze  meses  de  uso,  obedecidas  as  normas  estabelecidas  pelos  órgãos
competentes.
SUBSEÇÃO III
INSTALAÇÕES PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
Art.161. Não será permitido o escoamento de águas pluviais, recolhidas ou
provenientes de telhados, terraços, marquises, sacadas e outras superfícies de
captação, sobre o logradouro público ou sobre os lotes e construções lindeiras.
§1º Excetuam-se os casos em que o escoamento das águas pluviais dos lotes
em declive estejam impossibilitados de atingir naturalmente a sarjeta ou rede
pública  podendo  assim,  passar  nos  lotes  lindeiros  sem  depender  da
autorização  dos  proprietários  desde  que  canalizadas,  devendo,  no  entanto,
informar previamente a passagem da canalização ou drenagem ao proprietário
do lote, definindo, em comum acordo, a localização mais adequada para as
mesmas; 
§ 2º A canalização citada no parágrafo anterior ficará a cargo do interessado,
que arcará com os custos da obra de instalação e manutenções futuras;
§ 3º Deverá haver canalização subterrânea ligando a água recolhida no lote à
sarjeta ou rede pluvial;  
§ 4º As águas de lavagem de pisos e as provenientes de coleta do condensador
dos aparelhos de ar-condicionado deverão ser convenientemente canalizadas
de forma a não prejudicar os transeuntes. 
Art.  162.  O proprietário  do  lote  fica  responsável  pelo controle  global  das
águas superficiais, efeitos de erosão ou infiltrações, respondendo pelos danos
aos vizinhos, aos logradouros públicos e à comunidade, pelo assoreamento e
poluição de bueiros, galerias e canalização de esgoto. 
Art. 163.  Os lotes, ao terem suas condições naturais alteradas,  deverão ser
convenientemente  preparados para  dar  escoamento  das águas  pluviais  com
medidas de controle da erosão. 
Art. 163–A.  Vetado
Art. 163–B.  Vetado
SEÇÃO III
INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO
Art.  164.  As  instalações  de  ar-condicionado  nas  edificações  deverão  ser
executadas  de  acordo  com  as  normas  técnicas  da  ABNT  e  demais
especificações deste código.
Art. 165. Qualquer aparelho para condicionamento artificial do ar fixado ou
apoiado nas fachadas deverá ser provido de escoamento das águas residuais de
forma embutida na parede ou duto até sua destinação final.
SEÇÃO IV
INSTALAÇÕES DE GÁS
Art.  166.  As instalações de gás nas edificações deverão  ser executadas de
acordo com as normas técnicas da ABNT e Corpo de Bombeiros.
§1º Após 10 anos da obtenção da Carta de Habitação, o proprietário do imóvel
deverá apresentar ao Órgão Municipal competente, laudo das condições das
instalações.
§2º Após este prazo deverá ser apresentado novo laudo a cada 10 (dez) anos.
SEÇÃO V
INSTALAÇÕES  E  EQUIPAMENTOS  DE  PROTEÇÃO  CONTRA
INCÊNDIO
Art.167. As edificações deverão ser providas de instalações e equipamentos de
proteção contra incêndio, de acordo com as prescrições das normas técnicas
da  ABNT,  Corpo  de  Bombeiros  e  da  legislação  estadual  e  municipal
específica.



Parágrafo único. As instalações e equipamentos contra incêndio deverão ser
mantidos em adequado estado de conservação e funcionamento.
SEÇÃO VI
INSTALAÇÕES  DE  ARMAZENAGEM  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS
DOMÉSTICOS 
Art. 168. Toda edificação, independente de seu uso, deverá ter no interior do
lote  abrigo  ou  depósito  para  guarda  provisória  de  resíduos  sólidos,  com
capacidade adequada e suficiente para acomodar os diferentes recipientes dos
resíduos, em local desimpedido e de fácil acesso à coleta. 
Parágrafo único. Conforme a natureza e volume do lixo ou resíduos sólidos
serão adotadas medidas especiais para sua remoção.
SEÇÃO VII
INSTALAÇÕES PARA CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS
PLUVIAIS
Art. 169. É obrigatória a existência de sistema de aproveitamento de água da
chuva para fins não potáveis, de acordo com as exigências da NBR 15527,
além de outras  disposições  de normas  e  legislações  pertinentes,  em novas
edificações ou ampliações, públicas ou privadas, de qualquer categoria de uso,
que apresentarem área igual ou superior a 750m². 
§ 1º A execução do sistema citado no caput deste artigo é de responsabilidade
do proprietário e do profissional profissional;
§ 2º A liberação do habite-se fica condicionada a conclusão da implantação do
sistema;
§ 3º Deve constar no projeto arquitetônico a indicação do local de instalação
do reservatório de captação de água da chuva.
§ 4º O sistema citado no “caput” deverá atender a pelo menos um dos usos
não potáveis previstos na NBR 15527.
Art. 170. O aproveitamento de água da chuva se aplica a usos não potáveis
podendo ser utilizada após tratamento, de acordo com as normas pertinentes,
para os fins previstos na NBR 15527.
Art.  171.  Sempre  que  houver  aproveitamento  de  água  da  chuva  para
finalidades não potáveis deverão ser atendidas as normas sanitárias vigentes e
as  condições  técnicas  específicas  estabelecidas  pelo  órgão  municipal
responsável pela Vigilância Sanitária visando:
I - evitar o consumo indevido, definindo sinalização de alerta padronizada a
ser  colocada  em  local  visível  junto  ao  ponto  de  água  não  potável  e
determinando os tipos de utilização admitidos para a água não potável;
II - garantir padrões de qualidade da água apropriados ao tipo de utilização
previsto, definindo os dispositivos, processos e tratamentos necessários para a
manutenção desta qualidade.
Art.  172.  O  sistema  de  aproveitamento  de  água  da  chuva  deverá  ter
canalização  hidráulica  e  reservatório  próprio,  que  além  de  atender  às
disposições  de  normas  e  legislações  pertinentes,  deverá  dispor  ainda  das
seguintes condições:
I  -  o  sistema  de  distribuição de água  da chuva  deve  ser  independente  do
sistema de água potável, não sendo permitida a conexão cruzada; 
II - os reservatórios deverão ser dimensionados para cada caso, de acordo com
as normas e legislações pertinentes; 
III  - ter reservatório instalado em local que permita acesso para inspeção e
limpeza,  devendo  ser  implantado  dentro  da  área  do  lote,  com tampa  que
impeça a entrada de luz do sol, insetos e impurezas;
IV - ser provido de material para filtragem da água armazenada;
V - os pontos de consumo devem ser de uso restrito e identificados com placa
de advertência;
VI - as torneiras devem ser localizadas em local reservado ou com dispositivo
com chave de acionamento;
VII -as tubulações que utilizam o sistema devem ser identificadas e pintadas
na cor verde;



VIII  -  o  excesso  de  água  contida  no  reservatório  poderá  ser  infiltrado,
preferencialmente, no solo, podendo ser encaminhado para a rede pública de
drenagem  ou  para  outro  reservatório.
CAPÍTULO IX
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DAS EDIFICAÇÕES
Art.  173.  Qualquer  edificação  a  ser  implantada  no  lote  deve  respeitar  as
normas  específicas  e  as  previstas  neste  Código,  de modo a  minimizar  sua
interferência  sobre as  edificações vizinhas,  além de atender  às  disposições
previstas na Lei do Plano Diretor.
Parágrafo único. Nas edificações de uso coletivo deverá ser fornecido pelo
proprietário  ao  adquirente,  Manual  de  Uso  e  Manutenção  referente  à
edificação e unidades autônomas, conforme o caso.
SEÇÃO I
CLASSIFICAÇÃO
Art.  174.  Conforme  a  utilização  a  que  se  destinam  as  edificações  serão
classificadas de acordo com as atividades abaixo:
I – residenciais;
II - serviços de hospedagem;
III – comercial; 
IV - serviços profissionais;
V – educacional;
VI - locais de reunião de público;
VII - serviços automotivos e congêneres; 
VIII - serviços de saúde; 
IX - industrial e pavilhões;
X - explosivos e Especiais. 
Parágrafo  único.  Edificações  nas  quais  sejam desenvolvidas  mais  de  uma
atividade deverão satisfazer os requisitos próprios de cada uma.
SEÇÃO II
RESIDENCIAIS
Art. 175. As Edificações residenciais, segundo o tipo de utilização de suas
unidades, serão classificadas em:
I - Unifamiliares;
II -  Multifamiliares.
SUBSEÇÃO I



RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES
Art. 176. As residências unifamiliares devem ter, no mínimo, ambientes para
estar, repouso, preparo de alimentos e higiene.
Parágrafo  único-  A residência  unifamiliar  deve  possuir  caixa  receptora  de
correspondências  e,  onde não houver  coleta  de lixo  conteinerizado,  lixeira
localizada inteiramente sobre o lote a partir do alinhamento previsto.
Art. 177. Os compartimentos ou ambientes das edificações destinadas ao uso
residencial unifamiliar deverão obedecer, além das demais disposições deste
código no que couber, às seguintes condições:
I - pé-direito mínimo de 2,60m;
II - pé-direito mínimo de 2,40m para áreas de serviço, sanitários, banheiros e
cozinhas. 
SUBSEÇÃO II
RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES
Art.  178.  As  edificações  multifamiliares  verticais,  em  suas  áreas  de  uso
comum, deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que
couber, às seguintes condições:
I - pé-direito mínimo de 2,60m; 
II  -  hall  de  acesso à  edificação  que  permita  inscrição de um círculo com
diâmetro mínimo de 2,00m, sendo que este não poderá se sobrepor ao hall de
acesso aos elevadores ou circulações. 
III - depósito de material de limpeza com previsão de tanque de lavagem;
IV - instalações para armazenagem de resíduos sólidos conforme seção VI do
capítulo VIII deste Código;
V - sanitário com vestiário para funcionários;
VI - copa para funcionários;
VII - caixa receptora de correspondência;
VIII - quando possuir área de lazer, esta deverá ter sanitário para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida.
Parágrafo  único.  As  edificações  multifamiliares  com 15  unidades  ou  mais
deverão ter previsão de espaço para serviço de portaria.
Art.179.  As edificações residenciais  multifamiliares  terão em cada unidade
residencial:
I - ambientes para estar, repouso, preparo de alimentos e higiene;
II - pé-direito mínimo de 2,60m;
III - pé-direito mínimo de 2,40m para área de serviço, sanitários, banheiros e
cozinhas.
§  1º  Consideram-se  ambientes  de  higiene  sanitários,  banheiros  e  área  de
serviço;
§  2º  Cada  unidade  residencial  terá  pelo  menos  um  banheiro,  vedada  sua
abertura para o ambiente de preparo de alimentos.



§ 3º Será admitida a conjugação em um mesmo espaço de todos os ambientes
citados no inciso I deste artigo, excetuados os sanitários e banheiros, desde
que esse espaço tenha:
I - forma que permita, em seu piso, um diâmetro mínimo de 2,60m;
II - ponto de água e esgoto para preparo de alimentos;
III - ponto de água e esgoto para lavagem de roupas. 
§ 4º A área útil mínima da unidade residencial autônoma será de 25,00m²;
§ 5º A conformação de ambientes  deverá atender a NBR 15575-1,  vigente
quando  da  aprovação  do  projeto,  onde  trata  das  “Dimensões  mínimas  e
organização funcional dos espaços”.
§ 6º Os banheiros e sanitários deverão atender ao disposto no artigo 156 desta
Lei.
Art. 180. É facultada a apresentação da solução de compartimentação interna
de cada unidade autônoma para fins de aprovação junto ao Órgão Municipal
competente.
Parágrafo único. A não apresentação da solução de compartimentação interna
não exime a obrigatoriedade de dimensionamento dos ambientes conforme a
NBR 15575-1.
SEÇÃO III
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
Art. 181. As Edificações destinadas a hotéis, pousadas, albergues, paradouros,
motéis  e  congêneres  deverão  obedecer,  além das demais  disposições deste
código no que couber, às seguintes condições:
I - pé-direito mínimo de 2,60m;
II - hall/Portaria de acesso que permita inscrição de um círculo com diâmetro
mínimo de 2,00m, sendo que este não poderá se sobrepor ao hall de acesso aos
elevadores ou circulações;
III – copa, privativa ou coletiva;
IV - banheiros privativos ou coletivos para hóspedes, estes últimos com pelo
menos um banheiro por gênero a cada quatro dormitórios;
V - banheiros e vestiários para funcionários, separados por gênero;
VI -  prever  no  mínimo  5% do total  de dormitórios  com banheiro,  ambos
dotados de condições de acessibilidade para uso da pessoa com deficiência ou
mobilidade  reduzida de acordo com as exigências  da NBR 9050, com,  no
mínimo, 01 dormitório com banheiro;
VII – a conformação das unidades deverá atender a NBR 15575-1, vigente
quando  da  aprovação  do  projeto,  onde  trata  das  “Dimensões  mínimas  e
organização funcional dos espaços”;
VIII - ter acesso de veículos independente do acesso de pedestres; 
IX- ter entrada de serviço independente da destinada aos hóspedes.
§1º. As unidades que não dispuserem de banheiros privativos deverão possuir
lavatório.
§2º Vetado.
§3º  As  áreas  previstas  no  inciso  II,  do  parágrafo  anterior,  não  serão
computadas no coeficiente de aproveitamento básico.



§4º  Por  opção  do  empreendedor,  as  vagas  de  estacionamento  de  veículos
automotores poderão ser consideradas unidades autônomas ou áreas comuns,
observadas as disposições estabelecidas nesta lei.
SEÇÃO IV
COMERCIAL VAREJISTA
Art.  182.  Considera-se  atividade  comercial  varejista  as  lojas,  comércio  e
serviços de pequeno e médio porte e congêneres.
Art.  183.  As  lojas  deverão  obedecer,  além  das  demais  disposições  deste
código no que couber, às seguintes condições:
I - pé direito mínimo de 3,00m;
II - largura mínima de 3,00m; 
III - 01 (um) sanitário em lojas até 75m²;
IV - 02 (dois) sanitários em lojas até 150m²;
V - sanitários calculados conforme a demanda e separados por gênero,  em
lojas acima de 150m²;
§1º  Será  exigido,  no  mínimo,  um  sanitário  dotado  de  condições  de
acessibilidade para uso de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, de
acordo  com as  exigências  da  NBR 9050,  em sanitários  coletivos  ou  lojas
acima de 150m²; 
§2º  Quando  houver  sanitários  coletivos,  as  unidades  autônomas  serão
dispensadas da previsão de sanitários privativos.
SUBSEÇÃO I
SUPERMERCADOS, CENTROS DE COMPRAS, SHOPPING CENTERS E
CONGÊNERES
Art.184.  Os  supermercados,  centros  de  compras,  shopping  centers  e
congêneres deverão obedecer, além das demais disposições deste código no
que couber, às seguintes condições:
I - em cada pavimento, sanitários de uso público separado por gênero, com
acessos independentes, que atendam a demanda;
II - ter sanitários familiares com bacia sanitária adulto, infantil e trocador, de
acordo com as exigências da NBR 9050;
III - ter sanitários dotados de condições de acessibilidade para uso de pessoa
com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as exigências da NBR
9050;
IV - ter entrada independente para veículos de carga e descarga.
SEÇÃO V
SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Art.  185.  As  edificações  destinadas  aos  serviços  pessoais,  profissionais,
técnicos,  consultórios,  bancários  e  congêneres  deverão  obedecer,  além das
demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
I - ter hall/ portaria de acesso quando a edificação contar com mais de 20
unidades  autônomas,  que  permita  inscrição  de  um  círculo  com  diâmetro
mínimo de 2,00m, sendo que este não poderá se sobrepor ao hall de acesso aos
elevadores ou circulações;
II -  ter, no mínimo, um compartimento principal com área útil privativa de
12,00m² por unidade;



III - pé direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta);
IV - 01 (um) sanitário em unidades até 75m²;
V - 02 (dois) sanitários em unidades até 150m²;
VI - sanitários calculados conforme a demanda e separados por gênero, em
unidades acima de 150m²;
VII - caixa receptora de correspondência.
§1º  Será  exigido  no  mínimo  um  sanitário  dotado  de  condições  de
acessibilidade para uso de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, de
acordo com as exigências da NBR 9050 em sanitários coletivos ou unidades
acima de 150m²; 
§2º  Quando  houver  sanitários  coletivos,  as  unidades  autônomas  serão
dispensadas da previsão de sanitários privativos.
SEÇÃO VI
EDUCACIONAL
Art.  186.  As  edificações  destinadas  a  atividades  educacionais  deverão
obedecer,  além  das  demais  disposições  deste  código  no  que  couber,  às
seguintes condições:
I - pé-direito mínimo de 3,00m;
II - sanitários para alunos, separados por gênero, conforme a demanda;
III - sanitário dotado de condições de acessibilidade para uso de pessoa com
deficiência  ou mobilidade reduzida,  de acordo com as exigências  da NBR
9050; 
IV – administração;
V - sala dos professores, quando com mais de 05 salas de aula;
VI - sanitário para professores;
VII  -  ambientes  de  ensino  com  ventilação  cruzada,  ou  seja,  com  janelas
situadas em faces opostas, proporcionando a necessária troca de ar;
VIII – copa;
IX - bebedouro para cada 150 (cento e cinquenta) alunos, sendo no mínimo 01
unidade;
X - área de circulação para veículos localizada no interior do lote, destinada
ao  embarque  e  desembarque  de  escolares,  com  capacidade  de  parada
simultânea para 3 (três) veículos, no mínimo.
§ 1º As edificações destinadas a atividades educacionais deverão atender às
condições fixadas pelo Órgão Municipal competente, Órgão Estadual e pelo
Ministério da Educação.
§ 2º Será dispensado, mediante autorização do Órgão Municipal competente, a
exigência de área de circulação para veículos localizada no interior do lote,
previsto no inciso X, caso haja impossibilidade técnica comprovada.
Art.  187.  As  escolas  de  educação  infantil  deverão  atender  também  às
Resoluções do Conselho Municipal de Educação.
Parágrafo único. Deverão ser previstas instalações e equipamentos adaptados
ao porte dos alunos de educação infantil.



Art. 188. As edificações destinadas ao uso educacional de ensino fundamental
e médio deverão possuir, além das demais disposições deste código no que
couber:
I - área para recreação coberta na proporção de 0,50m² por aluno;
II - área de recreação descoberta na proporção de 2,00m² por aluno.
§ 1º  Para o cálculo da população será considerada uma pessoa por 1,50m² de
área de salas de aula.
§ 2º Não serão consideradas circulações e passagens como locais de recreação
coberta.
SEÇÃO VII
LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
Art. 189. Considera-se local de reunião de público igrejas, templos, estádios,
auditórios, ginásios esportivos, salões de exposição, cinemas, teatros, boates,
rodoviárias e congêneres.
Art. 190. Os locais de reunião de público deverão obedecer, além das demais
disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
I - pé-direito mínimo de 3,00m;
II - instalações para armazenagem de resíduos sólidos conforme seção VI do
capítulo VII;
III - sanitários para usuários, separados por gênero, conforme a demanda;
IV - sanitário dotado de condições de acessibilidade para uso de pessoa com
deficiência ou  mobilidade reduzida, de acordo com as exigências  da NBR
9050.
Art. 191. Sem prejuízo das condições de acessibilidade previstas neste Código
e na legislação pertinente,  qualquer compartimento  projetado para local de
reunião de público terá sua lotação máxima calculada na proporção de:
I – 01 (uma) pessoa para cada 0,80m² nas áreas destinadas a pessoas sentadas;
II - 01(uma) pessoa para cada 0,50m² nas áreas destinadas a pessoas em pé.
Art. 192. As edificações destinadas a atividades potencialmente causadoras de
ruídos  ou  a  eles  expostas  deverão  dar  solução  de  tratamento  acústico  aos
ambientes  geradores  ou  afetados,  por  intermédio  do  planejamento  da
localização no lote, das barreiras e dos fechamentos, dos vãos das aberturas,
além da adoção de materiais construtivos de revestimentos com propriedades
absorventes ou isolantes, de forma a assegurar o conforto acústico interno e
dos vizinhos.
SUBSEÇÃO I
GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS
Art.  193.  Os  ginásios  esportivos  deverão  obedecer,  além  das  demais
disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
I - banheiros e vestiários para atletas, separados por gênero;
II - ter visibilidade, para qualquer expectador, da quadra. 
Art. 194. Excetua-se da obrigatoriedade prevista no inciso I do anterior, as
quadras esportivas.
SUBSEÇÃO II



CINEMAS, TEATROS, AUDITÓRIOS E CONGÊNERES
Art.  195.  Os  cinemas,  teatros,  auditórios  e  congêneres,  deverão  obedecer,
além  das  demais  disposições  deste  código  no  que  couber,  às  seguintes
condições:
I - ante sala contígua e de fácil acesso à sala de espetáculos com área mínima
de 0,20m² por pessoa, calculada sobre a capacidade total;
II - ter visibilidade, para qualquer expectador, do palco ou tela de projeção. 
III  -  prever  no  mínimo  5%  das  acomodações  para  uso  de  pessoa  com
deficiência  ou  mobilidade  reduzida  de  acordo  com as  exigências  da  NBR
9050.
Parágrafo  único.  Em auditórios  de  estabelecimentos  de  ensino  poderá  ser
dispensada a exigência do inciso I deste artigo.
SUBSEÇÃO III
INSTALAÇÕES DE CARÁTER TEMPORÁRIO
Art.  196.  As Instalações  do tipo circo,  parque de diversões,  food  trucks  e
outras  de  caráter  temporário  de  afluência  de  público  em  geral  deverão
obedecer,  além  das  demais  disposições  deste  código  no  que  couber,  às
seguintes condições:
I  -  os  sanitários  devem  apresentar  solução  adequada  de  destino  final  dos
dejetos;
II - local adequado para coleta e acondicionamento de resíduos sólidos;
III - alimentação de energia deverá ser solicitada junto à Concessionária.
SEÇÃO VIII
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CONGÊNERES
Art. 197. Consideram-se serviços automotivos os postos de abastecimento de
combustíveis, lavagem de veículos, garagens e estacionamentos privativos e
coletivos,  oficinas  mecânicas,  autoelétricas,  funilaria,  chapeação  e  pintura,
borracharias, ferros-velhos e congêneres.
Art. 198. As edificações em que houver atividades que incluam lavagem de
veículos e manipulação de óleos e graxas deverão ter seus efluentes coletados
por caixa separadora de água, óleo e lama antes de serem lançados na rede
pública de esgoto sanitário ou outro destino de acordo com o Órgão Municipal
competente.
§1º As águas provenientes da lavagem de veículos, de peças ou de piso dos
locais de abastecimento e troca de óleo e de quaisquer locais que manipulem
óleos e graxas devem ser canalizadas para a caixa separadora de água, óleo e
lama;
§2º Não é permitida a ligação das demais instalações de esgoto e pluvial a
montante da caixa separadora de água, óleo e lama;
§3º O cálculo com o dimensionamento da caixa separadora de água, óleo e
lama deverá ser apresentado no momento da aprovação do projeto, conforme a
demanda do empreendimento;
§4º A caixa separadora de água, óleo e lama deve ter tampa de fácil remoção,
que permita  acesso a todos os compartimentos  para  vistoria  e  manutenção
periódica, admitindo-se, em locais cobertos o uso de tampas vazadas.
SUBSEÇÃO I
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Art.  199.  Os  postos  de  combustíveis  deverão  obedecer,  além das  demais
disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
I -as bombas abastecedoras de combustíveis serão recuadas a partir do seu
eixo, no mínimo, 6m do alinhamento do logradouro público e 7m das divisas
dos lotes;



