
LEI COMPLEMENTAR N° 432, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 406 DE 12 DE
JANEIRO DE 2017 QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO
DE OBRAS EM DESACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº
170,  DE  09  DE  OUTUBRO  DE  2006  E/OU  A  LEI
COMPLEMENTAR Nº 399, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016.

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 promulga a seguinte Lei:

Art.1º  Esta  Lei  altera dispositivos da Lei  Complementar  nº  406,  de 12 de
janeiro  de  2017  que  dispõe  sobre  a  regularização  de  obras  em
desacordo com a Lei Complementar nº 170, de 09 de outubro de 2006
e /ou a Lei Complementar nº 399, de 07 de novembro de 2016. 

Art. 2º Fica alterada a redação do artigo 2º da Lei Complementar n.º 406, de
12 de janeiro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º Consideram-se irregulares, para efeitos desta Lei, as edificações em
fase de conclusão ou concluídas,  que estejam em desacordo com a
legislação urbanística municipal. Parágrafo único. Não será aplicada a
presente  Lei  para  as  edificações  que  atendam  as  disposições
urbanísticas municipais, entretanto não possuam projeto aprovado e
licenciamento,  ficando  submetida  as  aplicações  das  disposições  do
Código de Obras vigente.

Art. 3º Altera o artigo 3º da Lei Complementar nº 406, de 12 de janeiro de
2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º Poderão ser regularizadas as edificações irregulares e com relação ao
Plano Diretor e o Código de Obras, desde que: 

I - não sejam incompatíveis com a Lei Federal nº 6.766/79; 
II - não estejam localizadas sobre faixas com previsão de alargamento viário

ou localizadas ou avançadas sobre logradouros, passeios ou imóveis
públicos; 

III - atividade seja compatível com a zona e via; 
IV - tenham sido edificadas, comprovadamente, até 31/07/2018;
V - não invadam áreas de preservação permanente ou faixas "non aedificandi"

de  proteção  de  rodovias,  ferrovias  ou  de  terrenos  que  contenham
servidão de passagem de redes de água, esgoto, alta tensão, vielas ou
outros melhoramentos públicos; 

VI - atendam as leis e decretos sobre acessibilidade; 
VII - não estejam situadas em áreas de risco; 
VIII - não estejam situadas em loteamentos clandestinos ou irregulares; 
IX - não estejam em débito com os tributos municipais; 
X -  interfiram na  mobilidade  ou  acessibilidade  das  áreas  públicas,  ou  em

propriedades vizinhas; 
XI - possua vãos de iluminação e ventilação a menos de 1,50m (um metro

vírgula cinquenta centímetros) da divisa com outra propriedade, salvo
nos casos em que haja anuência escrita pelo proprietário, revestido tal
documento  das  formalidades  legais  cabíveis  ou  aplicadas  por
legislação federal; 



XII  -  atendam os  dispositivos  previstos  no  Código  de  Obras  referente  as
calçadas e passeios públicos, inclusive quanto a acessibilidade. 

§1º A regularização de edificações, nos termos desta Lei, não dispensará as
exigências  especiais  de  segurança,  acessibilidade,  ambientais,
sanitárias,  bem como  no  que  couberem nos  laudos  de  vistoria  do
Corpo de Bombeiros. 

§2º A regularização prevista nesta Lei não isenta o requerente do pagamento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e taxa de
Alvará de Construção,  no que couber,  ou Carta de Habite-se,  caso
ainda não tenham sido recolhidos. 

§3º Na regularização, com base nesta Lei, não haverá a incidência de multas
ou penalidades, ressalvado àquelas aplicadas anteriormente a vigência
desta Lei. 

§4º Considera-se edificadas,  para fins  de aplicação desta Lei,  as obras que
apresentem a estrutura concluída, assim considerada como fundações,
pilares, alvenaria autoportante, vigas e lajes. 

Art. 4º Fica alterado o art. 4º da Lei Complementar nº 406, de 12 de janeiro de
2017 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 4º Os interessados em regularizar as edificações, deverão encaminhar o
pedido  junto  ao  órgão  competente,  instruindo  o  pedido  com  os
seguintes documentos: 

I - requerimento padrão preenchido e assinado pelo proprietário e responsável
técnico, solicitando a regularização de obra;

II - anotação de Responsabilidade Técnica - ART do CREA ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT do CAU; 

III - certidão atualizada do Registro de Imóveis; 
IV - planta de situação e localização na escala 1/500 ou 1/250; 
V -  projeto  arquitetônico  contendo Planta  Baixa  dos  diversos  pavimentos,

corte transversal, corte longitudinal e fachada, escala 1/50; 
VI - laudo técnico de regularização;
VII  -  o  prazo  previsto  no  inciso  IV  do  artigo  3º  desta  Lei  poderá  ser

comprovado mediante:
a) notas fiscais de materiais de construção na época da edificação;
b) notas fiscais do prestador de serviços que executou a obra;
c) contas de água e luz para terrenos que não possuíam edificações anteriores

que demonstrem o prazo; 
d) apresentação do projeto "as built" e ART.
VIII - quadro de índices do Plano Diretor;
IX - certidão Negativa de Tributos Municipais;
X - certidão de número do imóvel;



XI - para os casos de regularização de edificação com mais de uma unidade
autônoma, deverá ser apresentada cópia dos quadros nª 01 e 02 da
NBR 12.271;

XII - outros documentos que o poder público municipal julgar necessários no
decorrer do processo. 

§1º As edificações unifamiliares ficam dispensadas da apresentação do projeto
arquitetônico. 

