
LEI  Nº 648/2004, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004

Institui normas relativas à execução de obras e
edificações no Município de Barreiras, revoga a Lei nº
321 de 4 de março de 1977 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,

APROVOU:

TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas para a elaboração de projetos e execução de qualquer edificação
ou obra no Município, com o objetivo de:

I - assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e
conforto das edificações;

II - orientar a elaboração de projetos e a execução de edificações;
III - observar as peculiaridades do sítio urbano, visando a preservação dos aspectos

ecológicos, geotécnicos e de imagem ambiental;
IV - compatibilizar as disposições desta Lei, com as legislações federal e estadual,

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
especificações das concessionárias de serviços públicos;

V - incorporar as novas conquistas tecnológicas e avanços sociais.

Art. 2º. São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos:
I - Anexo I – Conceitos;
II - Anexo II - Tabela para Cálculos de População / Empreendimento;
III - Anexo III - Tabela de Multas;
IV - Anexo IV  Dimensões Mínimas de Vagas de Estacionamento / Empreendimento;
V - Anexo V – Número Mínimo de Vagas de Estacionamentos de Veículos;
VI - Anexo VI – Cálculo para Instalação de Equipamentos Sanitários / Número de

Usuários;
VII - Anexo VII – Classificação dos Empreendimentos de Edificação.



TÍTULO II
DAS NORMAS PARA LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CAPÍTULO I
DA HABILITAÇÃO

Art. 3º. Serão considerados como responsáveis técnicos por obra ou projeto de que trata esta Lei, os
profissionais legalmente habilitados, observados a regulamentação do exercício profissional e registro
na Prefeitura.

Art. 4º. A autoria de projetos poderá ser assumida, ao mesmo tempo, por dois ou mais profissionais,
cujas responsabilidades serão partilhadas integralmente em conjunto.

Art. 5º. Perante a Prefeitura, a responsabilidade dos autores de projetos tem início a partir da data do
protocolamento do pedido de licença e a do responsável pela obra quando do início da mesma.

Art. 6º. Os construtores ou responsáveis técnicos pela execução das obras respondem por:
I - não cumprimento dos projetos aprovados;
II - emprego de material inadequado ou fora do especificado para a obra;
III - transtorno ou prejuízos causados às edificações vizinhas durante a execução de

obras;
IV - inconvenientes e riscos decorrentes da guarda, de modo impróprio, de materiais e

equipamentos;
V - deficiente instalação e funcionamento do canteiro de serviço;
VI - falta de precaução e conseqüentes acidentes que envolvam operários e terceiros;
VII - –inobservância de quaisquer das disposições desta Lei, referente à execução de

obras.

Parágrafo único. A responsabilidade de que trata este artigo se estende a danos causados a
terceiros e a bens patrimoniais da União, do Estado ou Município, em decorrência da
execução de obras.

Art. 7º. Durante a execução da obra, ocorrendo modificações que alterem a concepção do projeto e
estejam em desacordo com dispositivos desta Lei, o responsável pelo projeto deverá comunicar, à
Prefeitura, a isenção de sua responsabilidade técnica quanto às modificações inseridas irregularmente.

Art. 8º. As alterações de responsabilidade técnica pela execução de obras, por desistência e/ou
substituição, devem ser comunicadas à Prefeitura, por escrito, pelo responsável técnico ou pelo
requerente da licença, devendo este indicar o novo responsável pela obra no prazo de (10) dez dias, a
contar da data do recebimento da notificação da Prefeitura.



CAPÍTULO II
DA APROVAÇÃO DO PROJETO

Art. 9°. A aprovação dos projetos se dará em duas etapas:
I - análise prévia do projeto arquitetônico acompanhado de cópia de comprovante legal

da propriedade do imóvel, onde será efetuado o empreendimento;
II - análise final.

Parágrafo único. Se for do interesse do requerente, as análises prévia e definitiva poderão
ser efetuadas ao mesmo tempo.

Art. 10. No requerimento da consulta prévia de viabilidade deverão conter as seguintes indicações:
I - nome e endereço do proprietário;
II - endereço da obra;
III - destinação da obra;
IV - natureza da obra;
V - croqui de situação do lote em relação à quadra;
VI - planta de situação do imóvel em escala 1:500, definindo claramente a sua localização

no bairro.

Parágrafo único. A consulta prévia de viabilidade, respondida  no prazo máximo em 30
(trinta) dias corridos a contar da data do protocolo e com validade para 6 (seis) meses,
informa ao requerente sobre a viabilidade ou não do uso posposto, bem como das normas
urbanísticas incidentes sobre o lote, de acordo com o Plano Diretor Urbano (PDU) e
legislações complementares.

Art. 11. Os projetos de arquitetura, encaminhados à Prefeitura, para aprovação definitiva deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos:

I - requerimento do pleito assinado pelo proprietário ou representante legal e pelo
profissional habilitado;

II - três vias dos projetos arquitetônico e complementares, com suas respectivas
anotações de responsabilidade técnica (ART) assinados pelo proprietário ou
representante legal do empreendimento e pelos responsáveis técnicos;

III - cópia de comprovante legal de propriedade do imóvel;
IV - para a análise prévia a que se refere o artigo 10, a ART (Anotação de

Responsabilidade Técnica) deverá se restringir aos projetos, devendo a ART de
execução ser emitida no ato de requerimento do devido Alvará de Construção.

Art. 12. Os projetos arquitetônicos e complementares deverão conter, no mínimo, as seguintes peças
gráficas:

I - croqui de localização do imóvel com a indicação do número do lote, lotes contíguos e
dos arruamentos;

II - planta de situação na escala de 1:200 contendo as seguintes informações:



a) limites do terreno com suas cotas exatas e posições de meios-fios;
b) curva de nível à eqüidistância de 1,00 m (um metro) e indicação de árvores

existentes no terreno e árvores e benfeitorias públicas e\ou de
concessionários existentes no passeio;

c) orientação do terreno em relação ao norte verdadeiro, delimitação da
edificação no terreno, devidamente cotada, e os respectivos recuos;

d) índices urbanísticos da zona: índice de utilização (IU), de ocupação (IO) e de
permeabilidade do terreno (IP);

e) área construída total e por pavimento, área ocupada e área do terreno;
f) área construída para efeito de cálculo do índice de utilização;
g) número de unidades imobiliárias especificadas por grupo de uso;
h) gabarito de altura da edificação;
i) indicação da fração ideal do terreno quando se tratar de empreendimento em

condomínio;
j) esquema geral indicando as ligações de infra-estrutura.