II  -  os  reservatórios  subterrâneos  de  combustível  não  poderão  exceder  a
capacidade de 15.000l por compartimento, distando 1m entre eles, devendo
ainda distar 3m das fundações das edificações;
III  -as  edificações  necessárias  ao  funcionamento  do  estabelecimento  serão
afastadas, no mínimo, 4m do eixo das bombas abastecedoras de combustíveis;
IV - banheiros e vestiários para funcionários, separados por gênero;
V - sanitários para usuários, separados por gênero;
VI - a entrada e saída de veículos será realizada em, no máximo, dois pontos
de rebaixamento  de meio-fio  em uma mesma testada,  afastado no mínimo
15,00m da esquina, com no máximo 7,00m de extensão, devendo resguardar
ilhas para pedestres;
VII - a calçada deverá ser executada de forma a diferenciar a faixa acessível
do restante da pavimentação.
Parágrafo  único.  Quando  o  lote  não  possuir  dimensões  que  permitam  o
previsto no inciso VI, o rebaixamento do meio-fio não poderá ultrapassar a
extensão de 50% da testada do lote, devendo resguardar ilhas para pedestres.
Art.  200.  Será  permitida  a  instalação  de  bomba  para  abastecimento  de
combustíveis  em  estabelecimentos  comerciais,  industriais,  empresas  de
transporte e entidades públicas, somente para uso privativo, com as seguintes
condições:
I - a bomba abastecedora deverá ser recuada a partir do seu eixo, no mínimo,
6m  do  alinhamento  do  logradouro  público,  distando  2,00m  de  paredes
resistente  ao  fogo  e  7m  das  divisas  dos  lotes  e  de  paredes  de  materiais
combustíveis;
II  -  o  reservatório  subterrâneo  de  combustível  não  poderá  exceder  a
capacidade de 3.000l, devendo ainda distar 3m das fundações das edificações;
III  -  excepcionalmente,  se  comprovada  e  justificada  a  necessidade,  será
autorizada a instalação de reservatório de até 15.000l.
SUBSEÇÃO II
LAVAGENS DE VEÍCULOS
Art.  201.  As  lavagens  de  veículos  deverão  obedecer,  além  das  demais
disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
I  -  local  compartimentado  de  forma  que  haja  proteção  à  vizinhança  e  ao
logradouro público dos incômodos decorrentes de seu funcionamento;
II - a caixa separadora de água, óleo e lama deverá estar localizada a uma
distância mínima de 1m da rampa de lavagem;
III - banheiro e vestiário para funcionários. 
SUBSEÇÃO III
GARAGENS E ESTACIONAMENTOS
Art. 202. As garagens e estacionamentos de veículos serão classificadas em:
I - privativas: de utilização exclusiva da população permanente da edificação;
II  -  coletivas:  abertas  à  utilização  da  população  flutuante  da  edificação,
podendo haver serviços de lavagem, lubrificação e abastecimento.
Art. 203. O dimensionamento das vagas e a quantidade mínima de vagas de
estacionamento de veículos para os diferentes  usos e atividades permitidos
deverão atender aos parâmetros do Plano Diretor e da NBR 9050. 
Art. 204. Os estacionamentos e garagens deverão obedecer, além das demais
disposições deste Código no que couber, às seguintes condições:
I - acesso de veículos independente do acesso de pedestres;



II – vãos e circulações de entrada e saída de veículos com largura mínima de
2,80m cada um, sendo que, quando comportar mais de 50 veículos, deverá ter
a largura correspondente a dois vãos;
III  - circulação com largura mínima de 3,00m, 3,50m ou 5,00m, quando os
locais  de estacionamento formarem respectivamente ângulos de 30°,  45° e
90°;
IV -  fechamento  externo  resistente  a  impactos  através  de guarda-corpo ou
outros  dispositivos  de  proteção  que  suportem uma  carga  horizontal  de  no
mínimo 25kN quando aplicada a 0,50m do piso; 
V - altura mínima de 2,20m embaixo do vigamento;
VI - locais de estacionamento para cada carro, numerados sequencialmente; 
VII - nos projetos deverão constar obrigatoriamente as indicações gráficas da
localização de cada vaga de veículo e dos esquemas de circulação, não sendo
permitido  sobreposição  às  rampas,  passagens,  circulações  e  patamares  de
acomodação;
VIII - os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares
na  estrutura  e  a  circulação  prevista,  deverão  permitir  a  entrada  e  saída
independente para cada veículo.
IX  –  as  faixas  de  circulação  com mudança  de  direção  terão  largura  livre
mínima e raio interno mínimo de 3,50m, conforme figura abaixo:



Parágrafo único. Os espaços de circulação, com ou sem mudança de direção,
áreas de manobra e vagas de estacionamento de veículos devem ser totalmente
livres de qualquer interferência estrutural ou elemento físico. 
Art. 205. As garagens coletivas deverão atender, além das demais disposições
deste código no que couber, às seguintes exigências:
I - serviços de controle e recepção localizados no interior da edificação ou do
lote,  bem como a reserva  de  área destinada à  acumulação  de  veículos  no
interior do lote correspondente a 5%, no mínimo, da área total reservada às
vagas de estacionamento, não podendo ser numerados nem sendo computado
nesta área o espaço necessário à circulação de veículos;
II- sala de administração; 
III - sanitários para usuários;
IV - sanitários para funcionários;
V - local de saída de veículos para o logradouro público dotado de mecanismo
redutor de velocidade, além de sinalizado e sonorizado, de forma a garantir a
segurança dos pedestres que transitam pela calçada.
Art.  206.  As  áreas  de  estacionamento  deverão  atender,  além  das  demais
disposições deste código no que couber, às seguintes exigências:
I - ser arborizadas;
II - quando pavimentadas, ter sistema de drenagem pluvial;
III  - no mínimo 30% da área total ocupada pelo estacionamento deverá ser
revestida com piso drenante ou reservado como área naturalmente permeável.
SUBSEÇÃO IV
OFICINAS MECÂNICAS
Art. 207. As oficinas de veículos, além das demais disposições deste Código
no que couber, deverão atender às seguintes exigências:
I - pisos impermeáveis;
II - banheiro para funcionários.
Art. 208.  Quando as oficinas possuírem serviços de pintura, estes deverão ser
executados  em  compartimento  coberto  e  fechado  e  com  equipamento
adequado para proteção dos funcionários e para evitar a dispersão para setores
vizinhos de emulsões de tintas, solventes e outros produtos.
SUBSEÇÃO V
ESTACIONAMENTO E GUARDA DE BICICLETAS
Art. 209. Deverá ser destinada área para estacionamento e guarda de bicicletas
nas  edificações  residenciais  multifamiliares,  nas  indústrias,  supermercados,
centros de compras, shopping centers, locais de reunião de público, bancos,
serviços profissionais, entre outros, a critério do Órgão Municipal competente.
§  1º  Para  edificações  residenciais  multifamiliares,  o  número  de  vagas  de
estacionamento e guarda de bicicletas deverá corresponder, no mínimo, a 50%
(cinquenta por cento) do total de apartamentos.
§  2º  No  caso  de  edificações  não  residenciais,  o  número  de  vagas  de
estacionamento e guarda de bicicletas deverá corresponder a 5% (cinco por
cento) do total de vagas destinadas para veículos, resguardadas, no mínimo,
cinco vagas para bicicletas. 
SEÇÃO IX
SERVIÇOS DE SAÚDE
Art.  210.  Consideram-se  edificações  para  usos  de  saúde  as  destinadas  à
prestação de serviços de assistência à saúde em geral, inclusive veterinária,
com ou sem internação.
Art. 211. As edificações destinadas às atividades de saúde, conforme definido
na legislação sanitária vigente, obedecerão às disposições estabelecidas pelos
órgãos municipais, estaduais e federais que tratam da matéria.
SEÇÃO X
INDUSTRIAL E PAVILHÕES
Art.  212.  As  edificações  para  uso  industrial  deverão  satisfazer,  além  das
determinações deste Código no que couber, às exigências do Ministério do
Trabalho e Previdência  Social,  do Órgão Ambiental  e Vigilância  Sanitária,
devendo os compartimentos ser dimensionados em função das atividades que
lhes serão destinadas.
Art. 213. As edificações destinadas às indústrias e pavilhões deverão atender,
além  das  demais  disposições  deste  código  no  que  couber,  às  seguintes
exigências:



I - banheiros para funcionários, separados por gênero; 
II - pé-direito mínimo de 3,50m.
§  1º  Excetuam-se  das  exigências  do  caput  os  Depósitos  em  unidades
habitacionais e pequenos depósitos não caracterizados como pavilhão.
§ 2º Toda edificação ou unidade industrial em que a atividade exija a troca de
roupa ou o uso de uniforme ou similar será dotada de local apropriado para
vestiário com armários individuais, observada a separação por gênero para uso
dos funcionários.
SEÇÃO XI
EXPLOSIVOS E ESPECIAIS
Art. 214. As edificações destinadas aos depósitos de explosivos e munições,
inflamáveis,  inclusive  GLP,  obedecerão  às  normas  estabelecidas  em
regulamentação própria do Ministério da Defesa e do Corpo de Bombeiros e
pelos órgãos estadual e municipal competentes.
CAPÍTULO X
CONDIÇÕES RELATIVAS ÀS INTERVENÇÕES NO MEIO URBANO
SEÇÃO I
MUROS E VEDAÇÕES
Art. 215. Para construção de muros deverá ser observado:
I -  nenhum muro a ser construído na área correspondente ao recuo frontal
poderá ter altura superior a 1,80m;
II - muros construídos nas divisas laterais e de fundos não poderão ter altura
superior a  3,00m.
§1º  Excetuam-se os casos em que a exigência técnica  e as condições do local
determine maior altura.
§2º  Excetuam-se os casos em que o material utilizado permitir a continuidade
visual.
Art. 216. A construção ou instalação de muros e vedações de lote situado em
esquina  deverá  adotar  solução  que  garanta  a  visibilidade  das  vias  que  se
cruzam, observando:
§1º Canto chanfrado ou outra solução técnica equivalente, com comprimento
mínimo de 2,50m, na diagonal.
§2º A juízo do órgão competente, o canto chanfrado poderá ser dispensado,
desde que seja permitida a continuidade visual.
SEÇÃO II
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Art. 217. Sem a prévia autorização do Órgão Municipal competente, não se
poderá  instalar  elementos  e  equipamentos  urbanos  em  frente  ou  nas
adjacências de prédios históricos, que obstruam a visualização dos mesmos.
Parágrafo único. Os abrigos de ônibus não poderão ser instalados em locais
que  impeçam  ou  prejudiquem  a  visibilidade  de  bens  tombados  ou
inventariados como patrimônio cultural.
Art. 218. Todas as edificações tombadas e inventariadas deverão aprovar os
projetos de restauro, revitalização de fachadas e comunicação visual junto a
Órgão Municipal competente.
Parágrafo único. Para pintura dos prédios históricos deverá ser apresentado ao
Órgão Municipal competente,  projeto com foto ou maquete eletrônica,  que
represente a cor a ser utilizada no imóvel.
Art.  219.  A  utilização  de  anúncios  em  prédios  históricos  tombados  ou
inventariados  poderá  ser  paralela  ou  perpendicular  às  fachadas,  seguindo
padrão de dimensionamento conforme:
I  -  para  imóveis  pequenos,  com comprimento  de  fachada  inferior  a  10m,
somente será permitido um tipo de anúncio. No caso de anúncios paralelos, a
dimensão total não poderá ser superior à área de 1,50m². No caso de anúncios
perpendiculares a dimensão total não poderá ser superior à área de 0,50m²;
II - para imóveis médios, com comprimento de fachada igual a 10m e inferior
a 20m, a dimensão total do anúncio não poderá ser superior à área de 2,00m²;
III  -  para  imóveis  grandes,  com  comprimento  de  fachada  igual  a  20m e
inferior a 50m, a dimensão total do anúncio não poderá ser superior a área de
3,00m²;
IV  -  para  imóveis  extra  grandes,  com  comprimento  de  fachada  igual  ou
superior 50 m, deverá ter o anúncio dividido em duas partes, respeitando os
dois anúncios em conjunto, a área máxima de 5,00m².



§ 1º Para placas de anúncios perpendiculares,  o avanço máximo permitido
sobre a calçada pública é de 0,50m, fixados nas fachadas e estando no mínimo
2,20m do nível da calçada.
§ 2º Quando a placa de anúncio for  paralela à fachada poderá avançar no
máximo 0,15m sobre a calçada pública se o imóvel estiver no alinhamento do
lote e deverá estar a uma altura mínima de 2,20m da calçada.
§ 3º Em imóveis médios, grandes e extra grandes será permitida a utilização
dos dois tipos de anúncios, paralelo e perpendicular, desde que os mesmos em
conjunto respeitem as regras de dimensionamento.
§  4º  Em  imóveis  situados  em  esquinas  pode-se  utilizar  dois  anúncios
indicativos, respeitando a regra de dimensionamento de acordo com a medida
de cada testada.
§ 5ºNo caso do mesmo imóvel possuir mais de um estabelecimento comercial
na mesma edificação, cada estabelecimento deverá ter seu anúncio individual
perpendicular a fachada, não podendo exceder 0,50m².
§6º Será admitido anúncio paralelo à fachada para imóveis grandes e extra
grandes  com  letra  caixa  aplicada  diretamente  sobre  a  fachada,  mediante
aprovação do Órgão Municipal competente.
Art. 220. Os anúncios em toldos retráteis poderão ser utilizados no frontão da
edificação, sendo que a altura das letras não deverá ultrapassar 0,20m. 
§ 1º Os estabelecimentos que optarem pela instalação do anúncio em toldo
retrátil ficam proibidos de afixar qualquer outro anúncio de identificação na
fachada. 
§2º  A  utilização  dos  toldos  retráteis  deverá  ser  aprovado  pelo  Órgão
Municipal competente, analisado caso a caso. 
SEÇÃO III
CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS
Art.  221.  Cabe  ao  proprietário  do  imóvel,  edificado  ou  não,  situado  em
logradouro público dotado de meio-fio, a construção, conservação, conserto e
a  manutenção  em  perfeito  estado  da  calçada  em  frente  ao  seu  imóvel,
independentemente do número de testadas.
§ 1º Nos lotes não edificados será obrigatório a construção, no mínimo, do
passeio. 
§  2º  Qualquer  defeito  ou  falha  deverá  ser  reparado  pelo  responsável  pelo
imóvel.
§ 3º A municipalidade notificará os responsáveis e estes deverão, no prazo
máximo  de  30  dias  a  contar  da  data  da  notificação,  consertar,  reparar  ou
construir a respectiva calçada. 
§  4º  Independente  da  multa,  o  Município  poderá  construir,  reparar  ou
consertar as calçadas onde os proprietários ou titulares não tenham cumprido a
notificação descrita no parágrafo anterior, lançando em dívida ativa o valor
das  obras,  acrescido  de  30%  a  título  de  administração,  em  nome  do
contribuinte.
Art. 222.Cabe ao Executivo o conserto total ou parcial da calçada nos casos de
alteração  de  desenho  urbanístico  ou  de  obras  públicas  municipais  que
danifiquem a calçada.
Art.223.  Cabe  às  concessionárias  que  realizarem  obras  que  danifiquem  a
calçada, o conserto da mesma.
Art.224. As calçadas devem obedecer a padrões contidos nas normas técnicas
da ABNT e demais  referências  normativas  e  legais  vinculadas ao tema da
acessibilidade, considerando a uniformidade e a harmonia visual da paisagem
urbana em que se localizem.
Art. 225. As calçadas são compostas dos seguintes elementos e de acordo com
ilustração que segue abaixo:
I- meio-fio, cordão ou guia: arremate da calçada, com altura mínima de 15cm
e máxima de 17cm,  que separa a  mesma  da pista  de rolamento,  canteiros
centrais ou intersecções;
II-  faixa acessível ou passeio: área destinada à livre circulação de pessoas,
com largura mínima de 1,50m e altura mínima de 2,20m, livre de obstáculos,
elementos de urbanização, vegetação, rebaixamento de meio-fio para acesso
de veículos ou qualquer outro tipo de interferência, permanente ou temporária;



III- faixa de serviço: área localizada junto ao meio-fio, com largura mínima de
0,70m  e  máxima  de  1,00m,  destinada  à  instalação  de  equipamentos,
vegetação, arborização e outras interferências, tais como lixeiras públicas e
padronizadas pelo Poder  Público,  postes,  sinalização,  iluminação  pública  e
eletricidade, tampas das caixas de inspeção, rebaixamento de meio-fio para
acessibilidade  e  para  acesso  de  veículos  em  edificações,  dentre  outros,
distribuída longitudinalmente à calçada, podendo ser descontínua;
IV - faixa de transição: área localizada entre a faixa acessível e a testada do
lote.

§ 1º No caso de calçadas com largura inferior a 2,00m a faixa acessível deve
corresponder  a  75% da  largura  desta,  restando  25% destinada  à  faixa  de
serviço;
§ 2º Qualquer objeto ou elemento integrante da paisagem urbana, de natureza
utilitária ou não, só poderá ser implantado na calçada nas faixas de serviço ou
de transição, mediante autorização do Órgão Municipal competente.
Art. 226. A pavimentação da calçada deve ser executada em consonância com
os  níveis  de  altura  das  calçadas dos  imóveis  lindeiros,  de  modo a  manter
declividades transversais em direção ao meio-fio de, no máximo, 2% para não
formar degraus, respeitada a largura mínima da faixa acessível.
Art.  227.  A inclinação longitudinal  da calçada deve  sempre  acompanhar  a
inclinação das vias lindeiras.
Art. 228. Nas calçadas com declividade igual ao superior a 14% e menor ou
igual a 25%, será admitida a construção de degraus. 
§ 1º Nas calçadas com declividade superior a 25% é obrigatória a construção
de degraus.
§ 2º Os degraus deverão obedecer ao dimensionamento conforme a fórmula de
Blondel,  mantendo  uniformidade  dos  degraus  e  respeitando  a  inclinação
transversal da calçada de no máximo 2% em direção ao meio-fio.



§ 3º Deverão ser previstos patamares a cada 16 degraus, no máximo, com a
mesma  inclinação  das  vias  lindeiras  e  se  localizar  sempre  em  frente  aos
acessos de veículos e de pedestres da edificação.
Art. 229. O material de revestimento da calçada deverá atender a segurança e
ter  as  características  essenciais  como  durabilidade,  ser  antiderrapante  sob
qualquer  condição  climática,  com características  mecânicas  de  resistência,
nivelamento uniforme e de fácil manutenção ou substituição, capaz de garantir
a formação de uma superfície contínua, sem ressalto ou depressão.
Art.  230.  Ficam admitidos  os  seguintes  materiais  para  a  pavimentação  de
calçadas:
I - basalto ou pedras naturais;
II - bloco de concreto intertravado;
III -placa de concreto pré-moldado;
IV  -  concreto  moldado  “in  loco”,  com  juntas  de  dilatação  e  acabamento
desempenado.
§ 1º No caso da utilização de acabamento não especificado, o responsável pela
calçada deverá consultar a equipe técnica do Órgão Municipal competente.
§ 2º Será admitido plantio de grama, na faixa de serviço, em áreas em que
predomine o uso residencial.
Art.  231.  Ficam proibidos  os  seguintes  materiais  para  a  pavimentação  de
calçadas:  cerâmica,  pedra  grês,  pedra  mosaico  português,  pedras  naturais
polidas, ardósia, pedra caxambu e seixo rolado.
Art.  232.  Na  utilização  de  piso  tátil  de  alerta  ou  direcional,  é  de
responsabilidade do proprietário do imóvel:
I -a implantação ou adaptação na calçada existente;
II - a realização de ligação com a rota acessível.
§ 1º O piso a que se refere o “caput” deste artigo deve ser executado segundo
as exigências da NBR 9050.
§  2º  A  sinalização  tátil  e  visual  direcional  no  piso  deve  ser  instalada  no
sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade
de linha guia identificável, para indicar caminhos preferenciais de circulação,
sempre na transição da faixa acessível para a faixa de serviço.
Art.  233.  Os rebaixamentos de meio-fio  para travessia  de pedestres devem
estar localizados na direção do fluxo de pedestres, podendo estar situados nas
esquinas  ou  em  outro  local  do  quarteirão,  alinhados  entre  si  quando
localizados em lados opostos da via, obedecendo aos parâmetros contidos na
NBR 9050.
Art.  234.O rebaixamento  dos  meios-fios  para  os  acessos  de  veículos,  não
poderá exceder a extensão de 50% da testada do lote.
Art. 235. O rebaixamento de meio-fio deverá ter a mesma extensão da largura
do acesso de veículos no lote, podendo esta ser acrescida de 0,50m de cada
lado.
§ 1º O comprimento da rampa não poderá ultrapassar a faixa de serviço e
deverá ser perpendicular ao alinhamento do meio-fio.
§ 2º O acesso de veículos deverá se situar a uma distância mínima de 5,00m
da esquina.
§  3º  Havendo  mais  de  um  rebaixo,  a  distância  mínima  entre  dois
rebaixamentos será de 5,00m, em frente ao mesmo lote.
Art. 236. A manobra de abertura e fechamento de portões de acesso deverá ser
desenvolvida a partir da testada do lote, não podendo, em hipótese alguma,
avançar sobre a calçada. 
Parágrafo  único.  Aplica-se  o  disposto  neste  artigo  para  toda  esquadria
construída no alinhamento predial.
Art. 237. Somente será permitido o plantio de árvores na faixa de serviço da
calçada, seguindo as diretrizes do Código de Arborização Urbana Municipal.
Parágrafo  único.  Não  será  permitido  o  plantio  de  árvores  nos  casos  de
calçadas com largura inferior a 1,50m.
CAPÍTULO XI
INFRAÇÕES E PENALIDADES
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 238. As infrações ao disposto no presente Código, serão sancionadas com
as seguintes penalidades:



I – Multa;
II – Embargo;
III – Interdição;
IV – Demolição.
Art. 239. A verificação de infração ao presente Código gera a lavratura de
auto de infração em formulário próprio, contendo os elementos indispensáveis
à identificação ao autuado e à produção de defesa.
§1º Quando o autuado não se encontrar no local da infração ou se recusar a
assinar o auto de infração respectivo, o autuante certificará esse fato no verso
da notificação.
§2º  A  aplicação  da  multa  não  impede  de  serem  aplicadas  as  demais
penalidades previstas neste Código.
Art. 240. O auto de infração deve conter:
I  -  designação  do  dia  e  lugar  em que  se  deu  a  infração,  ou  em que  foi
constatada pelo autuante;
II - fato ou ato que constitui a infração;
III  -  nome  e  assinatura  do  infrator,  ou  denominação  que  o  identifique,
residência ou sede; 
IV - nome e assinatura do autuante e sua categoria funcional.
Art. 241. Lavrado o auto de infração, o infrator terá até 15 (quinze) dias úteis
para  sanar  os motivos  da infração  ou apresentar defesa,  por  escrito,  e  não
tendo sido eliminada a causa motivante,  o infrator  será multado de acordo
com o art.  245 do presente Código.
Art.  242.  Na  ausência  de  defesa  ou  sendo a  mesma  desacolhida,  o  órgão
municipal  competente  imporá  a  multa,  do que será  dado conhecimento  ao
infrator, mediante a entrega da primeira via.
Art. 243. Caberá ao infrator, no prazo de quinze dias, recolher a importância
referente a multa ou recorrer da decisão ao Chefe do Poder Executivo.
§ 1º Provido o recurso, o auto de infração e a multa serão anulados, e no caso
de não provimento, o infrator deverá recolher a multa no prazo de cinco dias
após o recebimento da comunicação de indeferimento do recurso.
§ 2º Na falta de recolhimento da multa na data aprazada, o valor será lançado
em dívida ativa e encaminhado à execução fiscal.
§ 3º A decisão do recurso interposto, será comunicada ao recorrente em até 30
dias, via postal.
SEÇÃO II
MULTAS
Art. 244. Sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais e da aplicação
das  demais  penalidade  previstas  neste  Código,  serão  aplicadas  multas  nos
seguintes casos:
I - obra em execução ou executada sem licenciamento;
II - obra em execução estando a mesma embargada;
III- demolição total ou parcial de prédio sem licenciamento;
IV - obra sendo executada em desacordo com o Plano Diretor;
V - obra em execução ou executada em desacordo com o Projeto aprovado em
seus elementos essenciais.
VI  -  não  for  obedecido  o  embargo/notificação  imposto  pela  autoridade
competente;
VII  -  não forem sanadas as  irregularidades apontadas em auto de infração
lavrado por autoridade competente;
VIII -infrações às demais disposições do presente Código.
Art.  245.  As multas  serão fixadas de acordo com a gravidade da infração,
cobradas em Unidade Fiscal Municipal - UFM, vigente, ou outra que vier a
substituí-la, e terão os seguintes valores:
I - infração leve: 1.000UFMs
II - infração média: 5.000 UFMs;
III - infração grave: 20.000 UFMs
IV - infração gravíssima: 100.000 UFMs. 
Parágrafo único. Para fins deste artigo considera-se infração:
a)  leve:  quando  se  tratar  de  situação  com  baixo  potencial  de  ameaça  à
segurança de pessoas, bens e instalações ou risco à saúde ou interferência no
ambiente urbano, sem desencadear outras irregularidades;



b)  média,  quando se  tratar  de  situação com médio  potencial  de  ameaça  à
segurança de pessoas, bens e instalações ou risco à saúde ou interferência no
ambiente, com baixas possibilidades de desencadear outras irregularidades;
c)  grave,  quando  se  tratar  de  situação  com  alto  potencial  de  ameaça  à
segurança de pessoas, bens e instalações ou risco à saúde ou interferência no
ambiente  urbano,  com  médias  possibilidades  de  desencadear  outras
irregularidades.
d) gravíssima, quando se tratar de situação com alto potencial de ameaça à
segurança de pessoas, bens e instalações ou risco à saúde ou interferência no
ambiente urbano, com possibilidades de desencadear outras irregularidades.
Art.  246.  A reincidência  em infração  cometida  em uma  mesma  obra  será
cominada com o dobro do valor da multa prevista, progressivamente.
Parágrafo  único.  Considera-se  reincidência,  para  os  fins  deste  Código,  o
cometimento, pela mesma pessoa, da mesma infração ou a não correção da
irregularidade penalizada.
Art. 247. A multa aplicada não exime o infrator da obrigação de corrigir o erro
cometido.
Art. 248. As multas impostas na conformidade da presente lei, não pagas nas
épocas próprias, serão inscritas em dívida ativa e ficam sujeitas à atualização
monetária e acréscimo de juros moratórios contados do mês seguinte ao do
vencimento, de acordo com a legislação tributária do município, sem prejuízo,
quando for  o  caso,  dos  honorários  advocatícios,  custas  e  demais  despesas
judiciais, nos termos em que dispuser a legislação municipal pertinente.
Art. 249. Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações,
ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as multas pertinentes. 
SEÇÃO III
EMBARGO
Art.  250.  As  obras  em  andamento,  sejam  elas  de  reforma,  ampliação  ou
demolição, serão embargadas, sem prejuízo das multas, quando estiverem.
I -  sendo executadas sem o devido licenciamento ou em desacordo com o
projeto licenciado;
II - sendo executadas sem a responsabilidade de profissional qualificado;
III - causando danos ou oferecerem riscos ao próprio imóvel, à segurança e
aos outros interesses públicos;
IV -  sendo executadas sobre valas,  redes pluviais  existentes,  ou áreas  não
edificáveis;
V - o profissional responsável sofrer suspensão ou cassação de carteira pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo; 
VI - estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o público ou para o
pessoal que as execute.
Art. 251. A execução, alteração ou eliminação de redes pluviais ou de cursos d
´água,  serão  embargadas  quando  não  estiverem  licenciadas  pelo  órgão
competente do Município.
Art. 252. O embargo será levantado quando forem eliminadas as causas que o
determinaram.
SEÇÃO IV
INTERDIÇÃO
Art.  253.  Uma  obra  ou  edificação  poderá  ser  interditada,  total  ou
parcialmente, quando oferecer iminente perigo público.
Art. 254 Poderão ser determinadas obras de construção ou reforma, com prazo
de  início  e  conclusão,  sempre  que  forem  necessárias,  tendo  em  vista  a
segurança e o sossego público.
§ 1º Em caso de recusa ou inércia do proprietário ou do possuidor do imóvel,
a qualquer título, o Município poderá realizar as obras entendidas necessárias,
diretamente ou através de terceiros, devendo o respectivo custo ser ressarcido
pelo  responsável  com o acréscimo de  uma  taxa  de  administração  de 15%
sobre aquele valor.



§  2º  A  realização  das  obras  necessárias,  pelo  Município,  não  isenta  o
responsável de multa prevista neste Código.
SEÇÃO V
DEMOLIÇÃO
Art. 255. A demolição total ou parcial de uma edificação poderá ser imposta
ao proprietário nos seguintes casos:
I  -  quando executada  sem licenciamento  ou  em desacordo  com o  Projeto
Licenciado;
II - quando for julgada em risco iminente de caráter público;
III - quando construída sobre valas ou redes pluviais existentes.
§  1º  A  demolição  poderá  não  ser  imposta,  quando  o  projeto  puder  ser
modificado ou licenciado ou ainda,  no caso do inciso II  deste artigo,  se o
proprietário  ou  responsável  tomar  imediatas  e  eficazes  providências  para
afastar o risco iminente.
§ 2º Havendo recusa ou inércia imotivada do responsável, o Município poderá
proceder  as  obras  de  demolição,  na  forma  prevista  no parágrafo  único  do
artigo anterior.
CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.  256  Os  processos  administrativos,  de  aprovação  ou  licenciamento  de
obra, em curso nos órgãos técnicos municipais serão examinados de acordo
com  a  legislação  vigente  à  época  em  que  houver  sido  protocolado  o
requerimento. 
Art.  257.  Às  exigências  contidas  neste  Código  deverão  ser  acrescidas  das
imposições específicas do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e dos
órgãos ambiental municipal e estadual.
Art.  258.  Para  todos  os  efeitos,  constituirão  parte  integrante  do  presente
Código as disposições, resoluções, recomendações e demais atos da ABNT
que não conflitarem com as disposições deste Código.
Art. 259. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Código
serão resolvidos pelos setores competentes do Município.
Art. 260. Ato do poder executivo regulamentará os procedimentos técnicos e
administrativos para aplicação do estabelecido nesta Lei.
Art. 261. Revoga-se a Lei Complementar nº51, de 31 de dezembro de 1996 e
demais disposições contrárias.
Art. 262. Vetado
Art. 263. Esta Lei Complementar entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a 
data da publicação.

DECRETO Nº 92/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  3.530.483,00  (Três  Milhões  e
Quinhentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais).

DECRETO Nº 94/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante  de R$ 315.000,00 (Trezentos e Quinze Mil
Reais).

DECRETO Nº 97/2016



Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 164.586,00 (Cento e Sessenta e Quatro
Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais).

DECRETO Nº 98/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 1.104.000,00 (Um Milhão e Cento e
Quatro Mil Reais).

DECRETO Nº 99/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil
Reais).

DECRETO Nº 100/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante  de R$ 709.200,00 (Setecentos e Nove Mil,
Duzentos Reais).

DECRETO Nº 101/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$  332.196,00 (Trezentos e Trinta e Dois
Mil, Cento e Noventa e Seis Reais).

EXTRATO DE ADITIVO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
BINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DL. Processo Interno
2015/13805. 1º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e reajuste
dos valores. Prazo: 12 meses. Valor R$ 28.410,60. Data: 17/11/2016.
BOA  FÉ  CONSTRUÇÕES  LTDA.  TP  06/2016.  Processo  Interno
2016/27430. 1º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo e prestação de serviço.
Prazo: 30 dias. R$ 6.717,28. Data: 18/08/2016.
BOLOGNESI  ENGENHARIA  LTDA.  RDC  07/2015.  Processo  Interno
2015/28522. 4º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e prestação
de serviços. Data: 03/11/2016.
BOLOGNESI  ENGENHARIA  LTDA.  CP  09/2015.  Processo  Interno
2016/7171. 3º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e prestação
de serviços. Data: 03/10/2016.
COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIAIZÇÃO DA AGRICULTURA
FAMILIAR  –  CECAF.  ChP  01/20016.  Processo  Interno  2016/31042.  1º
Aditivo. Objeto: Reequilíbrio econômico financeiro. Data: 15/09/2016.
GERALDO  STRECK  GERENCIAMENTO  DE  IMAGEM  E
IMFORMAÇÃO  LTDA.  TP  56/2012.  Processo  Interno  2013/32532.  4º
Aditivo.  Objeto:  Prorrogação  de prazo de contrato.  Prazo:  12 meses.  Data
15/11/2016.
HÉLIO EUGENIO ADAMI & CIA LTDA.  TP 69/2015.  Processo Interno
2016/33410. 1º Aditivo. Objeto: Prorrogação de Prazo. Prazo 30 dias. Data:
13/10/2016.
PROCERGS  –  COMPANHIA  DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 1º Aditivo. Objeto: Inclusão de 02
(dois)  Acessos  Via  Túnel  Internet  Comutado  e  02  (duas)  Emulações  de
Terminal. Data: 03/11/2016.

EXTRATO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
COOPERATIVA  CENTRAL  DE  COMERCIALIZAÇÃO  DA
AGRICULTURA  FAMILIAR  –  CECAF.  ChP  02/2016.  Processo  Interno
2016/20634.  Objeto:  Aquisição  de  gêneros  alimentícios.  Prazo:  05  meses.
Valor R$ 170.565,00. Data: 27/09/2016.
COOPERATIVA DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES
DE  SARANDI  E  REGIÃO  -  COOPAFS.  ChP  02/2016.  Processo  Interno
2016/20634.  Objeto:  Aquisição  de  gêneros  alimentícios.  Prazo:  05  meses.
Valor R$ 15.186,25. Data: 15/09/2016.
COOPERATIVA  MISTA  E  DE  TRABALHO  ALTERNATIVA  LTDA.  -
COONALTER.  ChP  02/2016.  Processo  Interno  2016/20634.  Objeto:
Aquisição  de  gêneros  alimentícios.  Prazo:  05  meses.  Valor  R$ 61.830,00.
Data: 15/09/2016.
COOPERATIVA  MISTA  DE  PRODUÇÃO  AGROINDUSTRIAL
FAMILIAR DE ALPESTRE - EXTREMO NORTE. ChP 02/2016. Processo
Interno  2016/20634.  Objeto:  Aquisição  de  gêneros  alimentícios.  Prazo:  05
meses. Valor R$ 91.740,00. Data: 15/09/2016.



COOPERATIVA  AGRÍCOLA  MISTA  NOVA  PALMA  LTDA.  -
CAMNPAL. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição
de  gêneros  alimentícios.  Prazo:  05  meses.  Valor  R$  7.740,00.  Data:
15/09/2016.
COOPERATIVA  DE  PRODUTORES  DE  UVA  E  DERIVADOS  DE
AMETISTA  DO  SUL  –  COOPERAMETISTA.  ChP  02/2016.  Processo
Interno  2016/20634.  Objeto:  Aquisição  de  gêneros  alimentícios.  Prazo:  05
meses. Valor R$ 76.600,00. Data: 15/09/2016.
COOPERATIVA  AGROPECUÁRIA  E  LATICÍNIOS  PONTÃO LTDA.  -
COPERLAT. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição
de  gêneros  alimentícios.  Prazo:  05  meses.  Valor  R$  70.972,00.  Data:
27/09/2016.
COOPERATIVA  DE  PRODUÇÃO  AGROPECUÁRIA  TERRA  E  VIDA
LTDA.  -  COOPERVITA.  ChP  02/2016.  Processo  Interno  2016/20634.
Objeto:  Aquisição  de  gêneros  alimentícios.  Prazo:  05  meses.  Valor  R$
127.934,75. Data: 15/09/2016.
COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA. ChP 02/2016. Processo
Interno  2016/20634.  Objeto:  Aquisição  de  gêneros  alimentícios.  Prazo:  05
meses. Valor R$ 79.200,00. Data: 15/09/2016.
CRISTIANO DIAS DA SILVA. DL. Processo Interno 2016/19372. Objeto:
Construção de 01 (uma) de  Central de Gás na EMEI Branca de Neve. Prazo:
30 dias. Valor R$ 7.208,33. Data: 26/10/2016.
EZEQUIEL SCHAEFFER-ME.  DL.  Processo  Interno  2016/33363.  Objeto:
Prorrogação de prazo de vigência e inclusão de um paciente. Prazo: 12 meses.
Data: 24/10/2016.
GL  EDITORA  GRÁFICA  LTDA.-EPP.  PE  058/2016.  Processo  Interno
2016/12916.   Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  para
fornecimento gráfico. Prazo:90 dias. Valor R$ 54.499,00. Data: 04/07/2016.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
ELIANA FÁTIMA DE ZORZI - Secretária de Administração Substituta