§2º  O  responsável  técnico  deverá  apresentar  laudo  técnico  da  obra,
descrevendo  todas  as  fases  e  materiais  utilizados,  relatando  a
segurança, estabilidade e salubridade da edificação, contendo os dados
da obra, data de conclusão, descrição das obras. 

§3º  Caso  haja  divergência  de  informações  e  dados  técnicos  entre  os
documentos  apresentados e  os  dados do Sistema do Município em
relação a área edificada, a unidade de fiscalização competente deverá
determinar  a  realização  de  vistoria  in  loco,  a  fim  de  aferir  a  real
situação  da  construção  e  orientar  o  proprietário  para  tomar  as
providências  técnico-administrativas  necessárias  a  regularização  da
edificação,  quanto  aos  critérios  de  segurança,  habitabilidade  e
utilização. 

§4º Quando se tratar de acréscimo em área construída, alteração das fachadas
ou  outras  que  interfiram  em  qualquer  parte  comum  de  edificação
coletiva,  multifamiliar  ou  mista,  de  prestação  de  serviços  ou
comercial, será obrigatória apresentação da anuência do condomínio. 

§5º Sem prévia autorização do órgão municipal competente, não poderá haver
alteração  da  área  edificada  durante  o  processo  de  aprovação  da
regularização. 

§6º Se houver alteração da área edificada, sem permissão do órgão municipal
competente, o pedido de regularização será indeferido.

§7º Solicitada a regularização de obra, nos termos desta Lei, o pedido deverá
ser  protocolado,  independentemente  da  documentação  que  o
acompanha e, se for o caso, apresentada ao solicitante, por escrito, a
relação da documentação faltante. 

Art. 5º Altera a redação do artigo 5º da Lei Complementar nº 406, de 12 de
janeiro de 2017 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.5º  A  regularização  de  edificação,  nos  termos  desta  Lei,  fica  sujeita  a
pagamento ao Município de contrapartida financeira, a ser recolhida
aos cofres públicos municipais, de acordo com a aplicação da seguinte
fórmula: 

CF=Ai x c 
Onde: CF = Contrapartida Financeira, em UFM`s; 
Ai = área irregularmente construída, em metros quadrados; 
c = coeficiente financeiro. 
§1º O coeficiente financeiro "c" será obtido da seguinte forma: 
a) edificações residências unifamiliares  isoladas: c=3,00, exceto edificações

irregulares  com  área  total  até  70m²,  que  utilizarão  c=1,00;  b)
edificações  destinadas  a  condomínios  por  unidades  autônomas:
c=7,00; 

c)  edificações  destinadas  a  atividades  industriais,  comerciais  e  serviços,
equipamentos públicos e privados e de uso especial: c=4,00; 

d) edificações com associação de atividades terão a aplicação do coeficiente
financeiro  proporcional  a  área  irregularmente  construída  de  cada
parte. 

§2º  As  receitas  oriundas  da  contrapartida  financeira,  prevista  neste  artigo,
serão  destinadas  ao  Fundo  Municipal  de  Habitação  de  Interesse
Social. 

§3º  Para  a  regularização  das edificações  públicas  municipais  fica  o  Poder
Executivo  Municipal  dispensado  do  pagamento  da  contrapartida
financeira prevista neste artigo. 



Art. 6º Fica alterada a redação do artigo 6º da Lei Complementar nº 406, de 12
de janeiro de 2017 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.  6º  Para  as  edificações  concluídas,  aprovada  a  regularização,  após  a
análise  da  documentação,  será  emitida,  pelo  órgão  competente  do
Poder  Executivo,  a  Carta  de  Habite-se,  desde  que  quitada  a
contrapartida  financeira,  bem  como  efetuada  o  pagamento  dos
impostos e das multas, quando houver. 

§1º Nas situações em que as edificações estão em fase de conclusão, aprovada
a regularização, após a análise da documentação o órgão competente,
emitirá o alvará de construção mediante a quitação da contrapartida
financeira  e  da  multa,  essa  última  se  houver,  observadas  as
disposições  constantes  do  Código  de  Obras  para  a  expedição  da
respectiva Carta de Habite-se. 

§2º  Em  caso  de  indeferimento  da  regularização  o  interessado  deverá  ser
notificado e caberá recurso ao chefe do Poder Executivo. 

§3º  O  prazo  para  recurso  será  de  10  (dez)  dias,  a  contar  da  data  do
recebimento  da  notificação  de  indeferimento  do  pedido  de
regularização. 

Art. 7º A regularização de obra poderá ser requerida no prazo máximo de 360
dias contados da publicação desta Lei. 

Parágrafo único. Excetuam-se deste prazo as edificações que estiverem nesse
período  com  embargo  ou  interdição  judicial  ou  do  poder  público
municipal, prazo este que se estende a 60 dias após o levantamento do
embargo ou interdição. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ERRATA

Na publicação do dia 05/10/2018, da LEI N° 5358, DE 01 DE OUTUBRO DE
2018, onde não constou o artigo 3º, Leia-se: 

Art. 3º O artigo 56 da Lei 5.183, de 13 de janeiro de 2016 passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art.  56.  As  disponibilidades  do  FUNCULTURA  serão  aplicadas
exclusivamente  em  projetos  que  visem  fomentar  e  estimular  a
produção  artístico-cultural  no  Município  de  Passo  Fundo,
contemplando os setores citados no inciso II do artigo 40 desta Lei.”

Parágrafo  único.  Caberá  ao  CMPC  a  deliberação  sobre  as  escolhas  dos
projetos, sendo discricionária a escolha dentre os setores mencionados
no “caput” deste artigo.”

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares -  Sec. de Administração
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