III - planta baixa dos diversos pavimentos, na escala 1:50;
IV - seções ou cortes longitudinais e transversais, na escala de 1:50, com indicação

obrigatória do perfil do terreno, do meio-fio e, quando exigido, da referência de nível
(RN);

V - planta de elevação de fachada.

§ 1º. As escalas métricas indicadas nos incisos II a V poderão ser substituídas por outras, mais
compatíveis com as dimensões do empreendimento projetado, desde que não acarretem
prejuízo na clareza das peças gráficas e no perfeito entendimento do projeto.

§ 2º. Nas peças gráficas, havendo diferença entre a aferição em escala e a cota correspondente,
prevalecerá esta última, tolerada uma margem de erro de 5% (cinco por cento).

§ 3º. A planta de situação deverá ser apresentada em separado das demais peças gráficas, em
formato A4 [21,0 cm (vinte e um centímetros) x 29,7 cm (vinte e nove vírgula sete centímetros)]
ou em dimensões maiores, de acordo com o porte do empreendimento.

Art. 13. Para a representação gráfica dos projetos deverão ser utilizados material e técnica adequados,
observadas as normas da ABNT para desenho, sem emendas ou rasuras, admitindo-se, entretanto,
correções de cotas em tinta vermelha, descritas, datadas e assinadas pelo autor do projeto e visadas
pelo técnico responsável pela análise.

Parágrafo Único – O projeto deverá identificar com clareza a denominação e utilização dos cômodos,
bem como a sua área útil com precisão de 2 casas decimais.

Art. 14. Os projetos relativos à execução de reforma ou ampliação, em suas peças gráficas originais,
deverão observar as seguintes convenções:

I - linhas cheias para edificações a serem mantidas;



II - linhas tracejadas para edificações a demolir;
III - linhas cheias com sombreado para edificações a executar.

Art. 15. Caso a Prefeitura julgue que o projeto irá comprometer a segurança ou o bem estar da
coletividade, poderá, a seu critério, solicitar maiores detalhamentos do projeto, peças gráficas ou
reuniões de esclarecimentos com os responsáveis técnicos do mesmo.

Art. 16.  Em projetos que, para sua implantação, resultem aterro ou corte no terreno, superior a 2,00 m
(dois metros), será obrigatória a apresentação de justificativa, acompanhada de peças gráficas
indicativas da movimentação de terra projetada e do projeto estrutural do sistema de contenção que
deverão assegurar a estabilização dos terrenos lindeiros, os dispositivos de drenagem e o tratamento
para recomposição e recobrimento vegetal, acompanhados de ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) específica.

CAPÍTULO III
DAS LICENÇAS

Seção I
Da Expedição de Alvará

Art. 17. Qualquer obra, particular ou pública, só poderá ser iniciada após a expedição do alvará de
licenciamento pela Prefeitura, observadas as prescrições desta Lei e da Lei de Parcelamento do Solo,
Sistema Viário, Circulação e Transporte e Zoneamento.

Parágrafo único. Às obras de edificações onde se venha a armazenar, manipular, produzir
ou comercializar produtos perigosos, serão exigidas, além do alvará de que trata o caput,  a
licença ambiental nos termos prescritos pela Lei da Política Ambiental.

Art. 18. A licença será requerida à Prefeitura, instruído o pedido com os projetos necessários e
satisfeitas as seguintes condições:

I - requerimento com o nome, endereço, qualificação e assinatura do requerente ou do
seu representante legal;

II - localização do imóvel e natureza da obra que se pretende executar;
III - prova de quitação do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

(IPTU);
IV - escritura registrada do imóvel ou qualquer outro documento, mesmo particular, que

comprove ser o requerente proprietário do imóvel ou ainda, autorização por escrito,
do proprietário, para que terceiros nele construa;

V - prova de quitação da anotação de responsabilidade técnica (ART) do Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).

Art. 19. Estão isentas de licença as seguintes obras:
I - pinturas externas e internas;



II - passeios e muros de alinhamento de gradil;
III - reparos e revestimentos de fachadas e telhados que não impliquem na execução de

lajes;
IV - reformas internas que não impliquem em ampliações das áreas já construídas, nem

em alterações da estrutura existente, garantindo a segurança e estabilidade da obra.

§ 1º. A isenção de licença de que trata este artigo não implica em dispensa de atendimento às
disposições desta Lei, ficando a obra passível de verificação e fiscalização.

§ 2º. Será fixado, pela fiscalização, prazo para a construção de muros de gradil e de passeios
pelos proprietários de terrenos ainda não edificados, findo o qual a Prefeitura executará as
referidas obras, aplicando ao infrator a multa prevista na tabela constante do Anexo II desta Lei,
independentemente da cobrança da taxa de administração, correspondente a 30% (trinta por
cento) do valor das obras.

§ 3º. Será obrigação dos proprietários loteantes e de desmembramentos a execução de passeios
em loteamentos e desmembramentos aprovados.

Art. 20. Independem de apresentação de projetos, os pedidos de licença para as seguintes obras:
I - muro divisório com até 2,00 m (dois metros) de altura que não implique na execução

de obras de contenção;
II - reforma, na zona rural, de acréscimo, não excedente a 40% (quarenta por cento), da

área edificada preexistente, desde que a área acrescida não ultrapasse de 60,00 m²
(sessenta metros quadrados);

III - guaritas, bilheterias e passagem coberta de acesso à edificação;

Art. 21. Deverá ser requerido novo alvará de licença quando:
I - estiver prescrito o alvará;
II - ocorrer substituição de projeto ou modificações substanciais que impliquem em

aumento de área construída total e de cada unidade imobiliária, alteração nos
projetos complementares e estruturais e na atividade e/ou uso originalmente
especificado.

Art. 22. Dependem apenas de comunicação à Prefeitura pequenas modificações no projeto aprovado,
não incluídas nas condições referidas no inciso II do artigo 21, que venham a ocorrer durante a obra,
desde que atendam à legislação vigente.