Port. 1932/16


	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
	EDITAL 47/2016
	MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2016
	O Município de Passo Fundo/RS, comunica aos interessados que no dia 01/12/2016, ás 10 horas, na Av. Brasil Leste, 1815, Bairro Petrópolis, em Passo Fundo, procederá ao leilão público, dos seguintes bens de propriedade do município: 01) Fiat/Uno Mille Fire, ano 02/03, placas IKZ-1076, R$ 4.500,00; 02) Fiat/Uno Mille Fire, ano 02/03, placas IKV-3113, R$ 4.500,00; 03) Fiat/Uno Mille Smart, ano 01, placas IKA-5982, R$ 4.000,00; 04) Toyota Hilux 2 CD DLX Imp., ano 98, placas IIN-0371, R$ 7.000,00; 05) Kia Besta G Rotan Imp. ambulância, ano 01, placas IKV-6127, R$ 1.000,00; 06) Ford/F 600, ano 74, placas IDY-3378, R$ 5.000,00; 07) Ford/Caminhão, ano 91, placas IDW-9257, R$ 6.000,00; 08) Ford/11000, ano 86, placas IDC-0325, R$ 6.000,00; 09) Ford/11000 com tanque, ano 86, placas IDF-9226, R$ 6.000,00; 10) GM/Chevrolet Custom 12000, ano 90/91, placas IDL-7850, R$ 6.000,00; 11) Iveco/Ectector 230E22N1, ano 06, placas IND-8232, R$ 15.000,00; 12) Kia/K2700 DLX UB Imp., ano 02, placas ILE-3349, R$ 4.000,00; 13) M.Benz/OF 1318 ônibus, ano 91, placas IBM-7290, R$ 5.000,00; 14) Motor Casa ônibus, ano 78/79, placas IIM-2376, R$ 3.000,00; 15) M.Benz 608D, sem motor e caixa, ano 78, placas IDQ-5772, R$ 2.500,00; 16) M.Benz/L 1214, ano 91, placas GML-0266, R$ 17.000,00; 17) M.Benz/L 1214, ano 90/91, placas BXC-0891, R$ 14.000,00; 18) VW/11.130, com tanque e sem caixa de câmbio, ano 85, placas IBJ-7331, R$ 7.000,00; 19) VW/11.140 com tanque, ano 91/92, placas IDQ-5701, R$ 9.000,00; 20) VW/11.140 com mec. operacional, ano 92, placas IDC-0315, R$ 13.000,00; 21) S. Reboque Randon Prancha, ano 85, placas ICB-9272, R$ 20.000,00; 22) Rolo compactador SPV 84, com 02 rolo, ano 95, R$ 15.000,00; 23) Rolo compactador Tema Terra, R$ 5.000,00; 24) Rolo compactador Muller VAP 70, ano 90, R$ 23.000,00; 25) Motoniveladora Caterpillar 12G, ano 93, R$ 35.000,00; 26) Retroescavadeira Case 580L Turbo 4x4 , com 02 braços e 01 concha, ano 99, R$ 10.000,00; 27) Retroescavadeira Case 580L 4x4, ano 06, R$ 15.000,00; 28) Retroescavadeira Case 580L 4x2, ano 99, R$ 13.000,00; 29) Retroescavadeira Case 580L Turbo 4x2, ano 98, R$ 15.000,00; 30) Pá Carregadeira Case W 18, ano 82, R$ 25.000,00; 31) Trator agrícola Massey Fergusson 296, R$ 7.000,00; 32) Marcador de meio fio Phiton, R$ 3.000,00; 33) Lote de Sucatas, R$ 1.500,00; 34) Lote de sucatas e um britador, R$ 5.000,00; 35) 03 Tanques com produto CAP 20 (pixe), R$ 2.500,00. Visitação dos bens na Rua Gaspar Martins, 2330, no Pátio da Coordenadoria de Patrimônio do Município de Passo Fundo Comissão de leilão 10%, leiloeiro Oficial Leandro Ferronato, mat. 127/96. Informações: (54) 3313-6708 / (54) 9981-2972 / (54)3312-5750 - Site: www.ferronatoleiloes.com.br.
	Aviso de Licitação
	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2016. Objeto: Seleção e contratação de instituição financeira para explorar a exclusividade da folha de pagamento. Abertura: 28.11.2016, 14h. O Edital encontra-se disponível no site www.pmpf.rs.gov.br.
	LEI COMPLEMENTAR Nº 399, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016.
	(Do Poder Executivo Municipal)
	INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
	O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
	CAPÍTULO I
	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
	Art.1º Este Código de Obras disciplina regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de edificações e obras nos limites do Município de Passo Fundo, sem prejuízo do disposto nas legislações municipais, estaduais e federais pertinentes.
	Art. 2º As edificações, tanto públicas quanto privadas, deverão assegurar padrões eficientes de segurança e solidez, salubridade e saúde, conforto ambiental e desempenho energético, acessibilidade e livre trânsito de pessoas, preservação e uso sustentável dos recursos naturais, sempre que couber, atendendo as seguintes diretrizes:
	I - subordinação do interesse particular ao interesse coletivo;
	II utilização das normas técnicas da ABNT e regulamentações aplicáveis para orientação do desenvolvimento de projetos e execução de obras;
	III - garantia das condições de acessibilidade, circulação e utilização pela população em geral das edificações e do espaço e mobiliário urbano de uso público e coletivo, com adoção de soluções específicas para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme previsto nas normas técnicas e na legislação aplicável;
	IV - garantia da qualidade estética e tecnológica, de forma a potencializar os atributos da paisagem urbana e evitar a poluição visual na implantação do objeto arquitetônico no lote, bem como do mobiliário urbano e demais artefatos nos logradouros públicos.
	Parágrafo único. Este Código aplica-se às construções novas e edificações existentes, quando o seu proprietário pretender demoli-la, reformá-la, mudar seu uso ou aumentá-las.
	Art. 3º Para os efeitos do presente Código devem ser admitidas as seguintes definições:
	1. ACESSIBILIDADE: Condições para utilização com segurança, autonomia e independência dos espaços do mobiliário e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, assim como dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, pelas pessoas com deficiência ou com restrição da mobilidade.
	2.ALINHAMENTO: Linha legal que limita o lote e o logradouro público ao qual faz frente.
	3.ALVARÁ: Documento expedido pelas autoridades Municipais, que autoriza a execução de obras particulares ou públicas sujeitas à fiscalização.
	4.AMBIENTE OU COMPARTIMENTO: Cada uma das divisões internas de uma edificação.
	5.AMPLIAÇÃO OU ACRÉSCIMO: Aumento de obra feita durante ou após a conclusão da mesma.
	6.ANDAIME: Dispositivo de segurança utilizado para suporte de operários e materiais durante a execução de obras.
	7.AR CONDICIONADO: Tipo de sistema de climatização de ar a que se impõe condições de temperatura e umidade e que é insuflado aos compartimentos ou recintos depois de convenientemente filtrado.
	8.ÁREA: Medida de uma superfície, dada em metros quadrados.
	9.ÁREA PRIVATIVA: É a área do imóvel de uso exclusivo de seu proprietário.
	10.ÁREA DE USO COMUM: São áreas destinadas exclusivamente ao uso comum por todos os proprietários ou usuários do prédio ou condomínio, sendo livre o acesso e o uso, de forma comunitária.
	11.ÁREA ÚTIL: Superfície utilizável de uma edificação excluídas as paredes.
	12.BALANÇO: Avanço da construção sobre o pavimento térreo e acima deste.
	13.BANHEIRO: Compartimento que dispõe de chuveiro, banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios.
	14.BEIRAL OU BEIRADO: Parte da cobertura que faz saliência sobre o prumo das paredes.
	15.CALÇADA: É a parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros afins.
	16.CANTEIRO DE OBRAS: Espaço onde são desenvolvidos os trabalhos de uma construção, armazenagem dos materiais e alojamento provisório dos operários.
	17.CONSERTO: Execução de pequenos serviços de reparo ou manutenção em edificações ou calçadas com a finalidade de melhorar seu aspecto e/ou vida útil, corrigir falhas ou defeitos, que não caracterize reforma
	18.CONSTRUÇÃO: Ato de construir.
	19.COTA: Indicação ou registro numérico de dimensões.
	20.DECLIVIDADE: Relação percentual entre a diferença das cotas altimétricas de dois pontos e sua distância horizontal
	21.DEPÓSITO: Compartimento não habitável destinado à guarda de utensílios, mercadorias ou provisões.
	22.ESCADA: Elemento de construção formado por uma sucessão de degraus.
	23.ESQUADRIA: Termo genérico para indicar portas, caixilhos, venezianas, etc.
	24.ESTACIONAMENTO: Local descoberto destinado à guarda de veículos.
	25.ESTRUTURA: Conjunto de elementos construtivos de sustentação da edificação, abrangendo fundações, pilares, alvenaria autoportante, vigas e lajes.
	26.FACHADA: Elevação das partes externas de uma construção.
	27.FUNDAÇÃO: Parte da construção que estando geralmente abaixo do nível do terreno, transmite ao solo as cargas da edificação.
	28.GABARITO DE VIA: Distância medida entre os alinhamentos das duas faces da mesma.
	29.GALERIA COMERCIAL: Conjunto de lojas servido por uma circulação horizontal, com acesso à via pública, dimensionado de forma a permitir o acesso e a ventilação de lojas e serviços a ela dependentes.
	30.GARAGEM: Local coberto da edificação onde são estacionados ou guardados veículos.
	31.GUARDA-CORPO: Barreira protetora vertical, maciça ou não, delimitando as faces laterais abertas de escadas, rampas, patamares, terraços, sacadas, mezaninos, etc.
	32.HALL: Ambiente de uma edificação que serve como ligação entre os outros compartimentos.
	33.HOTEL: Prédio destinado a alojamento, sempre temporário.
	34.JANELA: Abertura na parede de uma edificação, para dar entrada de luz ou ar ao seu interior.
	35.JIRAU: Plataforma de madeira ou metálica, intermediária entre o piso e o teto de um compartimento.
	36.KITINETE ou JK: Unidade residencial autônoma com área útil construída de até 35 m².
	37.LAUDO TÉCNICO: relatório emitido por profissional habilitado contendo suas observações e conclusões com a finalidade de demonstrar as condições de uma obra ou edificação.
	38.LOJA: tipo de edificação ou compartimento destinado, basicamente, à ocupação comercial varejista e à prestação de serviços.
	39.MARQUISE: Cobertura ou alpendre geralmente em balanço.
	40.MEMORIAL: Descrição completa dos serviços a executar e especificações de materiais de uma construção.
	41.MOVIMENTO DE TERRA: modificação das condições topográficas do terreno, podendo gerar ou não transporte ou deslocamento externamente ao mesmo.
	42.MURO: Elemento construtivo que serve de vedação ou de separação entre terrenos contínuos, entre edificações ou entre pátios do mesmo terreno.
	43.MURO DE ARRIMO: Obra destinada a contenção, sustentação ou proteção de terras.
	44.NORMAS TÉCNICAS: Recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
	45.OBRA NOVA: Edificação a ser implantada pela primeira vez ou após a ocorrência de demolição parcial ou total.
	46.PASSEIO: É a parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.
	47.PATAMAR: Piso situado entre os dois lanços sucessivos de uma escada ou rampa.
	48.PAVIMENTO: Plano que divide as edificações no sentido da altura. Conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compreendidas entre dois pisos consecutivos.
	49.PAVIMENTO TÉRREO: É o pavimento ré do chão.
	50.PAVIMENTO TIPO: é um ou mais pavimentos com configuração comum que se repetem em planta em uma edificação.
	51.PÉ DIREITO: É a distância vertical entre o piso e o forro de um compartimento.
	52.PILOTIS: Pavimento aberto de um prédio sobre pilares cuja área é de uso comum, podendo conter área fechada desde que esta não ultrapasse a 50 % da área do pavimento.
	53.PISO: Chão, pavimentação, parte horizontal do degrau das escadas, pavimento.
	54.PLATIBANDA: Coroamento superior das edificações, formada pelo prolongamento das paredes externas acima do forro, geralmente utilizada para esconder o telhado.
	55.QUADRA ESPORTIVA: É uma área demarcada e preparada para a realização de práticas esportivas, como por exemplo, jogos de basquete, tênis, vôlei, futsal, entre outros, com ou sem cobertura, vinculada a outra atividade de educação ou lazer.
	56.PORÃO: Pavimento de edificação que tem mais da metade do pé direito abaixo do nível médio da rua, e com uma altura máxima de 2,30 m do piso ao forro e que não se destine a habitação.
	57.POÇO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO: Área guarnecida em todo o seu perímetro por paredes ou linha lateral ou fundo de divisa de lote.
	58.RAMPA: Elemento de composição arquitetônica cuja função é possibilitar a circulação vertical entre desníveis, através de um plano inclinado.
	59.REENTRÂNCIA: Espaço aberto que fica recuado do plano da fachada onde se situa.
	60.REFORMA: Execução de obra que mantenha a área construída total, o perímetro externo e suas vedações, podendo substituir o tipo de revestimento, cobertura e alterar vãos de iluminação e ventilação.
	61.REVESTIMENTO: Materiais que são aplicados sobre as superfícies tanto verticais quanto horizontais e que são responsáveis pelo acabamento. Tudo aquilo que se emprega para revestir.
	62.SACADA: Parte da edificação geralmente em balanço em relação à parede externa do prédio, tendo, pelo menos, uma face aberta para o espaço livre exterior, protegida por guarda-corpo.
	63.SALIÊNCIA: Elemento da construção que avança além dos planos das fachadas.
	64.SANITÁRIO: Compartimento que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios.
	65.SÓTÃO: Compartimento de utilização transitória, resultante do aproveitamento do vão sob a cobertura da edificação em que a face superior da laje de piso esteja em nível igual ou superior ao do início do telhado.
	66.SUBSOLO: Pavimento situado abaixo do piso térreo de uma edificação e de modo que o respectivo piso esteja, em relação ao terreno circundante, a uma distância maior do que a metade do pé direito.
	67.UNIDADE AUTÔNOMA: Parte da edificação vinculada a uma fração ideal de terreno, constituída de compartimentos e instalações de uso privativo e de parcela de compartimentos de uso comum da edificação, constituindo economia independente.
	68.UNIDADE RESIDENCIAL AUTÔNOMA: Conjunto de dependências constituindo habitação distinta, com ao menos um compartimento principal e um banheiro.
	69.VÃOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO: Área através da qual se obtêm a iluminação e ventilação de compartimentos.
	70.VEDAÇÕES: Partes da construção que limitam verticalmente a edificação e seus ambientes, podendo ser externa ou internas as edificações.
	71.VISTORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA: Diligência efetuada por profissionais habilitados do Órgão Municipal competente, tendo por fim, verificar as condições de uma construção, de uma instalação ou de uma obra existente, em andamento ou paralisada, não só quanto a resistência e estabilidade, como quanto a regularidade.
	72.VISTORIA TÉCNICA PARA HABITAR: Diligencia efetuada por funcionários do Órgão Municipal competente com o fim de constatar a conclusão de uma obra para a concessão da carta de habitação.
	73. MEIOS DE HOSPEDAGEM EM CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS: empreendimentos imobiliários submetidos às normas do condomínio edilício, com unidades autônomas e áreas comuns, nos quais é possível promover a exploração da atividade hoteleira, compreendendo condo-hotéis, condo-resorts, flats, flat-hotéis, hotéis-residência, hotéis-estudantes, apart-hoteis e part-service. Com exceção dos condo-hotéis, os demais empreendimentos poderão ter natureza híbrida, permitindo que suas unidades autônomas possam ser utilizadas para residência dos proprietários e titulares dos direitos aquisitivos ou terceiros por eles autorizados. Referidos empreendimentos deverão prestar serviços de hospitalidade aos usuários e condôminos e serão obrigatoriamente administrados por uma operadora hoteleira.
	CAPÍTULO II
	DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS
	SEÇÃO I
	RESPONSABILIDADES
	Art.4º São responsáveis pelas edificações:
	I– o profissional;
	II - o proprietário.
	Art. 5º Para os efeitos desta Lei, será considerado profissional: aquele profissional habilitado responsável pela elaboração de projetos, que responderá pelo conteúdo das peças gráficas, descritivas, especificações e exequibilidade de seu trabalho e pela execução da obra, que desde o seu início até sua total conclusão, responde por sua correta execução e adequado emprego de materiais, conforme projeto licenciado pelo Município e observância às normas da ABNT.
	Art. 6º São considerados aptos a elaborar projetos e executar obras de edificações os profissionais legalmente habilitados para o exercício da atividade, aqui denominados responsáveis técnicos, bem como as empresas legalmente habilitadas.
	Art. 7º Cabe ao profissional a execução da obra de acordo com o projeto aprovado pelo órgão municipal, bem como o atendimento a toda e qualquer legislação vigente, ficando os mesmos sujeitos às sanções legais, entre elas aquelas previstas no Código Civil Brasileiro, Código Penal, Leis Federais nºs 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 6496, de 07 de dezembro de 1977 e 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e demais legislações pertinentes ao assunto.
	SUBSEÇÃO I
	MUNICÍPIO
	Art.8º É competência do Município aprovar os projetos, licenciar e fiscalizar se as obras estão sendo executadas de acordo com o projeto aprovado, certificar a conclusão das mesmas e aplicar as penalidades cabíveis, visando o cumprimento da legislação vigente, não se responsabilizando por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências do projeto, da inadequada execução ou da utilização da obra ou edificação concluída.
	SUBSEÇÃO II
	EXECUTANTE E PROFISSIONAL
	Art. 9º. São deveres dos responsáveis técnicos, nos limites das respectivas competências:
	I - prestar, de forma correta e inequívoca, informações ao Executivo e elaborar os projetos de acordo com a legislação vigente;
	II - executar obra licenciada, de acordo com o projeto aprovado e com a legislação vigente;
	III. cumprir as exigências técnicas e normativas impostas pelos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, conforme o caso;
	IV - assumir a responsabilidade por dano resultante de falha técnica na execução da obra, dentro do prazo legal de sua responsabilidade técnica;
	V - garantir as condições de estabilidade, segurança e salubridade da obra, de modo a evitar danos a terceiros, bem como a edificações e propriedades vizinhas, logradouros públicos;
	VI - fiscalizar as obras e dar o suporte necessário às vistorias Municipais.
	Art. 10. É facultada a transferência da responsabilidade técnica da obra para outro profissional que esteja devidamente habilitado e atenda às exigências desta Lei, assumindo o novo profissional a responsabilidade pela parte já executada, sem prejuízo da atuação do profissional anterior.
	§1º Ocorrendo a transferência, deverá ser dada baixa da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT e apresentar o comprovante da mesma ao Órgão Municipal competente.
	§2º O profissional que assumir a responsabilidade deverá apresentar ART ou RRT, bem como deverá apresentar um requerimento solicitando a sua inclusão como profissional da obra.
	SUBSEÇÃO III
	PROPRIETÁRIO
	Art. 11. São deveres do proprietário do imóvel:
	I - responsabilizar-se pelas informações prestadas ao Executivo;
	II - providenciar para que os projetos e as obras no imóvel de sua propriedade estejam devidamente licenciados e sejam executados por profissional;
	III - manter o alvará de construção atualizado;
	IV- promover e zelar pelas condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel;
	V - dar o suporte necessário às vistorias e fiscalizações das obras, permitindo-lhes o livre acesso ao canteiro de obras e apresentando a documentação técnica sempre que solicitado;
	VI - apresentar, quando solicitado, laudo técnico referente às condições de risco e estabilidade do imóvel;
	VII - manter o imóvel e seus fechamentos em bom estado de conservação;
	VIII - solicitar o habite-se após conclusão da obra.
	§ 1º As obrigações previstas neste Código para o proprietário estendem-se ao possuidor do imóvel, assim entendido a pessoa física ou jurídica, bem como seu sucessor a qualquer título, que tenha de fato o exercício, pleno ou não, de usar o imóvel objeto da obra.
	§ 2º A depredação por terceiro ou a ocorrência de acidentes não isentam o proprietário da manutenção do bom estado de conservação do imóvel e de seus fechamentos.
	CAPÍTULO III
	APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO
	Art. 12. A execução de qualquer obra ou edificação, tanto pública quanto privada, será precedida dos seguintes atos administrativos:
	I - aprovação de projetos;
	II - licenciamento da construção, mediante a expedição de alvará de construção;
	SEÇÃO I
	APROVAÇÃO DE PROJETO
	Art. 13. É obrigatória a aprovação de projetos nos seguintes casos:
	I - construção de qualquer natureza;
	II - obras de ampliação;
	III - reforma;
	IV - obra de qualquer natureza em imóveis tombados ou inventariados;
	V - calçadas e passeios em logradouros públicos;
	VI - obras de pavimentação e obras de arte;
	VII - construção ou instalação de antenas de telecomunicações;
	VIII - tapumes;
	IX - muros para sustentação ou proteção de terras, obras de canalização, revestimento e sustentação de margens, pontes, pontilhões, bueiros;
	X – praças, parques e largos urbanos.
	Art. 14. Independem de apresentação de projeto, ficando sujeito, contudo à concessão de licença, as seguintes obras e serviços:
	I - muros com altura de até 1.80m;
	II - demolição de edificação de qualquer natureza;
	Art. 15. Ficam dispensadas de apresentação de projeto e concessão de licença, as seguintes obras e serviços:
	I - serviços de pintura;
	II - substituição de revestimentos da edificação;
	III - substituição de aberturas;
	IV - substituição de telhas;
	V - substituição de condutores pluviais;
	VI - construção de calçadas no interior do lote;
	VII - estufas e viveiros;
	VIII – rebaixamento ou substituição de forros com materiais leves e facilmente removíveis;
	IX – revestimento, lavagem e reparo de fachadas;
	X- instalação de piscina ou outros equipamentos de lazer, em edificações residenciais unifamiliares, que não caracterizem área construída;
	XI – alteração no interior da edificação que não implique em modificação estrutural que interfira na estabilidade da edificação.
	Parágrafo único. A dispensa da aprovação do projeto não desobriga o interessado do cumprimento das normas pertinentes nem da responsabilidade penal e civil perante terceiros.
	Art. 16. As residências unifamiliares com área até 70,00m2 estão dispensadas da apresentação dos projetos arquitetônicos e complementares, por ocasião do pedido de aprovação, licenciamento ou regularização de obras, sujeitas, porém, à apresentação dos documentos previstos no artigo 23 desta Lei, exceto os incisos III, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI e XVII.
	Art.17. Não será permitido construir qualquer edificação em lote com as seguintes condições:
	I - terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas ou a proteção contra cheias e inundações aprovadas pelo Órgão Ambiental Competente.
	II - terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde, sem prévio saneamento;
	III - áreas de preservação permanentes- APPs;
	IV - nas faixas de domínio público e faixas não edificáveis das rodovias, ferrovias, dutos e linhas de transmissão.
	Art. 18.Não será permitida a construção de uma ou mais edificações, ou parte destas ocupando mais de um lote, sem a devida unificação dos mesmos.
	Art. 19. Quando se tratar de construção destinada a atividades ou usos que necessitem de licenças de outros Órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, as mesmas deverão ser obtidas antes da aprovação do projeto ou licenciamento da obra, a critério do órgão Municipal competente.
	Art. 20. As obras de qualquer natureza a serem realizadas nos bens públicos ou junto a eles, só poderão ser executadas após o pronunciamento do Órgão Municipal competente.
	SUBSEÇÃO I
	DOCUMENTAÇÃO
	Art. 21. Os projetos poderão ser entregues em meio digital, de forma a ser regulamentada.
	Art. 22. Os procedimentos para protocolo de processos e demais documentações que o Município entender necessários serão regulamentados por Decreto.
	Art. 23. Os processos de aprovação de projeto arquitetônico ou do licenciamento da construção ou de regularização de obra a serem protocolados deverão ser apresentados em uma pasta com 01 (uma) via dos documentos, na ordem especificada abaixo, devendo ser completamente legíveis, com as linhas de cota, dimensões e textos em tamanho e cor que possibilitem fácil leitura:
	I. - requerimento solicitando aprovação de projeto assinado pelo proprietário e pelo profissional, onde deverá constar número de lote, quadra e rua, juntamente com cópia do documento de identidade CPF/RG ;
	II - quadro de Índices do Plano Diretor, modelo padrão do município, demonstrando o comparativo entre os índices permitidos pelo Plano Diretor e os do projeto apresentado, com a assinatura do profissional declarando que as informações contidas no projeto atendem a Legislação e Normas vigentes;
	III - certidão de zoneamento com índices e usos do Plano Diretor;
	IV- cópia da matrícula do registro de imóveis, atualizada em até 180(cento e oitenta) dias, acompanhada de certidão negativa de débitos do imóvel (IPTU);
	V - Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto para o caso de aprovação de projeto, RRT ou ART de execução do projeto arquitetônico e complementares para o caso de licenciamento da obra, RRT ou ART de Laudo Técnico para o caso de regularização de obra, conforme o caso;
	VI - memorial Descritivo para aprovação e licenciamento, e Laudo Técnico para o caso de Regularização de Obras;
	VII - planilhas nº 01 e 02 da NBR - 12721, quando for o caso;
	VIII - cálculo de tráfego de elevadores, quando for o caso de uso de elevadores;
	IX - certificado de Aprovação do Plano de Prevenção e de Proteção Contra Incêndios, expedidos pelo Corpo de Bombeiros, quando for o caso;
	X - planta de situação e localização;
	XI - planta baixa dos diversos pavimentos;
	XII - projeto da calçada ou passeio público;
	XIII – fachadas, no mínimo 02 (dois);
	XIV - corte longitudinal e transversal;
	XV - planta de Cobertura;
	XVI - Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), conforme o Plano Diretor, quando for o caso;
	XVII – declaração assinada pelo responsável técnico atestando a conformidade do projeto no que diz respeito aos aspectos interiores da edificação em relação às disposições deste Código, Normas e legislações correlata, quando for o caso;
	XVIII – comprovante do pagamento da taxa para a provação de projeto.
	§ 1º Os documentos e desenhos serão assinados pelo profissional e pelo proprietário.
	§2º Na apresentação de documentos onde o requerente não figure como proprietário, deverá ser apresentada escritura pública ou contrato de compra e venda, bem como autorização do proprietário para quando se tratar de contrato de promessa de compra e venda, sendo que os documentos particulares deverão ser com firma reconhecida.
	§3º Não será admitido mais de um contrato de compra e venda ou transferência de propriedade.
	§4º Não serão permitidas rasuras nem emendas nos projetos;
	§5º As cópias do projeto deverão obedecer à dobragem indicada pela norma brasileira.
	Art. 24. A planta de situação e localização deve caracterizar:
	I - a posição do lote relativamente ao quarteirão;
	II - a indicação da distância até a esquina mais próxima;
	III - as dimensões do lote e orientação magnética;
	IV - a posição da calçada e do meio-fio (quando existir);
	V - a entrada de veículo a ser feita ou existente devidamente cotado;
	VI - a posição de mobiliário urbano, postes, placas, árvores e hidrantes existentes na calçada em frente ao lote;
	VII - a posição do poste particular de energia e hidrômetro;
	VIII - a posição da edificação relativamente às linhas de divisas e as outras construções nele existentes;
	IX - o número da quadra e o número do lote em questão e dos lotes lindeiros de acordo com a matrícula do Registro de Imóveis;
	X- indicação da referência de nível em relação à calçada;
	Parágrafo único. Quando a edificação não for atendida por rede de esgoto, deverá ser assinalado na Planta de Situação e Localização o local onde será construída a fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, se for o caso, ou qualquer outro sistema de tratamento dos dejetos marcando as dimensões e afastamentos das divisas.
	Art. 25. As plantas baixas devem indicar o destino de cada pavimento, níveis, dimensões dos vãos, dimensão dos pilares da estrutura, dimensões e área superficial de cada compartimento, quando for o caso.
	§ 1º Tratando-se de edificações que apresentem pavimento tipo, bastará a apresentação de uma só planta do pavimento tipo, além das demais plantas baixas.
	§ 2º As plantas baixas dos pavimentos em subsolo devem apresentar, além dos limites da edificação, os limites do lote e seus recuos e afastamentos até as divisas, devidamente cotados.
	§ 3º As plantas baixas devem apresentar o perímetro das unidades privativas, quando houver, devidamente cotado, com a demarcação do acesso e o número de cada unidade.
	Art. 26. Os cortes longitudinal e transversal serão apresentados em número suficiente a um perfeito entendimento do projeto. Serão convenientemente cotados, com andares numerados, registrando ainda o perfil do terreno e os níveis em relação à rua e aos lotes lindeiros. Quando tais cortes resultarem muito extensos em virtude de pavimentos repetidos, poderão ser simplificados, omitindo-se na forma convencional, a representação dos pavimentos iguais desde que seja cotada a altura total da edificação.
	Art. 27. O Selo de identificação das plantas deverá conter:
	I - o uso da edificação de acordo com o Plano Diretor;
	II - o nome do proprietário;
	III – o endereço da obra;
	IV – o nome do profissional;
	V – o endereço, telefone ou e-mail do profissional;
	VI -a escala dos desenhos;
	VII - o conteúdo da prancha: Situação, Plantas Baixas, Fachadas, Cortes.
	Parágrafo único. No selo dos projetos deverá constar declaração: “Declaro que as informações contidas no projeto atendem às normas e legislações vigentes.”
	Art. 28. Os desenhos obedecerão às seguintes escala:
	I - 1.50, 1.75 ou 1.100 para as plantas baixas;
	II - 1.50 ou 1.75 para os cortes e fachadas;
	III - 1.250 ou 1.500 para as plantas de situação e localização;
	IV - 1.50, 1.75 ou 1.100 para o projeto de instalações.
	§1º A escala não dispensará a indicação de cotas, que prevalecerão no caso de divergência sobre as medidas tomadas nos desenhos.
	§2º Tratando-se de edifícios de acentuada superfície horizontal, resultando impraticáveis as escalas indicadas, ficará a critério do profissional a escolha de outras, sendo que um dos cortes deverá ser desenhado em escala definida no inciso segundo deste parágrafo.
	Art. 29. O Laudo Técnico de Regularização de Obra descreverá as características da edificação, seus elementos construtivos, a idade da edificação e a conclusão sobre a estabilidade e segurança da mesma.
	Art. 30. Nas obras de reforma ou acréscimo, os projetos serão apresentados com indicações precisas, utilizando-se as seguintes convenções: linha tracejada na cor laranja para as partes a demolir, linha contínua com hachura para as partes a construir ou a reformar e linha contínua para as partes existentes.
	Parágrafo único. Nas obras de reforma deve ser apresentado pelo profissional laudo técnico de vistoria contendo o registro fotográfico da edificação existente com a demonstração das fachadas e volumetria da edificação, além das demais documentações exigidas.
	Art. 31. Quando finalizada a tramitação do processo de aprovação com seu deferimento, deverão ser anexados 02 (dois) jogos de cópias do projeto e do memorial descritivo para que sejam carimbados.