Parágrafo único. Caberá ao responsável pela execução da obra a comunicação dessas
modificações à Prefeitura, ficando a critério desta exigir ou não a representação gráfica das
mesmas para anexação ao projeto anterior.

Art. 23. As solicitações de ligações provisórias e definitivas de água e energia elétrica, junto às
concessionárias, ficam condicionadas à apresentação do respectivo alvará municipal.



Art 24. A execução de qualquer obra em edificação tombada pela Secretaria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN) ou por outro órgão público, ou sobre terreno situado em área protegida por
legislação específica, só poderá ser licenciada após anuência do órgão fiscalizador, observadas as
disposições da legislação pertinente.

Art. 25. O recolhimento dos tributos e emolumentos relativos à solicitação de análise prévia e
concessão de alvará de licenciamento para construção dar-se-á no ato da entrega do alvará de
construção.

Art. 26 O alvará de licenciamento terá validade de doze meses, contados a partir da data de sua
expedição, findo o qual e não tendo sido iniciada a construção, o mesmo perderá seu valor, devendo
então ser renovado, mediante pagamento de taxa de revalidação, equivalente à 10% (Dez por cento)
do valor da licença original.

§1°. Para efeito da presente Lei, uma edificação será considerada iniciada após a conclusão das
fundações definidas no projeto estrutural.

§2°. Considera-se prescrito o alvará de licenciamento quando, após ser iniciada, a obra venha a
sofrer uma interrupção superior a 180 (cento e oitenta) dias.

§3°. O alvará de licenciamento será cassado quando se apurar a realização de obras em
desacordo com o projeto aprovado e inadaptáveis às normas desta Lei.

§4°. O alvará de licenciamento será revogado quando comprovado relevante interesse público à
não realização da obra.

§5°. O alvará de licenciamento será anulado quando constatada irregularidade na sua
concessão.

Art. 27. O ato de revogação de alvará de licenciamento será da competência exclusiva da Prefeitura,
em processo administrativo específico e devidamente instruído, por profissionais das áreas de
Engenharia e Arquitetura, pertencentes ao quadro permanente de servidores municipais.

Art. 28. O alvará de licenciamento deverá, obrigatoriamente, permanecer no local da obra juntamente
com um jogo completo dos projetos arquitetônico e complementares aprovados, para que possam ser
apresentados sempre que solicitados pela fiscalização municipal.

Seção III
Da Conclusão da Obra e Expedição de Habite-se

Art. 29.  Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria pela Prefeitura e
expedido o respectivo “habite-se”.



Parágrafo único. A construção é considerada como concluída quando tiver condições de
habitabilidade ou de utilização.

Art 30. Após a conclusão de obra, deverá ser requerida a vistoria da Prefeitura, através de
requerimento acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia do alvará de licença;
II - anuência do autor do projeto e do responsável pela execução da obra de que a

edificação está de acordo com o projeto aprovado;
III - alterações do projeto na forma do artigo 21, se for o caso;
IV - prova de quitação do IPTU;
V - escritura registrada do terreno;
VI - laudo de vistoria das concessionárias de serviços públicos, quando for o caso.

§ 1º. A comunicação de que trata este artigo deverá ocorrer dentro do prazo de validade do
alvará de licença, sob pena de pagamento de multa e tributos estabelecidos em lei.

§ 2º. As obras passíveis de autorização dependem, também, de comunicado de conclusão para
vistoria e aceitação pela Prefeitura.

§ 3º. Independerão de alvará de “habite-se”, as obras não sujeitas a alvará de licença, que
ficarão, entretanto, passíveis de controle e aceitação pela Prefeitura.

Art. 31. Após a vistoria, se for constatada a observância ao projeto aprovado e ao licenciamento
concedido, a Prefeitura fornecerá o “habite-se”, no prazo máximo de 7 (dias) dias úteis, a contar da
data de entrega do requerimento, e a edificação será incluída no cadastro técnico, com vista à
tributação.

Parágrafo único. Apurada a inobservância do projeto, deverá o requerente, no prazo máximo de
30 (trinta) dias que a Prefeitura estipular, ajustar a edificação às disposições legais, sem prejuízo
da multa devida, para posterior expedição do alvará de “habite-se”.

Art. 32. Toda expedição de alvará de “habite-se” fica condicionada à prévia quitação de multas
referentes à obra licenciada.

Art. 33 O alvará de “habite-se” só será concedido quando:
I - a construção estiver em perfeita observância às normas instituídas por este Código,

pela ABNT e em relação ao projeto e peças gráficas aprovados;
II - estiver adequadamente executado o passeio externo ao empreendimento, caso este

se localize em via pavimentada;
III - tiver sido executada a ligação do sistema de esgoto sanitário à rede do logradouro

ou, na falta desta, à adequada fossa séptica e ao sumidouro;
IV - estiver assegurado o correto escoamento das águas pluviais do terreno edificado;



V - for apresentado certificado de perfeito funcionamento dos elevadores, quando for o
caso, expedido pela empresa montadora do equipamento;

VI - atender ao disposto no Parágrafo único do Artigo 29.

Art. 34. No caso de construção de empreendimento em condomínio ou sob regime de incorporação,
deverá o requerente, quando da comunicação de conclusão da obra, indicar por escrito os nomes dos
condôminos para posterior expedição de “habite-se” individualizados.

Parágrafo Único. O não atendimento do disposto no caput deste artigo, implicará na expedição
do “habite-se” no nome exclusivo do requerente.

Art. 35. Poderá ser concedido “habite-se” parcial para as obras licenciadas, desde que as partes
liberadas possam ser ocupadas, utilizadas ou habitadas, independentemente uma das outras, sem
risco para os usuários da edificação.

Parágrafo único. Não será expedido o “habite-se” parcial se não tiverem sido atendidas as
exigências dos demais órgãos competentes e concessionários dos serviços públicos.

Seção IV
Dos Prazos

Art. 36. Os pedidos de licença de que trata este Capítulo serão analisados e receberão despacho
decisório no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contado da data em que o pedido for protocolado na
Prefeitura.

§ 1º. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado até o seu dobro, quando, por motivo
justificado, não se completarem as diligências que o processo exigir, não sendo também
computado no referido prazo, o período em que o processo tramitar em órgãos externos à
Prefeitura.

§ 2º. As diligências que dependam do requerente e a este comunicadas oficialmente,
interrompem quaisquer prazos até o efetivo atendimento da solicitação, fato este registrado no
processo.

CAPÍTULO IV
DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art 37. Durante a execução das obras, o proprietário ou profissional responsável deverão garantir a
segurança dos operários, do público e das propriedades vizinhas, através das seguintes providências:

I - evitar o incomodo para a vizinhança, pela queda de detritos, produção de poeira e
ruído excessivos, em consonância com os dispositivos estabelecidos no Código de
Posturas;



II - evitar a obstrução de logradouros públicos e providenciar que os leitos destes sejam
mantidos em perfeito estado de conservação e limpeza, atendidas as exigências do
Código de Posturas;

III - instalar tapumes e andaimes, de acordo com o estabelecido no Código de Posturas;
IV - manter, durante a execução das obras, em local visível para a fiscalização, placa com

dimensões de 1,40 m (um metro e quarenta centímetros) x 1,00 m (um metro),
contendo os seguintes dados:

a) número e data de emissão do alvará de licença;
b) categoria do empreendimento em execução, segundo seu grupo de uso, e

número do processo administrativo que gerou o alvará.

CAPÍTULO V
 DA FISCALIZAÇÃO

Art. 38. A Prefeitura fiscalizará as obras requeridas, realizando as vistorias julgadas necessárias, afim
de que as mesmas sejam executadas dentro das disposições previstas nesta Lei e demais normas
pertinentes, aplicando-se as penalidades cabíveis, quando for o caso.

Art. 39. A fiscalização será exercida por agentes credenciados pela Prefeitura, ficando assegurado o
seu acesso ao local da obra, mediante apresentação da identidade funcional.

Parágrafo único. Compete aos agentes credenciados, a aplicação das penalidades previstas
nesta Lei e nos regulamentos dela decorrentes.

CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES E RECURSOS

Art. 40. Aos infratores das disposições contidas nesta Lei e das normas dela decorrentes, serão
aplicadas as seguintes penalidades, precedidas de notificação e/ou auto de infração:

I - multa;
II - embargo;

III - interdição;
IV - apreensão de materiais e equipamentos;
V - demolição.

Art. 41. Por transgressão do disposto nesta Lei e das normas dela decorrentes, consideram-se
infratores:

I - o requerente;
II - o autor do projeto;

III - o responsável técnico pela obra;
IV - o proprietário ou locatário do imóvel.



Art. 42. Quando da aplicação das penalidades previstas no artigo 40 desta Lei, serão considerados
agravantes:

I - impedir ou dificultar a ação fiscalizadora da Prefeitura;
II - reincidir em infrações às normas desta Lei e da Lei de Parcelamento do Solo,

Sistema Viário, Circulação e Transporte e Zoneamento.

Art. 43. A notificação será expedida pela fiscalização quando constatada qualquer irregularidade na
execução da obra, devendo constar do documento o prazo para que a mesma seja sanada.

Art. 44. A multa será aplicada proporcionalmente à natureza e gravidade da infração cometida,
conforme Tabela constante do Anexo III desta Lei, após o julgamento final do auto de infração.

Parágrafo único. A quitação de multa pelo infrator não o exime de cumprir o que for
determinado pela Prefeitura, visando sanar a irregularidade detectada pela fiscalização.

Art. 45. O embargo será aplicado, findo o prazo fixado em notificação, quando não for sanada a
irregularidade apurada pela fiscalização e após lavrado o auto de infração.

Art. 46. A interdição será aplicada, sempre que se verificar:
I - prosseguimento de obra embargada;
II - execução de obra ou edificação, habitada ou não, que ponha em risco a sua

estabilidade ou exponha a perigo os moradores, a vizinhança, os operários e
terceiros.

Parágrafo único. Enquanto interditada, é proibido, a qualquer título, o ingresso de pessoas na
obra ou edificação, exceto aquelas credenciadas por autoridade competente.

Art. 47. A apreensão de materiais e equipamentos, dar-se-á quando não cumprida a interdição, ficando
a prefeitura responsável pela guarda adequada dos materiais e equipamentos apreendidos, na
categoria de fiel depositária.

Art. 48. A demolição de obra será efetivada, total ou parcialmente, sempre que:
I - inadaptável às disposições desta Lei e da Lei de Parcelamento do Solo, Sistema

Viário, Circulação e Transporte e Zoneamento.
II - comprovada a impossibilidade de recuperação, quando interditada, na forma do

inciso II do artigo 46 desta Lei.

§ 1º. A demolição de que trata este artigo far-se-á às expensas do proprietário e será iniciada e
concluída em prazos fixados em notificação.

§ 2º. Prescrito o prazo estabelecido para conclusão dos serviços, a Prefeitura, executará a
demolição cobrando as despesas dela decorrentes, acrescidas de 30% (trinta por cento) do seu



valor, como taxa de administração e sem prejuízo da aplicação da multa estipulada na Tabela de
Multas constante do Anexo III desta Lei.

§ 3º. Realizada a vistoria e constatado iminente risco de desabamento, poderá a Prefeitura
executar a demolição, sem prévia anuência do proprietário, cobrando-lhe as despesas
mencionadas no parágrafo segundo.

Art. 49. Toda obra iniciada, sem a devida licença, em áreas de domínio público ou em terrenos do
domínio da União, será sumariamente demolida, imputando-se ao infrator as despesas decorrentes,
sem prejuízo da multa referenciada na Tabela de Multas constante do Anexo III desta Lei.

Art. 50. Caberá recurso contra qualquer decisão proferida com respaldo nesta Lei e nos regulamentos
dela decorrentes, devidamente instruído com os elementos necessários ao seu exame, dirigido à
autoridade imediatamente superior àquela que aplicou a penalidade.

§1º. O prazo para interposição do recurso pelo interessado será de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data em que tomar conhecimento da penalidade imposta.

§2º. O recurso, em caso de multa imposta, deverá estar acompanhado de prova de quitação da
sanção aplicada.

§3º. Ocorrendo decisão favorável ao interessado, será efetuada a restituição do valor recolhido
atualizado mensalmente.