	Art. 32. Uma vez aprovado o projeto, o Órgão Municipal competente fará a entrega à parte interessada de duas cópias do mesmo, mediante o pagamento das taxas correspondentes, ficando uma cópia arquivada no processo.
	Art. 33. O pedido de licenciamento, as renovações e a concessão do habite-se deverão ser feitos no processo de que deu origem à aprovação do projeto.
	Art. 34. A aprovação do projeto prescreverá em 01(um) ano, findo esse prazo e não tendo sido requerido o licenciamento da construção, o processo administrativo será arquivado.
	Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no “caput” do artigo poderá ser solicitada a revalidação do projeto aprovado pela parte interessada, sujeitando-se às determinações legais vigentes. SUBSEÇÃO II
	SUBSTITUIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PROJETO
	Art. 35. As substituições de documentos durante a tramitação do processo de aprovação junto ao setor competente do Executivo Municipal devem ser acompanhadas de Nota Explicativa elaborada pelo profissional e de 01 (uma) via dos documentos alterados, sendo que a versão anterior deve ficar arquivada junto ao processo em tramitação.
	Art. 36. A modificação do projeto arquitetônico aprovado ou licenciado segue o mesmo procedimento para a aprovação de projeto e licenciamento, no que couber, sujeitando-se às determinações legais vigentes.
	SUBSEÇÃO III
	PRAZOS
	Art. 37. Para a aprovação dos projetos em geral, os Órgãos competentes farão um exame detalhado dos elementos do projeto e local da edificação, se for o caso, a fim de verificar se os mesmos estão enquadrados nas legislações pertinentes.
	§ 1º Em caso de erro ou insuficiência de elementos, o requerente será notificado para que no prazo de 30(trinta) dias, contados do recebido desse, possa satisfazer as exigências formuladas ou dar esclarecimentos necessários.
	§ 2º As exigências a que se refere o parágrafo anterior deverão ser sempre que possível feitas de uma só vez por cada Órgão em que se encontram o projeto.
	Art. 38. O prazo para a aprovação dos projetos pela Municipalidade será regulamentado por Decreto.
	Parágrafo único. Quando for solicitada a complementação de documentação ou realização de diligências, o prazo será contado da data do pleno atendimento ao solicitado.
	Art. 39. Solicitado o comparecimento da parte interessada para providências necessárias ao andamento de sua solicitação, se não atendida a solicitação em até 90 (noventa) dias a partir da data de comunicação, o processo será arquivado.
	SUBSEÇÃO IV
	ALINHAMENTO
	Art. 40. Nenhuma edificação a ser construída no alinhamento e nas vias sujeitas a recuo viário poderá ser iniciada sem que o Município forneça a certidão de alinhamento e altura da soleira.
	§ 1º O pedido de expedição de certidão de alinhamento deverá ser acompanhado de:
	I - requerimento assinado pelo proprietário e pelo profissional;
	II - uma planta de situação e localização, conforme especificado no art.25;
	III - cópia do registro imobiliário atualizado.
	§ 2º O alinhamento e a altura da soleira serão determinados de acordo com os projetos oficialmente aprovados para o logradouro respectivo por meio de referências existentes no local ou marcados diretamente no lote quando necessário, pelo Órgão Municipal competente.
	Art. 41. Quando se tratar de obra ou edificação junto a rodovias Federais ou estaduais deverá ser solicitado alinhamento ao órgão responsável.
	SEÇÃO III
	LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO
	SUBSEÇÃO I
	OBRAS EM GERAL
	Art. 42. Quando requerido o licenciamento da construção, o pedido assinado pelo proprietário e profissional deverá estar instruído com:
	I - projeto aprovado pelo órgão municipal;
	II - ARTs ou RRTs de execução de todas as atividades técnicas que envolvem a edificação;
	III - cópia da matrícula da obra no INSS;
	IV- pagamento das taxas relativas ao licenciamento da construção.
	Art. 43. No alvará de licença emitido pelo Município, constará:
	I –a indicação do nome do proprietário;
	II –a localização da obra;
	III –a finalidade e uso da obra;
	IV –o nome do profissional pela execução com o número e registro do órgão competente.
	§1º Para os efeitos do presente Código, uma edificação será considerada como iniciada quando constatada a completa execução de sua fundação com base no projeto aprovado.
	§2º Se dentro do prazo fixado no Alvará de Licença a construção não for concluída, deverá ser requerida prorrogação do prazo e pagas as taxas de licença correspondentes à sua prorrogação.
	Art. 44. A validade dos Alvarás de construção terá a seguinte classificação:
	I - 01 ano de validade para edificações com área construída até 500,00m²;
	II - 02 anos de validade para edificações com área de 501,00m² a 2.500,00m²;
	III - 03 anos de validade para edificações com área de 2.501,00m² a 5.000,00m²;
	IV - 04 anos de validade para edificações com área superior a 5.000,00m².
	§ 1º Para a renovação do Alvará de Construção, o requerimento deverá ser assinado pelo proprietário e pelo profissional;
	§ 2º Após 01 (um) ano da expedição do Alvará, o profissional deverá apresentar documento comprovando a execução das fundações, sob pena de revogação do Alvará expedido.
	Art. 45. O alvará de licença poderá, a qualquer tempo e assegurada ampla defesa à parte, mediante ato da autoridade competente, ser:
	I - revogado, atendendo o relevante interesse público;
	II - cassado, em caso de desvirtuamento, por parte do interessado, da licença concedida;
	III - anulado, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição.
	SUBSEÇÃO II
	DEMOLIÇÕES
	Art. 46. A demolição de qualquer edificação, excetuando apenas os muros de fechamento de até 3,00 (três metros) de altura, só poderá ser executada mediante licença expedida pelo Órgão Municipal competente.
	Art. 47. No pedido da licença, deverá constar:
	I - título de propriedade ou equivalente;
	II - requerimento padrão de licença para a demolição assinado pelo proprietário do imóvel e pelo profissional pela demolição, quando for o caso;
	III - ART ou RRT do profissional, quando for o caso.
	IV - cópia do contrato de prestação de serviços, com empresa registrada junto à municipalidade, que efetuará o recolhimento e destinação dos entulhos ou a licença do órgão competente para a deposição dos entulhos em local adequado;
	V - prazo de duração dos trabalhos, o qual poderá ser prorrogado, atendendo solicitação justificada do interessado e a juízo do Órgão Municipal competente;
	VI- pagamento da taxa para a licença de demolição.
	Parágrafo único. A licença para demolição será negada quando se tratar de imóvel tombado como Patrimônio Histórico-Cultural pela Municipalidade.
	Art. 48. O Órgão Municipal competente poderá, sempre que julgar conveniente, estabelecer horário dentro do qual uma demolição deva ou possa ser feita.
	Art. 49. Em qualquer demolição, o profissional ou o proprietário, conforme o caso, adotará todas as medidas necessárias à garantia das condições de segurança dos operários, dos transeuntes, do público, das benfeitorias lindeiras e dos logradouros, obedecendo o que dispõe o presente Código no Capítulo de Execução e Segurança das Obras.
	CAPÍTULO IV
	EXECUÇÃO E SEGURANÇA DAS OBRAS
	Art. 50. Durante o período de execução da obra deverão ser adotados medidas de segurança e proteção, além das providências para resguardo do interesse público, assegurando condições para o livre trânsito de pedestres, a acessibilidade e a integridade de vias, logradouros e bens públicos.
	SEÇÃO I
	CANTEIRO DE OBRAS
	Art. 51. Para dar início à obra, é obrigatória a instalação de placa de identificação da obra com cópia do Alvará de construção em local visível e de fácil acesso à fiscalização.
	Art. 52. É proibida a permanência de qualquer material de construção nas calçadas e vias públicas, bem como sua utilização como canteiro de obras ou depósito de entulhos.
	Parágrafo único. Somente será permitido o depósito temporário de materiais nas calçadas pelo período máximo de 06 (seis) horas.
	SUBSEÇÃO I
	TAPUMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
	Art.53. Enquanto durarem as obras, o profissional deverá adotar todas as medidas e equipamentos necessários à proteção e segurança dos que nela trabalham, dos pedestres, das propriedades vizinhas e do patrimônio público, observando as normas técnicas da ABNT e a legislação trabalhista.
	Art. 54. Nenhuma construção ou demolição poderá ser feita no alinhamento da via pública ou dos lotes lindeiros sem que haja em todo o seu perímetro tapume ou proteção provisória acompanhando o andamento da construção ou da demolição.
	Parágrafo único. Os tapumes deverão ter altura de, no mínimo, 2,20m (dois metros e vinte centímetros), devendo ser instalados preferencialmente no alinhamento do lote.
	Art.55. A colocação de tapumes e andaimes sobre a calçada pública deverá garantir faixa para circulação de pedestres, livre de barreiras e obstáculos, com largura mínima de 1,20m.
	§ 1º Quando a obra atingir o segundo pavimento, o tapume no pavimento térreo deverá ser recuado para o alinhamento do lote, construindo-se uma cobertura, em forma de galeria, com pé-direito mínimo de 3,00m.
	§ 2º Havendo riscos comprovados à segurança, o Órgão Municipal competente poderá autorizar, por prazo determinado, mediante pagamento de taxa, a ocupação total da calçada, sob responsabilidade do proprietário e do profissional, devendo ser adotados os procedimentos de segurança cabíveis, tais como:
	I - construção de passarela com percurso de pedestres na transferência para nova estrutura de circulação devendo ser feito no mesmo nível da calçada;
	II - caso haja impossibilidade para a transferência em nível conforme alínea “a” deve ser adotada solução em rampa para vencer o desnível nas extremidades do circuito entre a calçada e a nova estrutura, admitindo-se inclinação máxima de 10%;
	III - largura mínima de 1,20m em qualquer ponto da faixa de circulação ao longo do percurso;
	IV - sinalização, inclusive noturna, da obra sobre a calçada e dos desvios decorrentes para pedestres e veículos em trânsito no leito carroçável;
	V - separação física e proteção da faixa de circulação de pedestres através de elementos que assegurem a integridade dos transeuntes.
	Art. 56. O responsável pela construção e o proprietário do imóvel, ficam obrigados, sob pena de multa, a conservar a calçada entre meio-fio e o tapume, sempre em bom estado.
	Art. 57. Após o término das obras, os tapumes deverão ser retirados no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
	Parágrafo único. Findo este prazo, se a providência não for tomada o Órgão Municipal competente o fará, correndo as despesas por conta do proprietário, se for o caso, sem prejuízo da multa correspondente.
	SUBSEÇÃO II
	OBRAS PARALISADAS
	Art. 58. No caso de se verificar a paralisação de uma construção ou demolição por mais de 60 (sessenta) dias, a obra deverá ter:
	I - todos os vãos, poços e buracos fechados, de maneira conveniente e segura;
	II - seus andaimes removidos e tapumes recuados, quando construídos sobre a calçada.
	Art. 59. O proprietário de obra paralisada ou de edificação abandonada será diretamente responsável pelos danos ou prejuízos causados ao Município e a terceiros, em decorrência da paralisação ou abandono da mesma.
	SEÇÃO II
	MOVIMENTO DE TERRA
	Art. 60. Qualquer movimento de terra deverá ser executado com o devido controle tecnológico, a fim de assegurar sua estabilidade, prevenir erosões e garantir a segurança dos imóveis e logradouros limítrofes.
	§ 1º Antes do início do movimento de terras deverá ser verificada a existência de redes de infraestrutura pública ou quaisquer outros elementos que possam ser comprometidos pelos trabalhos.
	§ 2º A execução de escavações, cortes ou aterros com mais de 3,00m (três metros) de altura ou profundidade, em relação ao perfil natural do terreno, será precedida de Estudo de Viabilidade Técnica acompanhada de ART ou RRT, com vistas à verificação das condições de segurança e de preservação ambiental e paisagística.
	CAPÍTULO V
	DA CONCLUSÃO DA OBRA
	LIBERAÇÃO CARTA DE HABITAÇÃO
	Art. 61. Uma obra será considerada concluída quando estiver em condições de ser habitada.
	Art. 62. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que tenha sido procedida a vistoria pelo órgão municipal competente e expedida a carta de habitação.
	Art. 63. Após a conclusão das obras, deverá ser requerida a vistoria competente, num prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.
	§ 1º O requerimento de vistoria será sempre assinado pelo proprietário e/ ou pelo profissional.
	§ 2º O requerimento de vistoria deverá ser acompanhado de:
	I - projeto arquitetônico aprovado completo;
	II - carta de entrega dos elevadores, quando houver, fornecida pela firma instaladora;
	III - visto da liberação das instalações hidrossanitárias e elétricas fornecido pelo órgão competente, de acordo com regulamentação específica; e
	IV - visto da liberação das instalações de prevenção de incêndio do órgão competente, para os casos em for exigido;
	V – comprovante de protocolo do processo para apuração do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza – ISS junto à Secretaria de Finanças;
	VI – licenças de operação e/ou funcionamento expedidas pelo órgão ambiental competente, quando for o caso;
	VII - pagamento da taxa para a liberação da carta de habitação.
	Art. 64. A vistoria das edificações para liberação da carta de habitação será realizada quanto à verificação dos elementos constantes no projeto arquitetônico aprovado, não eximindo o responsável técnico pela execução da obra do atendimento da legislação edilícia vigente, com o objetivo de verificar as condições mínimas de habitabilidade, salubridade e segurança, quais sejam:
	I- Contrapiso concluído das unidades autônomas;
	II- Paredes com tratamento superficial adequado;
	III- Cobertura concluída;
	IV- Revestimento externo acabado e impermeabilizado, inclusive de fechamentos e de contenção do terreno;
	V- Esquadrias com vidros instalados;
	VI- Acessibilidade garantida de acordo com o previsto em projeto;
	VII- Pisos e calçada concluída;
	VII- Concordância com o projeto aprovado.
	§ 1º Se, por ocasião da vistoria, for constatado que a edificação não foi construída, aumentada ou reformada de acordo com o projeto aprovado, o proprietário será autuado de acordo com as disposições deste Código e intimado a legalizar as obras, caso as alterações possam ser aprovadas, ou fazer a demolição ou as modificações necessárias para repor a obra de conformidade com o projeto aprovado.
	§ 2º A vistoria interna das unidades autônomas, residenciais ou não residenciais, poderá se dar por amostragem.
	§ 3º As infrações a este artigo importarão em multa ao proprietário ou ao profissional pela execução.
	Art.65. Solicitada a vistoria e verificado que a obra foi executada conforme projeto aprovado, o Município fornecerá a carta de habite-se em duas vias, num prazo máximo de 15(quinze) dias a contar da data em que foi protocolado o requerimento.
	Parágrafo único. Para a liberação da carta de habitação a calçada deverá estar de acordo o projeto aprovado pelo órgão competente.
	Art. 66 Será concedido carta de habitação parcial a juízo do Órgão competente, nos seguintes casos:
	I - quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial, e puder cada uma ser utilizada independente da outra;
	II - quando se tratar de mais de um prédio construído no mesmo lote;
	III - quando se tratar de prédio de apartamentos ou escritórios, e as unidades possam ser ocupadas independentemente.
	CAPÍTULO VI
	TAXAS
	Art. 67. As taxas relativas à aprovação de projeto, liberação de alvará de licenciamento de obras, de reforma, demolição, liberação da carta de habitação e demais licenças prevista nesta Lei, serão cobradas de acordo com o estabelecido no Código Tributário Municipal e pelas demais disposições legais pertinentes.
	CAPÍTULO VII
	CONDIÇÕES GERAIS DAS EDIFICAÇÕES
	SEÇÃO I
	ESTRUTURAS, VEDAÇÕES E PISOS
	Art. 68. Os elementos estruturais, vedações verticais, paredes divisórias e pisos deverão atender as normas técnicas da ABNT e garantir:
	I - segurança estrutural, segurança contra fogo, segurança no uso e na operação;
	II - estanqueidade;
	III - desempenho acústico, térmico e de iluminação das unidades;
	IV - condições de acessibilidade e segurança.
	Art. 69. As estruturas, vedações e muros de fechamento edificados nas divisas do lote deverão ter as faces externas devidamente revestidas, mediante autorização do proprietário lindeiro.
	Art. 70. Nos casos em que houver justaposição da obra nova com edificação lindeira existente na divisa, deverão ser tomadas providências necessárias para evitar infiltrações, deslocamentos e fissuras.
	Parágrafo único. As edificações deverão ter estrutura e paredes independentes, não podendo utilizar ou apoiar-se em edificações lindeiras existentes.
	Art. 71.As fundações e estruturas deverão ser executadas inteiramente dentro dos limites do lote ou terreno, de modo a não prejudicar os imóveis vizinhos e o logradouro público.
	Art. 72 As vedações assentadas em contato com o solo deverão ser devidamente impermeabilizadas.
	Art. 73. Em qualquer caso as paredes não poderão formar ângulo diedro menor que 60 graus.
	Art. 74. As edificações, com vedações de madeira ou outros materiais não resistentes ao fogo ficarão condicionadas aos seguintes parâmetros:
	I - máximo de 2 (dois) andares;
	II - afastamento mínimo de 1,50m de qualquer ponto das divisas do lote;
	III - afastamento mínimo de 3,00m de outra edificação de madeira ou outro material não resistente ao fogo.
	§ 1º Estes parâmetros poderão ser alterados por solução que comprovadamente, garanta a segurança dos usuários da edificação e seu entorno.
	§ 2º O afastamento de 1,50m não se aplica às divisas em que a parede externa for de alvenaria ou material equivalente.
	Art. 75. Os pisos devem apresentar resistência ao escorregamento de acordo com as normas técnicas da ABNT no mínimo nos seguintes ambientes: áreas molhadas, rampas, escadas de uso comum e terraços.
	Art. 76. O projeto deve indicar o sistema construtivo que impeça a ascensão para o sistema de piso da umidade ascendente quanto à:
	I - estanqueidade à umidade;
	II - resistência mecânica contra danos durante a construção e utilização do imóvel;
	III - previsão eventual de um sistema de drenagem.
	Parágrafo único. O Sistema de pisos de áreas molhadas será impermeabiliza do de acordo com as normas técnicas da ABNT, não permitindo a passagem da umidade para outros elementos construtivos da edificação, bem como às unidades vizinhas.
	Art. 77. Os entrepisos das edificações serão incombustíveis, admitindo-se o uso de madeira ou similar em edificações de até 02 (dois) pavimentos, e que constituam uma única moradia. SEÇÃO II
	COBERTURAS E BEIRAIS
	Art. 78. As coberturas serão confeccionadas em material impermeável, incombustível e resistente à ação dos agentes atmosféricos.
	Art. 79. As coberturas deverão ser feitas de modo a impedir o despejo de águas pluviais nos terrenos vizinhos, logradouros públicos, devendo estas ser canalizadas e ter seus condutores ligados a sarjetas, a sistemas de esgotamento de águas pluviais ou à caixa de captação.
	§ 1º Quando a edificação estiver junto à divisa deverá possuir platibanda.
	§ 2º Todas as edificações com beiral com caimento, no sentido da divisa, deverão possuir calhas quando o afastamento deste a divisa for inferior a 0,75m.
	Art. 80. A cobertura de edificações geminadas deverá ter estrutura independente para cada unidade autônoma e a parede divisória deverá propiciar total separação entre os forros e demais elementos estruturais das unidades.
	SEÇÃO III
	FACHADAS E ELEMENTOS PROJETADOS EM BALANÇO
	SUBSEÇÃO I
	FACHADAS
	Art. 81. As fachadas e demais paredes externas das edificações, inclusive as das divisas do lote, deverão receber tratamento e ser convenientemente conservadas.
	Art. 82. As fachadas poderão ter saliências não consideradas como área de construção, projetando-se ou não sobre os afastamentos obrigatórios, desde que atendam as seguintes condições:
	I - formem molduras ou motivos arquitetônicos e não constituam área de piso;
	II - não ultrapassem em suas projeções, no plano horizontal, a 0,20m (vinte centímetros).
	Parágrafo único. Serão permitidas saliências para colocação de aparelhos de ar-condicionado (lajes técnicas) podendo alcançar o limite máximo de 0,70m (setenta centímetros), desde que mantenham afastamento mínimo de 1,50m das divisas.
	Art. 83. Os elementos em balanço projetados sobre o recuo frontal obedecerão às seguintes condições:
	I - balanço máximo de 1/20 (um vigésimo) da largura do logradouro, não podendo exceder o limite de 1,20m
	II - somente serão admitidos elementos em balanço ou saliências acima do pavimento térreo e a 3,00m acima do nível do pavimento térreo.
	Parágrafo único. Para efeito do cálculo do balanço será considerada a largura do logradouro acrescida do somatório dos recuos frontais do Plano Diretor.
	Art. 84. Nos logradouros onde forem permitidas edificações no alinhamento, de acordo com o Plano Diretor, não são permitidos saliências superiores a 0,20m e elementos em balanço.
	SUBSEÇÃO II
	MARQUISES E TOLDOS RETRÁTEIS
	Art. 85. A construção de marquises na fachada das edificações construídas no alinhamento dos logradouros atenderá aos seguintes requisitos:
	I - não excedam a largura da calçada, deduzida de 0,70m do meio-fio, ficando sujeitas em qualquer caso ao balanço máximo de 3,00 (três) metros;
	II - ter em seu nível inferior, altura mínima de 3,00m e máxima de 4,50m em relação ao nível da calçada;
	III - não conter pilares de sustentação, grades, peitoris ou guarda-corpos;
	IV - não prejudiquem a arborização e iluminação pública e não ocultem placas de nomenclaturas e outras indicações oficiais dos logradouros;
	V - sejam construídas na totalidade de seus elementos de material impermeável e resistente à ação do tempo;
	VI - sejam providas de dispositivo que impeça a queda das águas sobre a calçada;
	VII - quando envidraçadas, em acrílico, ou de outro material facilmente quebrável, deverão atender as condições de segurança, no que tange ao tipo e espessura dos materiais empregados, à prova de estilhaçamento.
	Art. 86. As marquises deverão ser construídas de tantos segmentos horizontais quantos forem convenientes a fim de que seja mantida altura adequada.
	Art. 87. Nas edificações térreas, a marquise poderá ser substituída por toldo retrátil, obedecendo os limites de altura.
	Art. 88. Após 10 anos da obtenção da Carta de Habite-se, o proprietário do imóvel deverá apresentar ao Órgão Municipal competente, Laudo de estabilidade da marquise.
	Parágrafo único. Após este prazo deverá ser apresentado novos laudos de estabilidade da marquise a cada 05 anos.
	SUBSEÇÃO III
	SACADAS E TERRAÇOS
	Art. 89. As sacadas e terraços deverão ter guarda-corpo com altura mínima de 1,05m e espaçamento entre seus elementos horizontais e verticais inferiores a 0,15m, de forma a oferecer adequada proteção.
	§ 1º Quando as sacadas se localizarem em frente a rede de energia elétrica, o proprietário da obra deverá providenciar o isolamento da referida rede a fim de oferecer proteção e segurança.
	§2º As sacadas e terraços construídas junto à divisa do lote ou a menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) desta, devem possuir muro de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de altura na face voltada para a divisa.
	SEÇÃO IV
	ACESSIBILIDADE DAS EDIFICAÇÕES
	Art. 90. A construção, modificação e ampliação de edifício público ou privado obedecerão às disposições previstas nas legislações federal, estadual e municipal referentes à acessibilidade de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como às normas técnicas pertinentes.
	§ 1º No caso de modificação ou ampliação de edificação anteriormente licenciada, os requisitos de acessibilidade deverão ser exigidos apenas na parte da edificação em alteração, excetuada a hipótese de impossibilidade de atendimento aos mesmos, comprovada por meio de laudo técnico.
	§ 2º Os locais de acesso, circulação e utilização de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deverão exibir, de forma visível, o símbolo internacional do acesso.
	Art. 91. Toda edificação de uso público ou coletivo deverá ter, no mínimo, um sanitário com dimensões apropriadas às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, com todos os acessórios ao alcance e dispositivos auxiliares de apoio, atendendo normas e legislações pertinentes.
	SEÇÃO V
	ACESSOS E CIRCULAÇÕES
	Art. 92. Toda edificação destinada à prestação de serviços públicos ou privados, bem como aquelas destinadas ao uso coletivo, de qualquer natureza, devem garantir condições de acesso, circulação e uso pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme as disposições da NBR 9050.
	Art. 93. Nos acessos e circulações, quando integrantes de rotas de fuga, serão adotados os parâmetros determinados pelo Corpo de Bombeiros e NBR 9077.
	Art. 94. Os edifícios mistos deverão ter acessos independentes.
	Art. 95. O acesso de veículos deve ser independente do acesso de pedestres.
	Art. 96. As escadas e rampas devem ser desenvolvidas totalmente dentro dos limites do lote.
	SUBSEÇÃO I
	PORTAS
	Art. 97. O dimensionamento das portas deverá obedecer a uma altura mínima de 2,10m e às seguintes larguras mínimas:
	I - de uso privativo:
	a) para portas de acesso às unidades autônomas: 0,90m;
	b) para dormitórios, sala de estar, cozinha, escritório: 0,80m;
	c) para sanitários, banheiros e área de serviço: 0,80m.
	II - de uso coletivo:
	a) porta de acesso principal para o uso residencial multifamiliar: 1,10m;
	b) para salas de atendimento e reunião de público: 1,20m;
	c) para sanitários e banheiros públicos: 0,80m.
	§1º A largura mínima das portas será aumentada nos casos previstos na NBR9077;
	§2º Todos os vãos de portas e passagens integrantes de rotas acessíveis deverão atender aos requisitos da NBR 9050.
	Art. 98. A quantidade e a largura das portas destinadas ao acesso de uso coletivo deverão ser dimensionadas em função do cálculo de lotação da edificação, de acordo com os parâmetros e fórmula de cálculo apresentada na NBR 9077.
	Art. 99. As portas de acesso das edificações destinadas ao uso coletivo deverão atender às seguintes disposições:
	I - as portas de acesso (entrada e saída) devem estar posicionadas de forma a facilitar a entrada e acomodação das pessoas que chegam ao compartimento e a rápida evacuação do local pelas pessoas de forma segura, devendo ser eficazmente sinalizada;
	II - as saídas dos locais de reunião de público devem se comunicar, de preferência, diretamente com a via pública;
	III - as folhas das portas de saída não poderão se abrir diretamente sobre a calçada do logradouro público.
	SUBSEÇÃO II
	CIRCULAÇÕES
	Art. 100. A largura das circulações destinadas à rota de fuga deverá ser dimensionada de acordo com a NBR 9077, conforme o número de unidades de passagem necessárias para atender à demanda da população.
	Art. 101. A largura mínima para as circulações em residências unifamiliares será de 1,00m.
	Art. 102. A largura mínima para as circulações em residências multifamiliares ou edificações de uso coletivo será:
	I - 1,50m para acessos principais;
	II - 1,20m para acesso às unidades autônomas.
	Art. 103. Circulações em centros de compras, shopping centers e congêneres deverão conter as seguintes larguras mínimas:
	a) com lojas dispostas em um único lado: 2,20m;
	b) com lojas dispostas nos dois lados: 3,30m.
	Art. 104. A largura obrigatória das circulações deverá ser isenta de obstáculos, componentes estruturais, mochetas, paredes, lixeiras, telefones públicos, bancos, floreiras e outros elementos que possam restringir, reduzir ou prejudicar o livre trânsito.
	SUBSEÇÃO III
	ESCADAS
	Art. 105. Salvo maiores exigências da NBR 9077 e demais legislações vigentes que dispõem sobre saídas de emergência em edificações, as escadas deverão observar:
	I - ser construídas em material resistente ao fogo quando servirem a mais de 02 (dois) pavimentos;
	II - ter os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais antiderrapantes;
	III - ser dotadas de corrimão e de guarda-corpo, conforme o caso;
	IV - oferecer passagem com altura livre não inferior a 2,10m;
	V - quando for de uso residencial unifamiliar, ter largura mínima livre de 1,00m;
	VI - quando for de uso residencial multifamiliar ou coletivo, ter largura mínima livre de 1,20m;
	VII - quando for de uso hospitalar e clínicas com internação em geral, ter largura mínima livre de 2,20m.
	Art. 106. Nas escadas de uso secundário ou eventual como para mezaninos com até 30,00m², porões, adegas, sótãos ou similares, será permitida a redução da largura para até 0,80m.
	Art. 107. A existência de elevadores ou escada rolante em uma edificação não dispensa a construção de escada.
	Art. 108. O dimensionamento dos degraus das escadas deverá observar aos seguintes requisitos:
	I - ter “h” compreendida entre 15 e 19cm, onde h= altura do degrau;
	II - ter “b” dimensionada pela fórmula de Blondel: 62cm ≤ 2 h + b ≤ 64cm, onde b= largura do degrau.
	§1º A largura mínima do degrau (b) dever ser de 0,25m, sendo que a altura máxima do degrau (h) será de 0,19m.
	§2º As larguras e alturas dos diversos degraus de um mesmo lanço deverão ser iguais.
	§3º Em lanços sucessivos de uma mesma escada, as diferenças entre as alturas dos degraus poderão ser de no máximo 0,05m.
	Art. 109. O lanço mínimo será de 03 degraus e o lanço máximo, entre dois patamares consecutivos não ultrapassará 16 alturas de degrau.
	Art. 110. Os patamares deverão ter comprimento, no mínimo, igual à largura da escada.
	SUBSEÇÃO IV
	RAMPAS
	Art. 111. As rampas deverão ser construídas com material incombustível e serão projetadas de acordo com a NBR 9050.
	Art. 112. As rampas deverão ser dotadas de corrimão em ambos os lados, sem interrupções nos patamares e guarda-corpo quando for o caso, de acordo com as disposições normativas.
	Art.113. As rampas deverão ser contínuas entre patamares e níveis, sem interrupção por degraus.
	Art.114. No início e término das rampas, o piso deverá ter tratamento diferenciado para orientação das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
	Art. 115. No interior das edificações destinadas ao uso público ou coletivo, será obrigatória à utilização de rampas ou outros meios mecânicos especiais para acesso e locomoção de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com as exigências da NBR9050.
	Art. 116. Quando existir desnível entre o piso do pavimento térreo e a calçada nas edificações de uso público ou coletivo é obrigatório à utilização de rampas ou outros meios mecânicos especiais para acesso e locomoção de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, atendendo normas e legislações pertinentes.
	Art. 117. Em edificações consolidadas, construídas no alinhamento, onde não existir solução técnica para garantir acessibilidade, a rampa poderá ser executada na faixa de transição nas calçadas com largura superior a 2,50m, mediante autorização do Órgão Municipal competente.
	SUBSEÇÃO V
	RAMPAS DE VEÍCULOS
	Art. 118. As rampas de veículos deverão obedecer, além das demais disposições deste Código no que couber, a tabela e figura abaixo:
	
	Parágrafo único. Os veículos citados no “caput” referem-se a automóveis e utilitários.
	Art. 119. As rampas de veículos deverão apresentar:
	I - quando retas, apresentar faixa de circulação com largura livre mínima de 3,00m (três metros);
	II - quando em curva, cotovelo em 90° ou em solução em “L”, apresentar faixa de circulação com largura livre mínima de 4,00m (quatro metros), com raio interno mínimo de 3,50m;
	III - nos casos de rampa em solução helicoidal, a faixa de circulação deve ter largura livre mínima de 5,00m (cinco metros) e raio interno mínimo de 6,00m (seis metros);
	IV - se a rampa atender mais de 50 veículos, em um ou mais pavimentos, a faixa de circulação deverá ter largura livre mínima de 5,00m (cinco metros) quando reta e 6,00m (seis metros) quando em curva;
	IV - patamar de acomodação de 5,00m (cinco metros).
	Parágrafo Único. As rampas devem ser totalmente livres de qualquer interferência estrutural ou elemento físico.
	SUBSEÇÃO VI
	ELEVADORES
	Art. 120. Na instalação de elevadores ou qualquer outro equipamento eletromecânico de transporte vertical, deverão ser observados os requisitos previstos nas respectivas normas técnicas da ABNT.
	Art. 121. Será obrigatória a instalação de, no mínimo, um elevador, nas edificações em geral, que apresentarem entre o piso de pavimento de menor cota e o piso do pavimento de maior cota, distância vertical superior a 10,00m.
	§ 1º Excluem-se do cálculo da altura para instalação do elevador:
	I - as partes sobrelevadas destinadas à casa de máquinas e caixa d'água;
	II - o último pavimento quando for de uso exclusivo do penúltimo.
	§ 2º A quantidade de elevadores necessários para a edificação será definida de acordo com o cálculo de tráfego.
	Art. 122. Toda edificação de uso público com mais de 02 pavimentos terá, no mínimo, 1 (um) elevador adaptado ao uso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, salvo quando apresentar solução em rampas, conforme os padrões das normas técnicas da ABNT de Acessibilidade.
	Art. 123. Os elevadores de carga deverão ter acesso próprio, independente e separado dos corredores, passagens ou espaços de acesso aos elevadores de passageiros e não poderão ser usados para o transporte dos mesmos.
	Art. 124. Os edifícios mistos, quando obrigatória a instalação de elevador, deverão ser servidos por elevador exclusivo para atividade residencial e exclusivo para comercial e serviços, devendo o cálculo de tráfego ser feito separadamente.
	Art. 125. O hall para acesso aos elevadores, em qualquer pavimento deverá ser dimensionado de forma a inscrever um círculo com largura não inferior a:
	I - 1,50m para usos residenciais;
	II - 2,00m para demais usos.
	Parágrafo único. O hall dos elevadores deve constituir espaço independente das circulações no pavimento de acesso principal.
	Art. 126. A existência de elevador, mesmo quando não obrigatória, não dispensa a construção de escadas ou rampas.
	Art. 127. A instalação de elevador ou de qualquer outro aparelho de transporte somente terá seu uso liberado após expedição de Certificado de Funcionamento pela empresa instaladora, certificado este que poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo órgão competente.
	SUBSEÇÃO VII
	ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
	Art. 128. A instalação de escadas rolantes e similares cumprirá às exigências previstas em normas específicas.
	Parágrafo único. Os patamares de acesso e saídas das escadas ou esteiras rolantes deverão ter largura e comprimento não inferior a 02 (duas) vezes a largura das mesmas.
	SEÇÃO VI
	JIRAUS OU MEZANINOS
	Art. 129. A construção de jiraus e mezaninos é permitida desde que não sejam prejudicadas as condições de ventilação, iluminação e segurança, tanto dos compartimentos, onde estas construções forem executadas, como do espaço assim criado.
	Art. 130. Os jiraus ou mezaninos deverão atender as seguintes condições:
	I - permitir passagem livre com altura mínima de 2,20m nos dois pavimentos.
	II - não cobrir área superior a 1/3 da área do comprimento em que forem instalados, salvo no caso de constituírem passadiços de largura não superior a 1,20m.
	III - ter guarda-corpo com altura mínima de 1,05m.
	Art. 131. Será permitido o fechamento do mezanino com painéis de vidro, mantendo os vãos de ventilação previstos neste código.
	Art.132. Os entrepisos que constituírem passadiços ou jiraus em edificações destinadas à reunião de público deverão ser resistentes ao fogo.
	SEÇÃO VII
	CHAMINÉS
	Art. 133. As chaminés de qualquer espécie, nas edificações em geral, serão executadas de maneira que o fumo, fuligem, odores ou resíduos que possam expelir não incomodem os vizinhos ou prejudiquem o meio ambiente, devendo ser equipadas de forma a evitar tais inconvenientes.
	§ 1º A qualquer momento, o Município poderá determinar a modificação das chaminés existentes, ou o emprego de dispositivos fumívoros, a fim de ser cumprido o que dispõe o presente artigo.
	§ 2º As chaminés de lareiras, churrasqueiras e coifas deverão ultrapassar o ponto mais alto da cobertura no mínimo 0,50m (cinquenta centímetros);
	§ 3º A altura das chaminés industriais não poderá ser inferior a 5,00m (cinco metros) do ponto mais alto das edificações num raio de 50,00m (cinquenta metros);
	§ 4º As chaminés industriais e torres de qualquer espécie deverão obedecer afastamento das divisas em medida não inferior a 1/5 (um quinto) de sua altura.
	SEÇÃO VIII
	GUARITA
	Art.134. Quando localizadas no recuo frontal as guaritas deverão possuir somente 1 (um) pavimento, com pé-direito mínimo de 2,60m (dois e sessenta) e área total construída não superior a 4,00m² (quatro metros quadrados).
	SEÇÃO IX
	ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS
	Art. 135. A iluminação e ventilação naturais são garantidas quando atendidas as normas pertinentes, podendo ventilar diretamente para o logradouro ou para áreas de recuo frontal, lateral e de fundos, dimensionadas de acordo com o estabelecido no Plano Diretor.
	Art. 136. Toda edificação deverá ter vãos para o exterior para proporcionar a iluminação e ventilação dos ambientes.
	§ 1º Quando a edificação ficar parcial ou completamente afastada da divisa do lote deverá ser aplicado o cálculo de recuos estabelecido no Plano Diretor no capítulo de Recuos.
	§ 2º É admitida a utilização de poço de iluminação e ventilação, conforme o caso, dimensionado de acordo com o artigo 140 deste Código.
	§ 3º As edificações residenciais unifamiliares de até 2 (dois) pavimentos poderão ter os vãos de iluminação e ventilação afastados no mínimo 1,50m da divisa.
	Art. 137. Caberá ao profissional assegurar a iluminação e ventilação naturais quando da compartimentação dos ambientes da edificação.
	Art. 138. É admitida a construção junto à divisa, sem abertura ou vãos para o exterior, até altura estabelecida no Plano Diretor no capítulo dos Recuos.
	Parágrafo único. É vedada a abertura de vãos em paredes construídas sobre a divisa do lote, salvo nos casos onde é possível a construção sobre a testada do lote.
	Art. 139. Entre blocos de uma mesma edificação vertical ou conjunto de edificações verticais, o afastamento mínimo obrigatório é igual ao dobro do Recuo Lateral e de Fundos.
	Art. 140. Os poços de iluminação e ventilação serão dimensionados permitindo a inscrição de um círculo dado pela fórmula D = N x 0,45m + 2,00m, onde: D = Diâmetro Mínimo, N = Nº de pavimentos atendidos.
	§ 1º Deverá ser mantido a inscrição do diâmetro mínimo em toda a extensão do poço.
	Art. 141. Dentro de uma área destinada à iluminação e ventilação com dimensões mínimas, não poderá existir saliência de mais de 0,20m (vinte centímetros).
	Parágrafo único. Nos poços de iluminação e ventilação não serão permitidos beirados cuja projeção se sobreponha ao diâmetro mínimo exigido.
	Art. 142. O total da área dos vãos para o exterior não poderá ser inferior à fração da área do piso estabelecida na tabela:
	§ 1º Excetuam-se os casos em que a ventilação se der por sistema mecânico e/ou por dutos, de acordo com o previsto neste Código.
	§ 2º Serão dispensados da exigência do cálculo dos vãos para o exterior as garagens dotadas de sistema de ventilação mecânica e iluminação artificial que atenda as normas.
	§ 3º Serão dispensados da exigência do cálculo dos vãos para o exterior os supermercados, centros de compras, shopping centers e congêneres dotados de sistema de climatização, ventilação mecânica e iluminação artificial que atenda as normas.
	§ 4º Os vãos, quando dotados de esquadrias, deverão permitir a renovação do ar, em, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da área mínima exigida.
	§ 5º Os usos classificados como explosivos ou especiais devem atender as exigências de normas e legislações específicas.
	§ 6º Excetuam-se do cálculo as Residências Unifamiliares.
	Art. 143. Os porões e os compartimentos situados no subsolo podem ser utilizados desde que sejam dotados de instalação conveniente ou ventilação natural indireta que lhes assegure a renovação do ar.
	Art. 144. Os compartimentos situados no sótão, que tenham pé direito médio de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) poderão ser destinados à permanência prolongada diurna e noturna desde que sejam obedecidos os requisitos mínimos de ventilação e iluminação.
	Art.145. Sempre que a ventilação efetivar-se por vãos localizados em reentrâncias cobertas, a profundidade destas não poderá ser maior do que sua largura, nem superior à dimensão do seu pé-direito, exceto nos casos de lojas e sobrelojas cujos vãos se localizarem sob marquises ou galerias cobertas.
	§ 1º Quando os vãos se localizarem sob qualquer tipo de cobertura, a porção de área externa aos mesmos será somado à área dos compartimentos que por eles ventilam, para fins de dimensionamento.
	§ 2º Em cada compartimento, uma das vergas das aberturas, pelo menos distará do teto, no máximo, 1/7 do pé direito deste compartimento, não ficando nunca de altura inferior a 2,10m, a contar do piso deste compartimento.
	Art. 146. A área das aberturas destinadas a ventilação não poderá ser inferior a 0,80m², excetuando-se:
	I - os casos de ventilação por dutos;
	II - os sanitários e banheiros em edifícios residenciais e de escritórios, caso em que a área poderá ser reduzida até 0,25m².
	Art. 147. Poderão ser ventilados por dutos:
	I - sanitários e banheiros;
	II – circulações;
	III - depósitos em unidades habitacionais e pequenos depósitos não caracterizados como pavilhão.
	Art. 148. A ventilação natural por dutos verticais será constituída de duto de tiragem, devendo ter abertura de entrada de ar na base e ser dimensionada pela fórmula a seguir:
	A = V/1.200m, onde:
	A = Área Mínima da seção de duto, (m²);
	V = Somatório dos volumes dos compartimentos que ventilam pelo duto, (m³).
	§ 1º A menor dimensão dos dutos de ventilação natural, bem como de sua abertura de ventilação, deverá ser no mínimo de 0,10m;
	§ 2º Quando os dutos servirem a unidades autônomas distintas, deverão ser dotadas de dispositivos de proteção acústica (chicanas).
	Art. 149. Os dutos horizontais para ventilação natural deverão atender as seguintes condições:
	I - ter área mínima de 250cm²;
	II - ter comprimento máximo de 6,00m, exceto no caso de ser aberto nas duas extremidades, quando não haverá limitação para o seu comprimento.
	Art. 150. Quando a ventilação se fizer por processo mecânico, os dutos deverão ser dimensionados conforme especificações do equipamento a ser instalado.
	CAPÍTULO VIII
	INSTALAÇÕES
	Art. 151. As instalações prediais tais como elétricas, hidrossanitárias, pluviais, telefônicas, renovação e condicionamento de ar e de gás, prevenção de incêndios, devem obedecer às normas e legislações específicas, além das orientações dos órgãos responsáveis pela prestação dos serviços, sendo que a responsabilidade é inteiramente do autor do projeto, cabendo à Municipalidade a análise somente das regulamentações contidas neste Código e na legislação municipal específica.
	SEÇÃO I
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Art. 152. As edificações deverão ter suas instalações elétricas executadas de acordo com as prescrições das normas técnicas da ABNT e do regulamento de instalações consumidoras da Concessionária de energia elétrica.
	SEÇÃO II
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	SUBSEÇÃO I
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	Art. 153. As edificações deverão possuir instalações hidráulicas executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT, regulamentos da concessionária local e demais disposições legais.
	Art. 154. Será instalado hidrômetro individual para cada unidade autônoma, para aferição do consumo de água por unidade.
	Art. 155. Deverão ser utilizados aparelhos e dispositivos economizadores de água, tais como:
	I - bacias sanitárias de volume reduzido de descarga;
	II - em edificações de uso público ou coletivo, nos sanitários e banheiros serão obrigatórias torneiras com sistema de fechamento automático temporizado, com acionamento hidromecânico ou fotossensível;
	III - nos estabelecimentos que dispuserem de mictórios fica obrigada ainda a instalação de válvula de descarga com acionamento hidromecânico, fotossensível ou outros com baixo consumo.
	Art. 156. Os sanitários e banheiros deverão ter dimensões que permitam a instalação dos aparelhos, garantindo:
	I - acesso aos mesmos, com largura mínima de 0,60m;
	II - afastamento mínimo de 0,15m entres os mesmos;
	III - afastamento mínimo de 0,20m entre a lateral dos aparelhos e as paredes.
	SUBSEÇÃO II
	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
	Art. 157. As edificações deverão possuir instalações de esgoto sanitário executado de acordo com as normas técnicas da ABNT, regulamentos da concessionária local e demais disposições legais.
	Art. 158. Todas as edificações localizadas no município devem ter seus esgotos sanitários ligados à rede Coletora pública de esgoto sanitário ou serem dotadas de sistema de tratamento individual ou coletivo.
	Art. 159. Todas edificações localizadas em logradouros servidos por rede coletora de esgoto deverão ligar-se à mesma.
	§ 1º É obrigatória e de responsabilidade do proprietário a ligação do esgoto domiciliar à rede de esgoto pública;
	§ 2º É proibido o lançamento direto ou indireto de esgotos sanitários em canalizações de águas pluviais.
	Art. 160. Toda edificação que não seja servida por rede de esgoto sanitário deverá possuir sistema de tratamento de esgotos, individual ou coletivo próprio, projetado e construído de acordo com as normas técnicas da ABNT e aprovado pelos órgãos competentes.
	§ 1º. As edificações localizadas em áreas não servidas por rede coletora de esgoto deverão projetar seu sistema de maneira que posteriormente possam se ligar à futura rede, preferencialmente no recuo frontal.
	§ 2º O órgão municipal competente deverá ser comunicado antes do fechamento definitivo do sistema, para que proceda à fiscalização do sistema de tratamento como um todo, sendo então expedido o laudo de vistoria específico.
	§ 3º Deverá se proceder à limpeza do sistema, no mínimo, a cada período de doze meses de uso, obedecidas as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
	SUBSEÇÃO III
	INSTALAÇÕES PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
	Art.161. Não será permitido o escoamento de águas pluviais, recolhidas ou provenientes de telhados, terraços, marquises, sacadas e outras superfícies de captação, sobre o logradouro público ou sobre os lotes e construções lindeiras.
	§1º Excetuam-se os casos em que o escoamento das águas pluviais dos lotes em declive estejam impossibilitados de atingir naturalmente a sarjeta ou rede pública podendo assim, passar nos lotes lindeiros sem depender da autorização dos proprietários desde que canalizadas, devendo, no entanto, informar previamente a passagem da canalização ou drenagem ao proprietário do lote, definindo, em comum acordo, a localização mais adequada para as mesmas;
	§ 2º A canalização citada no parágrafo anterior ficará a cargo do interessado, que arcará com os custos da obra de instalação e manutenções futuras;
	§ 3º Deverá haver canalização subterrânea ligando a água recolhida no lote à sarjeta ou rede pluvial;
	§ 4º As águas de lavagem de pisos e as provenientes de coleta do condensador dos aparelhos de ar-condicionado deverão ser convenientemente canalizadas de forma a não prejudicar os transeuntes.
	Art. 162. O proprietário do lote fica responsável pelo controle global das águas superficiais, efeitos de erosão ou infiltrações, respondendo pelos danos aos vizinhos, aos logradouros públicos e à comunidade, pelo assoreamento e poluição de bueiros, galerias e canalização de esgoto.
	Art. 163. Os lotes, ao terem suas condições naturais alteradas, deverão ser convenientemente preparados para dar escoamento das águas pluviais com medidas de controle da erosão.
	Art. 163–A. Vetado
	Art. 163–B. Vetado
	SEÇÃO III
	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO
	Art. 164. As instalações de ar-condicionado nas edificações deverão ser executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT e demais especificações deste código.
	Art. 165. Qualquer aparelho para condicionamento artificial do ar fixado ou apoiado nas fachadas deverá ser provido de escoamento das águas residuais de forma embutida na parede ou duto até sua destinação final.
	SEÇÃO IV
	INSTALAÇÕES DE GÁS
	Art. 166. As instalações de gás nas edificações deverão ser executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT e Corpo de Bombeiros.
	§1º Após 10 anos da obtenção da Carta de Habitação, o proprietário do imóvel deverá apresentar ao Órgão Municipal competente, laudo das condições das instalações.
	§2º Após este prazo deverá ser apresentado novo laudo a cada 10 (dez) anos.
	SEÇÃO V
	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
	Art.167. As edificações deverão ser providas de instalações e equipamentos de proteção contra incêndio, de acordo com as prescrições das normas técnicas da ABNT, Corpo de Bombeiros e da legislação estadual e municipal específica.
	Parágrafo único. As instalações e equipamentos contra incêndio deverão ser mantidos em adequado estado de conservação e funcionamento.
	SEÇÃO VI
	INSTALAÇÕES DE ARMAZENAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS
	Art. 168. Toda edificação, independente de seu uso, deverá ter no interior do lote abrigo ou depósito para guarda provisória de resíduos sólidos, com capacidade adequada e suficiente para acomodar os diferentes recipientes dos resíduos, em local desimpedido e de fácil acesso à coleta.
	Parágrafo único. Conforme a natureza e volume do lixo ou resíduos sólidos serão adotadas medidas especiais para sua remoção.
	SEÇÃO VII
	INSTALAÇÕES PARA CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
	Art. 169. É obrigatória a existência de sistema de aproveitamento de água da chuva para fins não potáveis, de acordo com as exigências da NBR 15527, além de outras disposições de normas e legislações pertinentes, em novas edificações ou ampliações, públicas ou privadas, de qualquer categoria de uso, que apresentarem área igual ou superior a 750m².
	§ 1º A execução do sistema citado no caput deste artigo é de responsabilidade do proprietário e do profissional profissional;
	§ 2º A liberação do habite-se fica condicionada a conclusão da implantação do sistema;
	§ 3º Deve constar no projeto arquitetônico a indicação do local de instalação do reservatório de captação de água da chuva.
	§ 4º O sistema citado no “caput” deverá atender a pelo menos um dos usos não potáveis previstos na NBR 15527.
	Art. 170. O aproveitamento de água da chuva se aplica a usos não potáveis podendo ser utilizada após tratamento, de acordo com as normas pertinentes, para os fins previstos na NBR 15527.
	Art. 171. Sempre que houver aproveitamento de água da chuva para finalidades não potáveis deverão ser atendidas as normas sanitárias vigentes e as condições técnicas específicas estabelecidas pelo órgão municipal responsável pela Vigilância Sanitária visando:
	I - evitar o consumo indevido, definindo sinalização de alerta padronizada a ser colocada em local visível junto ao ponto de água não potável e determinando os tipos de utilização admitidos para a água não potável;
	II - garantir padrões de qualidade da água apropriados ao tipo de utilização previsto, definindo os dispositivos, processos e tratamentos necessários para a manutenção desta qualidade.
	Art. 172. O sistema de aproveitamento de água da chuva deverá ter canalização hidráulica e reservatório próprio, que além de atender às disposições de normas e legislações pertinentes, deverá dispor ainda das seguintes condições:
	I - o sistema de distribuição de água da chuva deve ser independente do sistema de água potável, não sendo permitida a conexão cruzada;
	II - os reservatórios deverão ser dimensionados para cada caso, de acordo com as normas e legislações pertinentes;
	III - ter reservatório instalado em local que permita acesso para inspeção e limpeza, devendo ser implantado dentro da área do lote, com tampa que impeça a entrada de luz do sol, insetos e impurezas;
	IV - ser provido de material para filtragem da água armazenada;
	V - os pontos de consumo devem ser de uso restrito e identificados com placa de advertência;
	VI - as torneiras devem ser localizadas em local reservado ou com dispositivo com chave de acionamento;
	VII -as tubulações que utilizam o sistema devem ser identificadas e pintadas na cor verde;
	VIII - o excesso de água contida no reservatório poderá ser infiltrado, preferencialmente, no solo, podendo ser encaminhado para a rede pública de drenagem ou para outro reservatório. CAPÍTULO IX
	CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DAS EDIFICAÇÕES
	Art. 173. Qualquer edificação a ser implantada no lote deve respeitar as normas específicas e as previstas neste Código, de modo a minimizar sua interferência sobre as edificações vizinhas, além de atender às disposições previstas na Lei do Plano Diretor.
	Parágrafo único. Nas edificações de uso coletivo deverá ser fornecido pelo proprietário ao adquirente, Manual de Uso e Manutenção referente à edificação e unidades autônomas, conforme o caso.
	SEÇÃO I
	CLASSIFICAÇÃO
	Art. 174. Conforme a utilização a que se destinam as edificações serão classificadas de acordo com as atividades abaixo:
	I – residenciais;
	II - serviços de hospedagem;
	III – comercial;
	IV - serviços profissionais;
	V – educacional;
	VI - locais de reunião de público;
	VII - serviços automotivos e congêneres;
	VIII - serviços de saúde;
	IX - industrial e pavilhões;
	X - explosivos e Especiais.
	Parágrafo único. Edificações nas quais sejam desenvolvidas mais de uma atividade deverão satisfazer os requisitos próprios de cada uma.
	SEÇÃO II
	RESIDENCIAIS
	Art. 175. As Edificações residenciais, segundo o tipo de utilização de suas unidades, serão classificadas em:
	I - Unifamiliares;
	II - Multifamiliares.
	SUBSEÇÃO I
	RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES
	Art. 176. As residências unifamiliares devem ter, no mínimo, ambientes para estar, repouso, preparo de alimentos e higiene.
	Parágrafo único- A residência unifamiliar deve possuir caixa receptora de correspondências e, onde não houver coleta de lixo conteinerizado, lixeira localizada inteiramente sobre o lote a partir do alinhamento previsto.
	Art. 177. Os compartimentos ou ambientes das edificações destinadas ao uso residencial unifamiliar deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - pé-direito mínimo de 2,60m;
	II - pé-direito mínimo de 2,40m para áreas de serviço, sanitários, banheiros e cozinhas.
	SUBSEÇÃO II
	RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES
	Art. 178. As edificações multifamiliares verticais, em suas áreas de uso comum, deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - pé-direito mínimo de 2,60m;
	II - hall de acesso à edificação que permita inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 2,00m, sendo que este não poderá se sobrepor ao hall de acesso aos elevadores ou circulações.
	III - depósito de material de limpeza com previsão de tanque de lavagem;
	IV - instalações para armazenagem de resíduos sólidos conforme seção VI do capítulo VIII deste Código;
	V - sanitário com vestiário para funcionários;
	VI - copa para funcionários;
	VII - caixa receptora de correspondência;
	VIII - quando possuir área de lazer, esta deverá ter sanitário para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
	Parágrafo único. As edificações multifamiliares com 15 unidades ou mais deverão ter previsão de espaço para serviço de portaria.
	Art.179. As edificações residenciais multifamiliares terão em cada unidade residencial:
	I - ambientes para estar, repouso, preparo de alimentos e higiene;
	II - pé-direito mínimo de 2,60m;
	III - pé-direito mínimo de 2,40m para área de serviço, sanitários, banheiros e cozinhas.
	§ 1º Consideram-se ambientes de higiene sanitários, banheiros e área de serviço;
	§ 2º Cada unidade residencial terá pelo menos um banheiro, vedada sua abertura para o ambiente de preparo de alimentos.
	§ 3º Será admitida a conjugação em um mesmo espaço de todos os ambientes citados no inciso I deste artigo, excetuados os sanitários e banheiros, desde que esse espaço tenha:
	I - forma que permita, em seu piso, um diâmetro mínimo de 2,60m;
	II - ponto de água e esgoto para preparo de alimentos;
	III - ponto de água e esgoto para lavagem de roupas.
	§ 4º A área útil mínima da unidade residencial autônoma será de 25,00m²;
	§ 5º A conformação de ambientes deverá atender a NBR 15575-1, vigente quando da aprovação do projeto, onde trata das “Dimensões mínimas e organização funcional dos espaços”.
	§ 6º Os banheiros e sanitários deverão atender ao disposto no artigo 156 desta Lei.
	Art. 180. É facultada a apresentação da solução de compartimentação interna de cada unidade autônoma para fins de aprovação junto ao Órgão Municipal competente.
	Parágrafo único. A não apresentação da solução de compartimentação interna não exime a obrigatoriedade de dimensionamento dos ambientes conforme a NBR 15575-1.
	SEÇÃO III
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
	Art. 181. As Edificações destinadas a hotéis, pousadas, albergues, paradouros, motéis e congêneres deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - pé-direito mínimo de 2,60m;
	II - hall/Portaria de acesso que permita inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 2,00m, sendo que este não poderá se sobrepor ao hall de acesso aos elevadores ou circulações;
	III – copa, privativa ou coletiva;
	IV - banheiros privativos ou coletivos para hóspedes, estes últimos com pelo menos um banheiro por gênero a cada quatro dormitórios;
	V - banheiros e vestiários para funcionários, separados por gênero;
	VI - prever no mínimo 5% do total de dormitórios com banheiro, ambos dotados de condições de acessibilidade para uso da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida de acordo com as exigências da NBR 9050, com, no mínimo, 01 dormitório com banheiro;
	VII – a conformação das unidades deverá atender a NBR 15575-1, vigente quando da aprovação do projeto, onde trata das “Dimensões mínimas e organização funcional dos espaços”;
	VIII - ter acesso de veículos independente do acesso de pedestres;
	IX- ter entrada de serviço independente da destinada aos hóspedes.
	§1º. As unidades que não dispuserem de banheiros privativos deverão possuir lavatório.
	§2º Vetado.
	§3º As áreas previstas no inciso II, do parágrafo anterior, não serão computadas no coeficiente de aproveitamento básico.
	§4º Por opção do empreendedor, as vagas de estacionamento de veículos automotores poderão ser consideradas unidades autônomas ou áreas comuns, observadas as disposições estabelecidas nesta lei.
	SEÇÃO IV
	COMERCIAL VAREJISTA
	Art. 182. Considera-se atividade comercial varejista as lojas, comércio e serviços de pequeno e médio porte e congêneres.
	Art. 183. As lojas deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - pé direito mínimo de 3,00m;
	II - largura mínima de 3,00m;
	III - 01 (um) sanitário em lojas até 75m²;
	IV - 02 (dois) sanitários em lojas até 150m²;
	V - sanitários calculados conforme a demanda e separados por gênero, em lojas acima de 150m²;
	§1º Será exigido, no mínimo, um sanitário dotado de condições de acessibilidade para uso de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as exigências da NBR 9050, em sanitários coletivos ou lojas acima de 150m²;
	§2º Quando houver sanitários coletivos, as unidades autônomas serão dispensadas da previsão de sanitários privativos.
	SUBSEÇÃO I
	SUPERMERCADOS, CENTROS DE COMPRAS, SHOPPING CENTERS E CONGÊNERES
	Art.184. Os supermercados, centros de compras, shopping centers e congêneres deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - em cada pavimento, sanitários de uso público separado por gênero, com acessos independentes, que atendam a demanda;
	II - ter sanitários familiares com bacia sanitária adulto, infantil e trocador, de acordo com as exigências da NBR 9050;
	III - ter sanitários dotados de condições de acessibilidade para uso de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as exigências da NBR 9050;
	IV - ter entrada independente para veículos de carga e descarga.
	SEÇÃO V
	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
	Art. 185. As edificações destinadas aos serviços pessoais, profissionais, técnicos, consultórios, bancários e congêneres deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - ter hall/ portaria de acesso quando a edificação contar com mais de 20 unidades autônomas, que permita inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 2,00m, sendo que este não poderá se sobrepor ao hall de acesso aos elevadores ou circulações;
	II - ter, no mínimo, um compartimento principal com área útil privativa de 12,00m² por unidade;
	III - pé direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta);
	IV - 01 (um) sanitário em unidades até 75m²;
	V - 02 (dois) sanitários em unidades até 150m²;
	VI - sanitários calculados conforme a demanda e separados por gênero, em unidades acima de 150m²;
	VII - caixa receptora de correspondência.
	§1º Será exigido no mínimo um sanitário dotado de condições de acessibilidade para uso de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as exigências da NBR 9050 em sanitários coletivos ou unidades acima de 150m²;
	§2º Quando houver sanitários coletivos, as unidades autônomas serão dispensadas da previsão de sanitários privativos.
	SEÇÃO VI
	EDUCACIONAL
	Art. 186. As edificações destinadas a atividades educacionais deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - pé-direito mínimo de 3,00m;
	II - sanitários para alunos, separados por gênero, conforme a demanda;
	III - sanitário dotado de condições de acessibilidade para uso de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as exigências da NBR 9050;
	IV – administração;
	V - sala dos professores, quando com mais de 05 salas de aula;
	VI - sanitário para professores;
	VII - ambientes de ensino com ventilação cruzada, ou seja, com janelas situadas em faces opostas, proporcionando a necessária troca de ar;
	VIII – copa;
	IX - bebedouro para cada 150 (cento e cinquenta) alunos, sendo no mínimo 01 unidade;
	X - área de circulação para veículos localizada no interior do lote, destinada ao embarque e desembarque de escolares, com capacidade de parada simultânea para 3 (três) veículos, no mínimo.
	§ 1º As edificações destinadas a atividades educacionais deverão atender às condições fixadas pelo Órgão Municipal competente, Órgão Estadual e pelo Ministério da Educação.
	§ 2º Será dispensado, mediante autorização do Órgão Municipal competente, a exigência de área de circulação para veículos localizada no interior do lote, previsto no inciso X, caso haja impossibilidade técnica comprovada.
	Art. 187. As escolas de educação infantil deverão atender também às Resoluções do Conselho Municipal de Educação.
	Parágrafo único. Deverão ser previstas instalações e equipamentos adaptados ao porte dos alunos de educação infantil.
	Art. 188. As edificações destinadas ao uso educacional de ensino fundamental e médio deverão possuir, além das demais disposições deste código no que couber:
	I - área para recreação coberta na proporção de 0,50m² por aluno;
	II - área de recreação descoberta na proporção de 2,00m² por aluno.
	§ 1º Para o cálculo da população será considerada uma pessoa por 1,50m² de área de salas de aula.
	§ 2º Não serão consideradas circulações e passagens como locais de recreação coberta.
	SEÇÃO VII
	LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
	Art. 189. Considera-se local de reunião de público igrejas, templos, estádios, auditórios, ginásios esportivos, salões de exposição, cinemas, teatros, boates, rodoviárias e congêneres.
	Art. 190. Os locais de reunião de público deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - pé-direito mínimo de 3,00m;
	II - instalações para armazenagem de resíduos sólidos conforme seção VI do capítulo VII;
	III - sanitários para usuários, separados por gênero, conforme a demanda;
	IV - sanitário dotado de condições de acessibilidade para uso de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as exigências da NBR 9050.
	Art. 191. Sem prejuízo das condições de acessibilidade previstas neste Código e na legislação pertinente, qualquer compartimento projetado para local de reunião de público terá sua lotação máxima calculada na proporção de:
	I – 01 (uma) pessoa para cada 0,80m² nas áreas destinadas a pessoas sentadas;
	II - 01(uma) pessoa para cada 0,50m² nas áreas destinadas a pessoas em pé.
	Art. 192. As edificações destinadas a atividades potencialmente causadoras de ruídos ou a eles expostas deverão dar solução de tratamento acústico aos ambientes geradores ou afetados, por intermédio do planejamento da localização no lote, das barreiras e dos fechamentos, dos vãos das aberturas, além da adoção de materiais construtivos de revestimentos com propriedades absorventes ou isolantes, de forma a assegurar o conforto acústico interno e dos vizinhos.
	SUBSEÇÃO I
	GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS
	Art. 193. Os ginásios esportivos deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - banheiros e vestiários para atletas, separados por gênero;
	II - ter visibilidade, para qualquer expectador, da quadra.
	Art. 194. Excetua-se da obrigatoriedade prevista no inciso I do anterior, as quadras esportivas.
	SUBSEÇÃO II
	CINEMAS, TEATROS, AUDITÓRIOS E CONGÊNERES
	Art. 195. Os cinemas, teatros, auditórios e congêneres, deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - ante sala contígua e de fácil acesso à sala de espetáculos com área mínima de 0,20m² por pessoa, calculada sobre a capacidade total;
	II - ter visibilidade, para qualquer expectador, do palco ou tela de projeção.
	III - prever no mínimo 5% das acomodações para uso de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida de acordo com as exigências da NBR 9050.
	Parágrafo único. Em auditórios de estabelecimentos de ensino poderá ser dispensada a exigência do inciso I deste artigo.
	SUBSEÇÃO III
	INSTALAÇÕES DE CARÁTER TEMPORÁRIO
	Art. 196. As Instalações do tipo circo, parque de diversões, food trucks e outras de caráter temporário de afluência de público em geral deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - os sanitários devem apresentar solução adequada de destino final dos dejetos;
	II - local adequado para coleta e acondicionamento de resíduos sólidos;
	III - alimentação de energia deverá ser solicitada junto à Concessionária.
	SEÇÃO VIII
	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CONGÊNERES
	Art. 197. Consideram-se serviços automotivos os postos de abastecimento de combustíveis, lavagem de veículos, garagens e estacionamentos privativos e coletivos, oficinas mecânicas, autoelétricas, funilaria, chapeação e pintura, borracharias, ferros-velhos e congêneres.
	Art. 198. As edificações em que houver atividades que incluam lavagem de veículos e manipulação de óleos e graxas deverão ter seus efluentes coletados por caixa separadora de água, óleo e lama antes de serem lançados na rede pública de esgoto sanitário ou outro destino de acordo com o Órgão Municipal competente.
	§1º As águas provenientes da lavagem de veículos, de peças ou de piso dos locais de abastecimento e troca de óleo e de quaisquer locais que manipulem óleos e graxas devem ser canalizadas para a caixa separadora de água, óleo e lama;
	§2º Não é permitida a ligação das demais instalações de esgoto e pluvial a montante da caixa separadora de água, óleo e lama;
	§3º O cálculo com o dimensionamento da caixa separadora de água, óleo e lama deverá ser apresentado no momento da aprovação do projeto, conforme a demanda do empreendimento;
	§4º A caixa separadora de água, óleo e lama deve ter tampa de fácil remoção, que permita acesso a todos os compartimentos para vistoria e manutenção periódica, admitindo-se, em locais cobertos o uso de tampas vazadas.
	SUBSEÇÃO I
	POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
	Art. 199. Os postos de combustíveis deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I -as bombas abastecedoras de combustíveis serão recuadas a partir do seu eixo, no mínimo, 6m do alinhamento do logradouro público e 7m das divisas dos lotes;
	II - os reservatórios subterrâneos de combustível não poderão exceder a capacidade de 15.000l por compartimento, distando 1m entre eles, devendo ainda distar 3m das fundações das edificações;
	III -as edificações necessárias ao funcionamento do estabelecimento serão afastadas, no mínimo, 4m do eixo das bombas abastecedoras de combustíveis; IV - banheiros e vestiários para funcionários, separados por gênero;
	V - sanitários para usuários, separados por gênero;
	VI - a entrada e saída de veículos será realizada em, no máximo, dois pontos de rebaixamento de meio-fio em uma mesma testada, afastado no mínimo 15,00m da esquina, com no máximo 7,00m de extensão, devendo resguardar ilhas para pedestres;
	VII - a calçada deverá ser executada de forma a diferenciar a faixa acessível do restante da pavimentação.
	Parágrafo único. Quando o lote não possuir dimensões que permitam o previsto no inciso VI, o rebaixamento do meio-fio não poderá ultrapassar a extensão de 50% da testada do lote, devendo resguardar ilhas para pedestres.
	Art. 200. Será permitida a instalação de bomba para abastecimento de combustíveis em estabelecimentos comerciais, industriais, empresas de transporte e entidades públicas, somente para uso privativo, com as seguintes condições:
	I - a bomba abastecedora deverá ser recuada a partir do seu eixo, no mínimo, 6m do alinhamento do logradouro público, distando 2,00m de paredes resistente ao fogo e 7m das divisas dos lotes e de paredes de materiais combustíveis;
	II - o reservatório subterrâneo de combustível não poderá exceder a capacidade de 3.000l, devendo ainda distar 3m das fundações das edificações;
	III - excepcionalmente, se comprovada e justificada a necessidade, será autorizada a instalação de reservatório de até 15.000l.
	SUBSEÇÃO II
	LAVAGENS DE VEÍCULOS
	Art. 201. As lavagens de veículos deverão obedecer, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes condições:
	I - local compartimentado de forma que haja proteção à vizinhança e ao logradouro público dos incômodos decorrentes de seu funcionamento;
	II - a caixa separadora de água, óleo e lama deverá estar localizada a uma distância mínima de 1m da rampa de lavagem;
	III - banheiro e vestiário para funcionários.
	SUBSEÇÃO III
	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS
	Art. 202. As garagens e estacionamentos de veículos serão classificadas em:
	I - privativas: de utilização exclusiva da população permanente da edificação;
	II - coletivas: abertas à utilização da população flutuante da edificação, podendo haver serviços de lavagem, lubrificação e abastecimento.
	Art. 203. O dimensionamento das vagas e a quantidade mínima de vagas de estacionamento de veículos para os diferentes usos e atividades permitidos deverão atender aos parâmetros do Plano Diretor e da NBR 9050.
	Art. 204. Os estacionamentos e garagens deverão obedecer, além das demais disposições deste Código no que couber, às seguintes condições:
	I - acesso de veículos independente do acesso de pedestres;
	II – vãos e circulações de entrada e saída de veículos com largura mínima de 2,80m cada um, sendo que, quando comportar mais de 50 veículos, deverá ter a largura correspondente a dois vãos;
	III - circulação com largura mínima de 3,00m, 3,50m ou 5,00m, quando os locais de estacionamento formarem respectivamente ângulos de 30°, 45° e 90°;
	IV - fechamento externo resistente a impactos através de guarda-corpo ou outros dispositivos de proteção que suportem uma carga horizontal de no mínimo 25kN quando aplicada a 0,50m do piso;
	V - altura mínima de 2,20m embaixo do vigamento;
	VI - locais de estacionamento para cada carro, numerados sequencialmente;
	VII - nos projetos deverão constar obrigatoriamente as indicações gráficas da localização de cada vaga de veículo e dos esquemas de circulação, não sendo permitido sobreposição às rampas, passagens, circulações e patamares de acomodação;
	VIII - os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares na estrutura e a circulação prevista, deverão permitir a entrada e saída independente para cada veículo.
	IX – as faixas de circulação com mudança de direção terão largura livre mínima e raio interno mínimo de 3,50m, conforme figura abaixo:
	