§4º. Nenhum recurso terá efeito suspensivo.

Art. 51. A autoridade que aplicou a penalidade deverá manifestar-se em parecer fundamentado, no
prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a partir da data do protocolamento do recurso.

Art. 52. A autoridade competente para decidir, em última instância, e no âmbito administrativo,
obedecidas às disposições legais, é o Prefeito, ouvido o Conselho Municipal de Desenvolvimento, nos
casos previstos em lei.



TÍTULO III
DAS NORMAS GERAIS DAS EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I
DA IMPLANTAÇÃO

Art. 53. A implantação da edificação deverá acomodar-se à topografia, evitando-se cortes ou aterros,
num só plano, com a altura superior a 2,00 m (dois metros).

Parágrafo único. Ultrapassado o limite de altura fixado neste artigo, deverá ser atendido o
disposto no artigo 16 desta Lei.

Art. 54. Nos terrenos em declive, admite-se que o pavimento térreo da edificação fique situado em cota
superior àquela fixada para esse pavimento, desde que a cota do piso do “hall” de acesso não
ultrapasse a altura de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), em relação ao meio-fio, no ponto
médio da testada do lote.

Parágrafo único. Admite-se a utilização de rampa, com inclinação máxima de 10% (dez por
cento), obedecendo ao disposto na Tabela 2 do item 6.4.1.1 da NBR 9050 (Norma Brasileira) da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para que seja vencida a diferença de nível
entre o logradouro e o pavimento térreo, em substituição ao “hall” de acesso referido no caput
deste artigo.

Art. 55. Nos terrenos em declive, o pavimento térreo da edificação poderá situar-se em cota inferior
àquela fixada para esse pavimento, desde que a diferença de nível em relação ao logradouro público
seja vencida através de rampa cuja declividade não exceda a 10% (dez por cento), obedecendo ao
disposto na Tabela 2 do item 6.4.1.1 da NBR 9060 (Norma Brasileira) da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas).

Art. 56. Os empreendimentos multiresidenciais poderão ter o seu pavimento térreo ocupado com
unidades imobiliárias ou compartimentos com equipamentos de apoio e de uso comum da edificação,
sem prejuízo da área mínima coberta exigida pela Lei de Parcelamento do Solo, Sistema Viário,
Circulação e Transporte e Zoneamento.

§ 1º. Os espaços cobertos, destinados à recreação, poderão situar-se em qualquer pavimento da
edificação, desde que sejam asseguradas as condições mínimas indispensáveis à sua plena
utilização.

§ 2º. Em edificações que não disponham de elevador, a altura (H) entre o piso de qualquer
pavimento e o piso do play-ground não poderá ser superior a 11,00m (onze metros).



Seção I
Dos Índices de Ocupação

Art. 57. Toda edificação será regulada, em cada zona, com base nos parâmetros urbanísticos
constantes do Anexo II da Lei de Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e
Zoneamento e no Anexo IV desta Lei.

Art. 58. Alguns elementos da edificação, na aplicação dos índices dos parâmetros urbanísticos, terão
os seguintes tratamentos especiais:

I - poderão situar-se nas áreas de recuo;
II - não serão computados no índice de ocupação (IO), desde que respeitado o índice de

permeabilidade do terreno (IP)
III - permissão para não ser computado como área construída para efeito da aplicação do

coeficiente de aproveitamento básico (CAB).

§ 1º. Serão aplicáveis os incisos I, II e III aos seguintes elementos:
I - marquises até, no máximo, metade do recuo;
II - reservatórios enterrados, abrigos de medidores e de lixo, caixas-d'água, abrigos de

bombas, casas de máquinas e subestações;
III - bilheterias, guaritas e portarias, desde que o somatório de suas áreas úteis cobertas

não seja menor do que 0,5% (meio por cento) da área ocupada pela edificação,
respeitado o limite máximo de 10,00 m² (dez metros quadrados);

IV - placas com nome ou número da edificação, muros, bancos, espelhos d água e
equipamentos descobertos de lazer inclusive piscinas;

V - rampas, passarelas e escadas de acesso à edificação, desde que correspondam a,
no máximo, metade da área de recuo;

VI - garagens ou estacionamentos de veículos, respeitados os recuos exigidos, exceto
para edifícios-garagem.

§ 2º. Serão aplicáveis os incisos I e II aos seguintes elementos:
I - saliências, estruturais ou não, até 0,40 m (quarenta centímetros) de profundidade;
II - balanços até a profundidade de 0,50 m (cinqüenta centímetros).

§ 3º. Serão aplicáveis os incisos II e III aos seguintes elementos:
I - coberturas de tanques e pequenos telheiros, desde que a área seja menor do que

4,00 m² (quatro metros quadrados);

§ 4º. Será aplicável o inciso III aos seguintes elementos:
I - apartamento de zelador até 18,00 m² de área útil, desde que dotada de instalação

sanitária;
II - depósito no primeiro subsolo;

III - mezaninos para empreendimento comerciais, de serviços ou de uso misto;



IV - pavimento térreo em pilotis para uso residencial, desde que livres de qualquer
vedação, a não ser caixas de escada, poço de elevador, bem como as áreas
constante do inciso VII;

V - casas de máquinas e de força, subestações, salas de medidores e depósitos para
uso exclusivo de condomínio ou condôminos, desde que localizados no subsolo,
garagem ou cobertura;

VI - varandas, jardineiras, balcões, circulações verticais de uso coletivo, poços de
elevadores e “halls” de elevadores, antecâmaras e escadas;

VII - salas, salões de jogos, de festas, de ginástica, equipamentos de apoio às atividades
de uso comum.

§ 5º. Será aplicável somente o elemento disposto no inciso I do caput deste artigo, para os
balanços até a profundidade de 0,50 m (cinqüenta centímetros).

Art. 59. Os empreendimentos de usos misto, comercial e de serviços, voltados para ruas arteriais e
coletoras, terão os índices de ocupação (IO) calculados de acordo com os seguintes critérios:

I - as áreas do pavimento térreo e do primeiro pavimento serão resultantes, no máximo,
da aplicação dos recuos frontal, lateral e de fundos;

II - o pavimento térreo, além do recuo frontal previsto no inciso I, deverá ter galeria ao
longo da fachada lindeira aos logradouros, com profundidade mínima de 2,50 m (dois
metros e cinqüenta centímetros) e pé direito de 5,50 m (cinco metros e cinqüenta
centímetros);

III - o segundo pavimento, bem como os seguintes, terão área máxima equivalente a 70%
(setenta por cento) da ocupação permitida para o primeiro pavimento.

Seção II
Dos Recuos

Art. 60. Qualquer edificação, quanto aos recuos mínimos de frente, índice de ocupação, taxa de
permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e gabarito, obedecerá aos parâmetros urbanísticos
integrantes do Anexo II da Lei de Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e
Zoneamento.

Parágrafo único. As normas do artigo 61 são complementares aos dispositivos apresentados
no Anexo citado no caput.

Art. 61. Os recuos laterais, de frente e de fundo exigidos quando da implantação da edificação do
terreno, são definidos em função do empreendimento, da via e da zona.

§ 1º. Para as fórmulas citadas neste artigo, consideram-se os seguintes significados:
I - R = recuo mínimo;
II - RU = recuo mínimo na zona fixada no Anexo II da Lei de Parcelamento do Solo,

Sistema Viário, Circulação, Transporte e Zoneamento;
III - N = número de pavimentos.



§ 2º. Para empreendimentos com mais de 2 (dois) pavimentos, os recuos frontais variarão de
acordo com as seguintes fórmulas:

I - em vias arteriais: R = RU + 1,0 (N - 2);
II - em vias coletoras: R = RU + 0,8 (N – 2);

III - em vias locais: R = RU + 0.4 (N – 2).

§ 3º. Para empreendimentos com mais de 4 (quatro) pavimentos, os recuos laterais atenderão à
fórmula R = 1,5 + 0,2 (N – 4).

§ 4º. Será dobrado o recuo lateral exigido, sempre que a edificação encostar-se em uma das
divisas do lote.

§ 5º. Os recuos exigidos neste artigo são considerados como área não edificável, salvo as
exceções previstas nesta Lei.

§ 6º. Excluem-se dos dispositivos deste artigo as edificações localizadas nas zonas especiais de
interesse social (ZEIS).

CAPÍTULO II
DOS COMPARTIMENTOS

Seção I
 Da Classificação

Art. 62. Os compartimentos da edificação, conforme sua destinação e de acordo com o tempo
estimado para permanência humana em seu interior, assim se classificam:

I - de utilização prolongada;
II - de utilização eventual;

III - de utilização especial;
IV - de utilização controlada.

Art. 63. Os compartimentos de utilização prolongada são aqueles que abrigam, pelo menos, uma das
funções de:

I - dormir, repousar, tratar ou recuperar a saúde;
II - estar, reunir ou recrear;

III - trabalhar, comercializar, industrializar, ensinar e estudar;
IV - preparar e consumir alimentos.

Art. 64. Os compartimentos de utilização eventual são aqueles que abrigam pelo menos, uma das
funções de:

I - circulação e acesso de pessoas;
II - higiene pessoal, troca ou guarda de roupas;



III - lavagem de roupa e serviço de limpeza;
IV - depósito para guarda de material, utensílios ou peças sem possibilidade de qualquer

atividade no local.

Art. 65. Os compartimentos de utilização especial são aqueles que, embora podendo abrigar as
funções relacionadas nos artigos 63 e 64, apresentam características e condições peculiares às suas
destinações.

Parágrafo único. São considerados compartimentos de utilização especial, entre outros, os
seguintes:

I - auditórios e anfiteatros;
II - cinemas, teatros e salas de espetáculos;

III - museus e galerias de arte;
IV - estúdios de gravação, de rádio e de televisão;
V - laboratórios fotográficos, cinematográficos e de som;
VI - centros cirúrgicos e salas de raios-X;

VII - salas de computadores e telefonia;
VIII - saunas e salas de ginásticas;

IX - garagem.

Art. 66. Os compartimentos de utilização controlada são aqueles cuja função é desvinculada da
permanência humana e apresentam peculiaridades especiais e distintas daquelas citadas nos artigos
anteriores desta seção, tendo em vista as exigências de higiene, salubridade e segurança, compatíveis
com a função a que se destinam.

Seção II
Do Dimensionamento

Art. 67. As edificações residenciais terão no mínimo:
I - 1 (uma) cozinha;

II - 1 (um) banheiro;
III - 1 (um) quarto;
IV - 1 (um) estar.

§ 1º. Para efeito do cálculo do número de pessoas da unidade imobiliária residencial,
consideram-se as relações abaixo:

I - unidade imobiliária com até 1 (um) dormitório: 2 (duas) pessoas;
II - unidade imobiliária com 2 (dois) dormitórios: 4 (quatro) pessoas;
III - unidade imobiliária com 3 (três) dormitórios: 5 (cinco) pessoas;
IV - unidade imobiliária com mais de 3 (três) dormitórios: 7 (sete) pessoas.

§ 2º. A área útil mínima da unidade imobiliária residencial é de 20,00 m² (vinte metros
quadrados).



§ 3º. Os empreendimentos destinados à atividade uniresidencial, quando implantados em lotes
individualizados, estão desobrigados do disposto no caput deste artigo, admitindo-se inclusive a
adoção do módulo habitacional tipo embrião, desde que este possua no mínimo, quarto, cozinha
e banheiro, além das ligações definitivas de água, luz e esgoto.

Art. 68. Para efeito desta Lei os compartimentos das unidades imobiliárias residenciais terão os
dimensionamentos mínimos estabelecidos de acordo com o Anexo IV, que define:

I - os valores mínimos de vãos de iluminação e ventilação;
II - os valores mínimos dos vãos de acesso;

III - a altura mínima do pé direito;
IV - a área mínima dos compartimentos;
V - o diâmetro mínimo do círculo inscrito no polígono gerado pelas paredes divisórias do

compartimento.

Art. 69. No caso de unidades imobiliárias não residenciais, o dimensionamento de compartimentos de
permanência prolongada será definido de acordo com a função e o número de pessoas a que se
destina, com base na Tabela constante do Anexo II desta Lei.

Art. 70. O compartimento de utilização especial terá sua área dimensionada de acordo com sua função
e o número de pessoas a que se destina e calculada conforme estabelecido em tabela constante do
Anexo II desta Lei e em normas e regulamentos específicos.