	Parágrafo único. Os espaços de circulação, com ou sem mudança de direção, áreas de manobra e vagas de estacionamento de veículos devem ser totalmente livres de qualquer interferência estrutural ou elemento físico.
	Art. 205. As garagens coletivas deverão atender, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes exigências:
	I - serviços de controle e recepção localizados no interior da edificação ou do lote, bem como a reserva de área destinada à acumulação de veículos no interior do lote correspondente a 5%, no mínimo, da área total reservada às vagas de estacionamento, não podendo ser numerados nem sendo computado nesta área o espaço necessário à circulação de veículos;
	II- sala de administração;
	III - sanitários para usuários;
	IV - sanitários para funcionários;
	V - local de saída de veículos para o logradouro público dotado de mecanismo redutor de velocidade, além de sinalizado e sonorizado, de forma a garantir a segurança dos pedestres que transitam pela calçada.
	Art. 206. As áreas de estacionamento deverão atender, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes exigências:
	I - ser arborizadas;
	II - quando pavimentadas, ter sistema de drenagem pluvial;
	III - no mínimo 30% da área total ocupada pelo estacionamento deverá ser revestida com piso drenante ou reservado como área naturalmente permeável.
	SUBSEÇÃO IV
	OFICINAS MECÂNICAS
	Art. 207. As oficinas de veículos, além das demais disposições deste Código no que couber, deverão atender às seguintes exigências:
	I - pisos impermeáveis;
	II - banheiro para funcionários.
	Art. 208. Quando as oficinas possuírem serviços de pintura, estes deverão ser executados em compartimento coberto e fechado e com equipamento adequado para proteção dos funcionários e para evitar a dispersão para setores vizinhos de emulsões de tintas, solventes e outros produtos.
	SUBSEÇÃO V
	ESTACIONAMENTO E GUARDA DE BICICLETAS
	Art. 209. Deverá ser destinada área para estacionamento e guarda de bicicletas nas edificações residenciais multifamiliares, nas indústrias, supermercados, centros de compras, shopping centers, locais de reunião de público, bancos, serviços profissionais, entre outros, a critério do Órgão Municipal competente.
	§ 1º Para edificações residenciais multifamiliares, o número de vagas de estacionamento e guarda de bicicletas deverá corresponder, no mínimo, a 50% (cinquenta por cento) do total de apartamentos.
	§ 2º No caso de edificações não residenciais, o número de vagas de estacionamento e guarda de bicicletas deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do total de vagas destinadas para veículos, resguardadas, no mínimo, cinco vagas para bicicletas.
	SEÇÃO IX
	SERVIÇOS DE SAÚDE
	Art. 210. Consideram-se edificações para usos de saúde as destinadas à prestação de serviços de assistência à saúde em geral, inclusive veterinária, com ou sem internação.
	Art. 211. As edificações destinadas às atividades de saúde, conforme definido na legislação sanitária vigente, obedecerão às disposições estabelecidas pelos órgãos municipais, estaduais e federais que tratam da matéria.
	SEÇÃO X
	INDUSTRIAL E PAVILHÕES
	Art. 212. As edificações para uso industrial deverão satisfazer, além das determinações deste Código no que couber, às exigências do Ministério do Trabalho e Previdência Social, do Órgão Ambiental e Vigilância Sanitária, devendo os compartimentos ser dimensionados em função das atividades que lhes serão destinadas.
	Art. 213. As edificações destinadas às indústrias e pavilhões deverão atender, além das demais disposições deste código no que couber, às seguintes exigências:
	I - banheiros para funcionários, separados por gênero;
	II - pé-direito mínimo de 3,50m.
	§ 1º Excetuam-se das exigências do caput os Depósitos em unidades habitacionais e pequenos depósitos não caracterizados como pavilhão.
	§ 2º Toda edificação ou unidade industrial em que a atividade exija a troca de roupa ou o uso de uniforme ou similar será dotada de local apropriado para vestiário com armários individuais, observada a separação por gênero para uso dos funcionários.
	SEÇÃO XI
	EXPLOSIVOS E ESPECIAIS
	Art. 214. As edificações destinadas aos depósitos de explosivos e munições, inflamáveis, inclusive GLP, obedecerão às normas estabelecidas em regulamentação própria do Ministério da Defesa e do Corpo de Bombeiros e pelos órgãos estadual e municipal competentes.
	CAPÍTULO X
	CONDIÇÕES RELATIVAS ÀS INTERVENÇÕES NO MEIO URBANO
	SEÇÃO I
	MUROS E VEDAÇÕES
	Art. 215. Para construção de muros deverá ser observado:
	I - nenhum muro a ser construído na área correspondente ao recuo frontal poderá ter altura superior a 1,80m;
	II - muros construídos nas divisas laterais e de fundos não poderão ter altura superior a 3,00m.
	§1º Excetuam-se os casos em que a exigência técnica e as condições do local determine maior altura.
	§2º Excetuam-se os casos em que o material utilizado permitir a continuidade visual.
	Art. 216. A construção ou instalação de muros e vedações de lote situado em esquina deverá adotar solução que garanta a visibilidade das vias que se cruzam, observando:
	§1º Canto chanfrado ou outra solução técnica equivalente, com comprimento mínimo de 2,50m, na diagonal.
	§2º A juízo do órgão competente, o canto chanfrado poderá ser dispensado, desde que seja permitida a continuidade visual.
	SEÇÃO II
	PATRIMÔNIO HISTÓRICO
	Art. 217. Sem a prévia autorização do Órgão Municipal competente, não se poderá instalar elementos e equipamentos urbanos em frente ou nas adjacências de prédios históricos, que obstruam a visualização dos mesmos.
	Parágrafo único. Os abrigos de ônibus não poderão ser instalados em locais que impeçam ou prejudiquem a visibilidade de bens tombados ou inventariados como patrimônio cultural.
	Art. 218. Todas as edificações tombadas e inventariadas deverão aprovar os projetos de restauro, revitalização de fachadas e comunicação visual junto a Órgão Municipal competente.
	Parágrafo único. Para pintura dos prédios históricos deverá ser apresentado ao Órgão Municipal competente, projeto com foto ou maquete eletrônica, que represente a cor a ser utilizada no imóvel.
	Art. 219. A utilização de anúncios em prédios históricos tombados ou inventariados poderá ser paralela ou perpendicular às fachadas, seguindo padrão de dimensionamento conforme:
	I - para imóveis pequenos, com comprimento de fachada inferior a 10m, somente será permitido um tipo de anúncio. No caso de anúncios paralelos, a dimensão total não poderá ser superior à área de 1,50m². No caso de anúncios perpendiculares a dimensão total não poderá ser superior à área de 0,50m²;
	II - para imóveis médios, com comprimento de fachada igual a 10m e inferior a 20m, a dimensão total do anúncio não poderá ser superior à área de 2,00m²;
	III - para imóveis grandes, com comprimento de fachada igual a 20m e inferior a 50m, a dimensão total do anúncio não poderá ser superior a área de 3,00m²;
	IV - para imóveis extra grandes, com comprimento de fachada igual ou superior 50 m, deverá ter o anúncio dividido em duas partes, respeitando os dois anúncios em conjunto, a área máxima de 5,00m².
	§ 1º Para placas de anúncios perpendiculares, o avanço máximo permitido sobre a calçada pública é de 0,50m, fixados nas fachadas e estando no mínimo 2,20m do nível da calçada.
	§ 2º Quando a placa de anúncio for paralela à fachada poderá avançar no máximo 0,15m sobre a calçada pública se o imóvel estiver no alinhamento do lote e deverá estar a uma altura mínima de 2,20m da calçada.
	§ 3º Em imóveis médios, grandes e extra grandes será permitida a utilização dos dois tipos de anúncios, paralelo e perpendicular, desde que os mesmos em conjunto respeitem as regras de dimensionamento.
	§ 4º Em imóveis situados em esquinas pode-se utilizar dois anúncios indicativos, respeitando a regra de dimensionamento de acordo com a medida de cada testada.
	§ 5ºNo caso do mesmo imóvel possuir mais de um estabelecimento comercial na mesma edificação, cada estabelecimento deverá ter seu anúncio individual perpendicular a fachada, não podendo exceder 0,50m².
	§6º Será admitido anúncio paralelo à fachada para imóveis grandes e extra grandes com letra caixa aplicada diretamente sobre a fachada, mediante aprovação do Órgão Municipal competente.
	Art. 220. Os anúncios em toldos retráteis poderão ser utilizados no frontão da edificação, sendo que a altura das letras não deverá ultrapassar 0,20m.
	§ 1º Os estabelecimentos que optarem pela instalação do anúncio em toldo retrátil ficam proibidos de afixar qualquer outro anúncio de identificação na fachada.
	§2º A utilização dos toldos retráteis deverá ser aprovado pelo Órgão Municipal competente, analisado caso a caso.
	SEÇÃO III
	CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS
	Art. 221. Cabe ao proprietário do imóvel, edificado ou não, situado em logradouro público dotado de meio-fio, a construção, conservação, conserto e a manutenção em perfeito estado da calçada em frente ao seu imóvel, independentemente do número de testadas.
	§ 1º Nos lotes não edificados será obrigatório a construção, no mínimo, do passeio.
	§ 2º Qualquer defeito ou falha deverá ser reparado pelo responsável pelo imóvel.
	§ 3º A municipalidade notificará os responsáveis e estes deverão, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da notificação, consertar, reparar ou construir a respectiva calçada.
	§ 4º Independente da multa, o Município poderá construir, reparar ou consertar as calçadas onde os proprietários ou titulares não tenham cumprido a notificação descrita no parágrafo anterior, lançando em dívida ativa o valor das obras, acrescido de 30% a título de administração, em nome do contribuinte.
	Art. 222.Cabe ao Executivo o conserto total ou parcial da calçada nos casos de alteração de desenho urbanístico ou de obras públicas municipais que danifiquem a calçada.
	Art.223. Cabe às concessionárias que realizarem obras que danifiquem a calçada, o conserto da mesma.
	Art.224. As calçadas devem obedecer a padrões contidos nas normas técnicas da ABNT e demais referências normativas e legais vinculadas ao tema da acessibilidade, considerando a uniformidade e a harmonia visual da paisagem urbana em que se localizem.
	Art. 225. As calçadas são compostas dos seguintes elementos e de acordo com ilustração que segue abaixo:
	I- meio-fio, cordão ou guia: arremate da calçada, com altura mínima de 15cm e máxima de 17cm, que separa a mesma da pista de rolamento, canteiros centrais ou intersecções;
	II- faixa acessível ou passeio: área destinada à livre circulação de pessoas, com largura mínima de 1,50m e altura mínima de 2,20m, livre de obstáculos, elementos de urbanização, vegetação, rebaixamento de meio-fio para acesso de veículos ou qualquer outro tipo de interferência, permanente ou temporária;
	III- faixa de serviço: área localizada junto ao meio-fio, com largura mínima de 0,70m e máxima de 1,00m, destinada à instalação de equipamentos, vegetação, arborização e outras interferências, tais como lixeiras públicas e padronizadas pelo Poder Público, postes, sinalização, iluminação pública e eletricidade, tampas das caixas de inspeção, rebaixamento de meio-fio para acessibilidade e para acesso de veículos em edificações, dentre outros, distribuída longitudinalmente à calçada, podendo ser descontínua;
	IV - faixa de transição: área localizada entre a faixa acessível e a testada do lote.
	
	§ 1º No caso de calçadas com largura inferior a 2,00m a faixa acessível deve corresponder a 75% da largura desta, restando 25% destinada à faixa de serviço;
	§ 2º Qualquer objeto ou elemento integrante da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, só poderá ser implantado na calçada nas faixas de serviço ou de transição, mediante autorização do Órgão Municipal competente.
	Art. 226. A pavimentação da calçada deve ser executada em consonância com os níveis de altura das calçadas dos imóveis lindeiros, de modo a manter declividades transversais em direção ao meio-fio de, no máximo, 2% para não formar degraus, respeitada a largura mínima da faixa acessível.
	Art. 227. A inclinação longitudinal da calçada deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras.
	Art. 228. Nas calçadas com declividade igual ao superior a 14% e menor ou igual a 25%, será admitida a construção de degraus.
	§ 1º Nas calçadas com declividade superior a 25% é obrigatória a construção de degraus.
	§ 2º Os degraus deverão obedecer ao dimensionamento conforme a fórmula de Blondel, mantendo uniformidade dos degraus e respeitando a inclinação transversal da calçada de no máximo 2% em direção ao meio-fio.
	§ 3º Deverão ser previstos patamares a cada 16 degraus, no máximo, com a mesma inclinação das vias lindeiras e se localizar sempre em frente aos acessos de veículos e de pedestres da edificação.
	Art. 229. O material de revestimento da calçada deverá atender a segurança e ter as características essenciais como durabilidade, ser antiderrapante sob qualquer condição climática, com características mecânicas de resistência, nivelamento uniforme e de fácil manutenção ou substituição, capaz de garantir a formação de uma superfície contínua, sem ressalto ou depressão.
	Art. 230. Ficam admitidos os seguintes materiais para a pavimentação de calçadas:
	I - basalto ou pedras naturais;
	II - bloco de concreto intertravado;
	III -placa de concreto pré-moldado;
	IV - concreto moldado “in loco”, com juntas de dilatação e acabamento desempenado.
	§ 1º No caso da utilização de acabamento não especificado, o responsável pela calçada deverá consultar a equipe técnica do Órgão Municipal competente.
	§ 2º Será admitido plantio de grama, na faixa de serviço, em áreas em que predomine o uso residencial.
	Art. 231. Ficam proibidos os seguintes materiais para a pavimentação de calçadas: cerâmica, pedra grês, pedra mosaico português, pedras naturais polidas, ardósia, pedra caxambu e seixo rolado.
	Art. 232. Na utilização de piso tátil de alerta ou direcional, é de responsabilidade do proprietário do imóvel:
	I -a implantação ou adaptação na calçada existente;
	II - a realização de ligação com a rota acessível.
	§ 1º O piso a que se refere o “caput” deste artigo deve ser executado segundo as exigências da NBR 9050.
	§ 2º A sinalização tátil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha guia identificável, para indicar caminhos preferenciais de circulação, sempre na transição da faixa acessível para a faixa de serviço.
	Art. 233. Os rebaixamentos de meio-fio para travessia de pedestres devem estar localizados na direção do fluxo de pedestres, podendo estar situados nas esquinas ou em outro local do quarteirão, alinhados entre si quando localizados em lados opostos da via, obedecendo aos parâmetros contidos na NBR 9050.
	Art. 234.O rebaixamento dos meios-fios para os acessos de veículos, não poderá exceder a extensão de 50% da testada do lote.
	Art. 235. O rebaixamento de meio-fio deverá ter a mesma extensão da largura do acesso de veículos no lote, podendo esta ser acrescida de 0,50m de cada lado.
	§ 1º O comprimento da rampa não poderá ultrapassar a faixa de serviço e deverá ser perpendicular ao alinhamento do meio-fio.
	§ 2º O acesso de veículos deverá se situar a uma distância mínima de 5,00m da esquina.
	§ 3º Havendo mais de um rebaixo, a distância mínima entre dois rebaixamentos será de 5,00m, em frente ao mesmo lote.
	Art. 236. A manobra de abertura e fechamento de portões de acesso deverá ser desenvolvida a partir da testada do lote, não podendo, em hipótese alguma, avançar sobre a calçada.
	Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo para toda esquadria construída no alinhamento predial.
	Art. 237. Somente será permitido o plantio de árvores na faixa de serviço da calçada, seguindo as diretrizes do Código de Arborização Urbana Municipal.
	Parágrafo único. Não será permitido o plantio de árvores nos casos de calçadas com largura inferior a 1,50m.
	CAPÍTULO XI
	INFRAÇÕES E PENALIDADES
	SEÇÃO I
	DISPOSIÇÕES GERAIS
	Art. 238. As infrações ao disposto no presente Código, serão sancionadas com as seguintes penalidades:
	I – Multa;
	II – Embargo;
	III – Interdição;
	IV – Demolição.
	Art. 239. A verificação de infração ao presente Código gera a lavratura de auto de infração em formulário próprio, contendo os elementos indispensáveis à identificação ao autuado e à produção de defesa.
	§1º Quando o autuado não se encontrar no local da infração ou se recusar a assinar o auto de infração respectivo, o autuante certificará esse fato no verso da notificação.
	§2º A aplicação da multa não impede de serem aplicadas as demais penalidades previstas neste Código.
	Art. 240. O auto de infração deve conter:
	I - designação do dia e lugar em que se deu a infração, ou em que foi constatada pelo autuante;
	II - fato ou ato que constitui a infração;
	III - nome e assinatura do infrator, ou denominação que o identifique, residência ou sede;
	IV - nome e assinatura do autuante e sua categoria funcional.
	Art. 241. Lavrado o auto de infração, o infrator terá até 15 (quinze) dias úteis para sanar os motivos da infração ou apresentar defesa, por escrito, e não tendo sido eliminada a causa motivante, o infrator será multado de acordo com o art. 245 do presente Código.
	Art. 242. Na ausência de defesa ou sendo a mesma desacolhida, o órgão municipal competente imporá a multa, do que será dado conhecimento ao infrator, mediante a entrega da primeira via.
	Art. 243. Caberá ao infrator, no prazo de quinze dias, recolher a importância referente a multa ou recorrer da decisão ao Chefe do Poder Executivo.
	§ 1º Provido o recurso, o auto de infração e a multa serão anulados, e no caso de não provimento, o infrator deverá recolher a multa no prazo de cinco dias após o recebimento da comunicação de indeferimento do recurso.
	§ 2º Na falta de recolhimento da multa na data aprazada, o valor será lançado em dívida ativa e encaminhado à execução fiscal.
	§ 3º A decisão do recurso interposto, será comunicada ao recorrente em até 30 dias, via postal.
	SEÇÃO II
	MULTAS
	Art. 244. Sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais e da aplicação das demais penalidade previstas neste Código, serão aplicadas multas nos seguintes casos:
	I - obra em execução ou executada sem licenciamento;
	II - obra em execução estando a mesma embargada;
	III- demolição total ou parcial de prédio sem licenciamento;
	IV - obra sendo executada em desacordo com o Plano Diretor;
	V - obra em execução ou executada em desacordo com o Projeto aprovado em seus elementos essenciais.
	VI - não for obedecido o embargo/notificação imposto pela autoridade competente;
	VII - não forem sanadas as irregularidades apontadas em auto de infração lavrado por autoridade competente;
	VIII -infrações às demais disposições do presente Código.
	Art. 245. As multas serão fixadas de acordo com a gravidade da infração, cobradas em Unidade Fiscal Municipal - UFM, vigente, ou outra que vier a substituí-la, e terão os seguintes valores:
	I - infração leve: 1.000UFMs
	II - infração média: 5.000 UFMs;
	III - infração grave: 20.000 UFMs
	IV - infração gravíssima: 100.000 UFMs.
	Parágrafo único. Para fins deste artigo considera-se infração:
	a) leve: quando se tratar de situação com baixo potencial de ameaça à segurança de pessoas, bens e instalações ou risco à saúde ou interferência no ambiente urbano, sem desencadear outras irregularidades;
	b) média, quando se tratar de situação com médio potencial de ameaça à segurança de pessoas, bens e instalações ou risco à saúde ou interferência no ambiente, com baixas possibilidades de desencadear outras irregularidades;
	c) grave, quando se tratar de situação com alto potencial de ameaça à segurança de pessoas, bens e instalações ou risco à saúde ou interferência no ambiente urbano, com médias possibilidades de desencadear outras irregularidades.
	d) gravíssima, quando se tratar de situação com alto potencial de ameaça à segurança de pessoas, bens e instalações ou risco à saúde ou interferência no ambiente urbano, com possibilidades de desencadear outras irregularidades.
	Art. 246. A reincidência em infração cometida em uma mesma obra será cominada com o dobro do valor da multa prevista, progressivamente.
	Parágrafo único. Considera-se reincidência, para os fins deste Código, o cometimento, pela mesma pessoa, da mesma infração ou a não correção da irregularidade penalizada.
	Art. 247. A multa aplicada não exime o infrator da obrigação de corrigir o erro cometido.
	Art. 248. As multas impostas na conformidade da presente lei, não pagas nas épocas próprias, serão inscritas em dívida ativa e ficam sujeitas à atualização monetária e acréscimo de juros moratórios contados do mês seguinte ao do vencimento, de acordo com a legislação tributária do município, sem prejuízo, quando for o caso, dos honorários advocatícios, custas e demais despesas judiciais, nos termos em que dispuser a legislação municipal pertinente.
	Art. 249. Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as multas pertinentes.
	SEÇÃO III
	EMBARGO
	Art. 250. As obras em andamento, sejam elas de reforma, ampliação ou demolição, serão embargadas, sem prejuízo das multas, quando estiverem.
	I - sendo executadas sem o devido licenciamento ou em desacordo com o projeto licenciado;
	II - sendo executadas sem a responsabilidade de profissional qualificado;
	III - causando danos ou oferecerem riscos ao próprio imóvel, à segurança e aos outros interesses públicos;
	IV - sendo executadas sobre valas, redes pluviais existentes, ou áreas não edificáveis;
	V - o profissional responsável sofrer suspensão ou cassação de carteira pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
	VI - estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o público ou para o pessoal que as execute.
	Art. 251. A execução, alteração ou eliminação de redes pluviais ou de cursos d´água, serão embargadas quando não estiverem licenciadas pelo órgão competente do Município.
	Art. 252. O embargo será levantado quando forem eliminadas as causas que o determinaram.
	SEÇÃO IV
	INTERDIÇÃO
	Art. 253. Uma obra ou edificação poderá ser interditada, total ou parcialmente, quando oferecer iminente perigo público.
	Art. 254 Poderão ser determinadas obras de construção ou reforma, com prazo de início e conclusão, sempre que forem necessárias, tendo em vista a segurança e o sossego público.
	§ 1º Em caso de recusa ou inércia do proprietário ou do possuidor do imóvel, a qualquer título, o Município poderá realizar as obras entendidas necessárias, diretamente ou através de terceiros, devendo o respectivo custo ser ressarcido pelo responsável com o acréscimo de uma taxa de administração de 15% sobre aquele valor.
	§ 2º A realização das obras necessárias, pelo Município, não isenta o responsável de multa prevista neste Código.
	SEÇÃO V
	DEMOLIÇÃO
	Art. 255. A demolição total ou parcial de uma edificação poderá ser imposta ao proprietário nos seguintes casos:
	I - quando executada sem licenciamento ou em desacordo com o Projeto Licenciado;
	II - quando for julgada em risco iminente de caráter público;
	III - quando construída sobre valas ou redes pluviais existentes.
	§ 1º A demolição poderá não ser imposta, quando o projeto puder ser modificado ou licenciado ou ainda, no caso do inciso II deste artigo, se o proprietário ou responsável tomar imediatas e eficazes providências para afastar o risco iminente.
	§ 2º Havendo recusa ou inércia imotivada do responsável, o Município poderá proceder as obras de demolição, na forma prevista no parágrafo único do artigo anterior.
	CAPÍTULO XII
	DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
	Art. 256 Os processos administrativos, de aprovação ou licenciamento de obra, em curso nos órgãos técnicos municipais serão examinados de acordo com a legislação vigente à época em que houver sido protocolado o requerimento.
	Art. 257. Às exigências contidas neste Código deverão ser acrescidas das imposições específicas do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e dos órgãos ambiental municipal e estadual.
	Art. 258. Para todos os efeitos, constituirão parte integrante do presente Código as disposições, resoluções, recomendações e demais atos da ABNT que não conflitarem com as disposições deste Código.
	Art. 259. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Código serão resolvidos pelos setores competentes do Município.
	Art. 260. Ato do poder executivo regulamentará os procedimentos técnicos e administrativos para aplicação do estabelecido nesta Lei.
	Art. 261. Revoga-se a Lei Complementar nº51, de 31 de dezembro de 1996 e demais disposições contrárias.
	Art. 262. Vetado
	Art. 263. Esta Lei Complementar entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a data da publicação.
	DECRETO Nº 92/2016
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 3.530.483,00 (Três Milhões e Quinhentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais).
	DECRETO Nº 94/2016
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 315.000,00 (Trezentos e Quinze Mil Reais).
	DECRETO Nº 97/2016
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 164.586,00 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais).
	DECRETO Nº 98/2016
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 1.104.000,00 (Um Milhão e Cento e Quatro Mil Reais).
	DECRETO Nº 99/2016
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais).
	DECRETO Nº 100/2016
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 709.200,00 (Setecentos e Nove Mil, Duzentos Reais).
	DECRETO Nº 101/2016
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 332.196,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Noventa e Seis Reais).
	EXTRATO DE ADITIVO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
	BINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DL. Processo Interno 2015/13805. 1º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e reajuste dos valores. Prazo: 12 meses. Valor R$ 28.410,60. Data: 17/11/2016.
	BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA. TP 06/2016. Processo Interno 2016/27430. 1º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo e prestação de serviço. Prazo: 30 dias. R$ 6.717,28. Data: 18/08/2016.
	BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA. RDC 07/2015. Processo Interno 2015/28522. 4º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e prestação de serviços. Data: 03/11/2016.
	BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA. CP 09/2015. Processo Interno 2016/7171. 3º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e prestação de serviços. Data: 03/10/2016.
	COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIAIZÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR – CECAF. ChP 01/20016. Processo Interno 2016/31042. 1º Aditivo. Objeto: Reequilíbrio econômico financeiro. Data: 15/09/2016.
	GERALDO STRECK GERENCIAMENTO DE IMAGEM E IMFORMAÇÃO LTDA. TP 56/2012. Processo Interno 2013/32532. 4º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de contrato. Prazo: 12 meses. Data 15/11/2016.
	HÉLIO EUGENIO ADAMI & CIA LTDA. TP 69/2015. Processo Interno 2016/33410. 1º Aditivo. Objeto: Prorrogação de Prazo. Prazo 30 dias. Data: 13/10/2016.
	PROCERGS – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 1º Aditivo. Objeto: Inclusão de 02 (dois) Acessos Via Túnel Internet Comutado e 02 (duas) Emulações de Terminal. Data: 03/11/2016.
	EXTRATO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
	COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR – CECAF. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Prazo: 05 meses. Valor R$ 170.565,00. Data: 27/09/2016.
	COOPERATIVA DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SARANDI E REGIÃO - COOPAFS. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Prazo: 05 meses. Valor R$ 15.186,25. Data: 15/09/2016.
	COOPERATIVA MISTA E DE TRABALHO ALTERNATIVA LTDA. - COONALTER. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Prazo: 05 meses. Valor R$ 61.830,00. Data: 15/09/2016.
	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE ALPESTRE - EXTREMO NORTE. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Prazo: 05 meses. Valor R$ 91.740,00. Data: 15/09/2016.
	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA. - CAMNPAL. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Prazo: 05 meses. Valor R$ 7.740,00. Data: 15/09/2016.
	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO SUL – COOPERAMETISTA. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Prazo: 05 meses. Valor R$ 76.600,00. Data: 15/09/2016.
	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E LATICÍNIOS PONTÃO LTDA. - COPERLAT. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Prazo: 05 meses. Valor R$ 70.972,00. Data: 27/09/2016.
	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA TERRA E VIDA LTDA. - COOPERVITA. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Prazo: 05 meses. Valor R$ 127.934,75. Data: 15/09/2016.
	COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA. ChP 02/2016. Processo Interno 2016/20634. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Prazo: 05 meses. Valor R$ 79.200,00. Data: 15/09/2016.
	CRISTIANO DIAS DA SILVA. DL. Processo Interno 2016/19372. Objeto: Construção de 01 (uma) de Central de Gás na EMEI Branca de Neve. Prazo: 30 dias. Valor R$ 7.208,33. Data: 26/10/2016.
	EZEQUIEL SCHAEFFER-ME. DL. Processo Interno 2016/33363. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e inclusão de um paciente. Prazo: 12 meses. Data: 24/10/2016.
	GL EDITORA GRÁFICA LTDA.-EPP. PE 058/2016. Processo Interno 2016/12916. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento gráfico. Prazo:90 dias. Valor R$ 54.499,00. Data: 04/07/2016.
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