Art. 71. O compartimento de utilização controlada terá sua área definida em função de sua destinação
e do desempenho funcional dos equipamentos nele instalado.

§ 1º. Acima de 150 (cento e cinqüenta) pessoas, para cada grupo de 40 (quarenta) pessoas será
acrescentado um equipamento a mais, de cada tipo.

§ 2º. Quando as instalações sanitárias não se localizarem no pavimento dos compartimentos a
que servem, deverão situar-se em pavimento imediatamente inferior ou superior, desde que
garantida o acesso aos mesmos pelos indivíduos portadores de necessidades especiais, de
acordo à NBR 9050 da ABNT.

Art. 72. A quantidade de equipamentos sanitários nas edificações não residenciais será proporcional
ao número de usuários que é calculado com base no Anexo VI desta Lei.

Art. 73. As edificações destinadas a uso público deverão dispor de instalações sanitárias apropriadas
ao uso por portadores de necessidades especiais, devidamente identificadas, situadas no pavimento
térreo ou pavimento de acesso principal à edificação.



Parágrafo único. Quando na edificação houver pavimentos que contenham compartimentos
destinados a atividades especiais que resultem afluxo de pessoas, deverão estes pavimentos
dispor de instalações sanitárias nos termos exigidos no caput deste artigo.

CAPÍTULO III
INSOLAÇÃO, DIMENSIONAMENTO, VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Seção I
Das Áreas Livres

Art. 74. Para os efeitos desta Lei, as áreas livres classificam-se em principais e secundárias, podendo
ser abertas ou fechadas, e se destinam à iluminação e ventilação dos compartimentos da edificação.

Parágrafo único. Os compartimentos de utilização prolongada só poderão ser iluminados e
ventilados por áreas principais, exceto copa e cozinha, que poderão ser iluminados e ventilados
através de áreas secundárias.

Art. 75 As áreas livres referidas no artigo 74 desta Lei atenderão aos seguintes requisitos:
I - nas edificações com até 2 (dois) pavimentos:

a) a área aberta, principal ou secundária, deverá ter largura mínima de 1,50 m
(um metro e cinqüenta centímetros);

b) a área fechada; principal ou secundária, deverá permitir a inscrição de um
círculo com diâmetro mínimo de 2,00 m (dois metros), cujo centro esteja
situado na perpendicular a qualquer ponto do vão de iluminação ou
ventilação exigido e, em qualquer caso, ter no mínimo 7,00m² (sete metros
quadrados);

II - nas edificações com mais de 2 (dois) pavimentos:
a) a largura mínima da área aberta principal será  calculada pela fórmula L =

1,50m + 0,40m (N-2), onde N é o número de pavimentos da edificação,
medida na perpendicular ao plano do vão de iluminação e ventilação exigido
e referenciada a qualquer de seus pontos;

b) a área fechada principal deverá permitir, ao nível de cada piso, a inscrição de
um círculo cujo diâmetro (D) mínimo seja calculado pela fórmula D = 2,00m +
0,50m (N-2), onde N é o número de pavimentos da edificação, observados os
mesmos requisitos previstos na alínea b do inciso I;

c) a área secundária, aberta ou fechada, atenderá às mesmas disposições das
alíneas “a” e “b” substituindo-se os fatores 0,40 (quarenta centímetros) e 0,50
(cinqüenta centímetros) das fórmulas para 0,20m (vinte centímetros) e 0,30m
(trinta centímetros), respectivamente.



§ 1º. Quando a área de iluminação, aberta ou fechada, servir a mais de uma unidade imobiliária,
existindo vão de iluminação e ventilação em paredes confrontantes de unidades distintas, a
distância mínima entre estas paredes será, obrigatoriamente de 3,00m (três metros).

§ 2º. Nas edificações com altura superior a dezesseis metros (16 m), não será permitida a
utilização, para fins de ventilação e iluminação, de áreas internas fechadas em todas as suas
faces. Estas deverão ter no mínimo uma face livre, aberta para o exterior.

§ 3º. Não será computado como pavimento para o cálculo da largura e diâmetro mínimos, de que
trata este artigo, o pavimento térreo da edificação quando em pilotis ou quando abaixo deste não
houver pavimentos ocupados com unidades imobiliárias.

Seção II
Dos Vãos e Iluminação e Ventilação

Art. 76. Nenhuma abertura de iluminação e ventilação de edificação, poderá distar menos de 1,50 m
(um metro e cinqüenta centímetros) das divisas do terreno, medido na perpendicular a qualquer de
seus pontos.

§ 1°. Os vãos de iluminação e ventilação dos compartimentos deverão atender as indicações do
Anexo IV.

§ 2°. A iluminação e ventilação dos compartimentos de permanência especial ou controlada
atenderão às suas especificidades funcionais.

Art. 77. Quando o compartimento dispuser de uma só abertura de iluminação para o exterior, sua
profundidade medida a partir desta abertura não poderá exceder de 3 (três) vezes seu pé direito, para
que seja considerada como dispositivo de iluminação e ventilação.

§ 1º. Em caso de abertura voltada para varanda, alpendre ou compartimento similar, a
profundidade referida neste artigo será medida a partir do bordo externo da varanda ou alpendre.

§ 2º. No caso de lojas, a profundidade de que trata este artigo, não poderá exceder de 4 (quatro)
vezes seu pé direito.

Art. 78. As circulações horizontais com extensão superior a 20,00 m (vinte metros) deverão dispor de
abertura para o exterior.

Parágrafo único. As circulações com extensão inferior a 20,00 m (vinte metros) poderão ser
ventiladas através do poço, conforme exigido nesta seção.

Art. 79. O “hall” de elevador deverá ter assegurado ventilação e iluminação natural por pavimento,
ainda que indireta.



Art. 80. Os sanitários poderão ser ventilados e/ou iluminados de maneira indireta, através de poços ou
dutos formados pelo rebaixo de teto do compartimento que lhe é vizinho, observada à distância máxima
de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros), no caso de duto, entre o vão de iluminação do
sanitário e o exterior da edificação.

Parágrafo único.  Numa mesma unidade imobiliária admite-se a iluminação de um sanitário
através de outro, sem necessidades de rebaixo do teto, respeitada a distância para o exterior
como estabelecido no caput deste artigo.

Art. 81.  Os poços de ventilação e iluminação devem atender aos seguintes requisitos:
I - ter acesso para possibilitar sua inspeção;
II - ter área e largura mínimas, respectivamente, 1,60 m² (um metro e sessenta

centímetros quadrados) e 0,80 m (oitenta centímetros).

CAPÍTULO IV
DA CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA

Seção I
Da Classificação e Requisitos

Art. 82. Os espaços de circulação horizontal e vertical são classificados como de uso coletivo e
privativo e dimensionados em função da população prevista para o empreendimento.

§ 1°. Os espaços de circulação de uso privativo, considerados como tal os que se destinam às
unidades residenciais unifamiliares ou edificações em geral, deverão ter largura mínima de 80
cm (oitenta centímetros);

§ 2°. Os espaços de circulação de uso coletivo, considerados como tal os que se destinam ao
uso público ou coletivo e não se enquadrem nas condições estabelecidas no parágrafo primeiro,
deverão ter largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros)

§ 3°. Os espaços destinados à circulação de uso coletivo e escoamento da população, como
antecâmaras, escadas ou rampas, átrios, corredores e saídas, entre outros, serão sinalizados e
terão instalação completa de luz de emergência que proporcione adequado nível de iluminação;

§ 4°. No interior de caixa de escada ou de antecâmara não poderá ser colocado nenhum tipo de
equipamento ou duto.

Art. 83. As escadas de uso coletivo conforme características, grau de risco, porte e altura da edificação
classificam em:

I - simples;
II - protegidas;



III - enclausuradas.

Art. 84. Serão excluídas do cômputo da área útil dos pavimentos, para efeito de cálculo de população,
aquelas áreas que correspondam às circulações horizontal e vertical, passagem de dutos e de
equipamentos especiais, garagens, casas de máquina, subestações e outras áreas que, por sua
função, não abriguem pessoas.

§ 1º. No caso de grupos de lojas, centros comerciais e shopping centers, serão computadas as
áreas úteis correspondentes aos vestíbulos, corredores, galerias e saídas.

§ 2º. A vazão proporcionada por elevadores, escadas rolantes ou outros dispositivos mecânicos,
não será considerada para efeito do dimensionamento dos espaços destinados ao escoamento
da população.

§ 3º. Nos casos de edificações especiais a relação m²/pessoa poderá basear-se em dados
técnicos justificados no projeto das instalações, sistemas de mecanização ou processo industrial.

Art. 85. Nas escadas, as dimensões dos degraus serão estabelecidas pela fórmula 2h + p = 0,62 m a
0,64 m (sessenta e dois a sessenta e quatro centímetros), onde “h” é a altura do degrau, máximo de
0,18 m (dezoito centímetros) e “p” o seu piso, não podendo este ser inferior a 0,27 m (vinte e sete
centímetros).

Art. 86. Quando a largura de escada coletiva for superior a 3,60 m (três metros e sessenta
centímetros), o projeto deverá prever duas ou mais escadas, cujas capacidades somadas atendam ao
exigido no referido cálculo. No caso de acesso externo a pavimento térreo de edificação, admite-se a
subdivisão da escada com corrimãos.

Art. 87. As escadas principais de uso coletivo deverão atender, ainda, aos seguintes requisitos:
I - ter corrimão obrigatório em ambas as laterais, observadas as seguintes exigências:

a) ter corrimão intermediário, quando tiver largura entre 2,40 m (dois metros e
quarenta centímetros) e 3,60 m (três metros e sessenta centímetros);

b) ter lances retos com, no mínimo, 3 (três) degraus, contados pelo número de
espelhos, com patamares intermediários sempre que ocorrer mudança de
direção ou quando o número de degraus resultar superior a 18 (dezoito).

II - serem construídas em concreto armado, ter piso antiderrapante e parede resistente
ao fogo.

Seção II
Escadas de Segurança

Art. 88. As escadas protegidas, além dos requisitos exigidos para as de uso coletivo, deverão atender
as seguintes características:



I - dispor de porta resistente ao fogo por período mínimo de 1 (uma) hora, ao nível de
cada pavimento, conforme normas técnicas da ABNT;

II - ter as paredes que a envolvem construídas com material resistente ao fogo por um
período mínimo de 2 (duas) horas;

III - dispor de iluminação artificial de emergência, acionável independentemente de
iluminação geral da edificação.

Parágrafo único. Quando indicado, no projeto, iluminação natural direta, o vão deverá observar
dimensão máxima de 1,00 m² (um metro quadrado) e ser guarnecido com bloco de vidro ou
caixilho metálico fixo, com vidro armado de 6 mm (seis milímetros) de espessura e malha de 12,5
mm (doze e meio milímetros).

Art. 89. Escada protegida  será exigida nos empreendimentos destinados às atividades multiresidencial
ou mista com altura superior a 11,00 m (onze metros) e até 35,00 m (trinta e cinco metros).

Art. 90. Nos empreendimentos destinados a atividades não residenciais, será exigida escada protegida
nos casos em que a altura seja superior a 11,00 m (onze metros) e até 20,00 m (vinte metros).

Parágrafo único. Quando o empreendimento tiver pavimentos com área útil superior a 750,00
m² (setecentos e cinqüenta metros quadrados) e até 5.000 m² (cinco mil metros quadrados), será
exigida escada protegida nos casos de altura superior a 6,00 m (seis metros) e até 20,00 m
(vinte metros).

Art. 91. As escadas enclausuradas, além dos requisitos exigidos para as principais de uso coletivo, de
modo geral, deverão atender as seguintes características:

I - dispor de portas corta-fogo ao nível de cada pavimento, conforme definido nas
normas técnicas da ABNT;

II - ter as paredes que a envolvem construídas com material resistente ao fogo por um
período mínimo de 4 (quatro) horas;

III - ter acesso por antecâmaras ventiladas, balcões, varandas ou terraços;
IV - dispor de iluminação artificial, conforme previsto no inciso III do artigo 88.

§ 1º. No interior da caixa de escada ou da antecâmara, não poderá ser colocado nenhum tipo de
equipamento ou duto, exceto os de pressurização da escada.

§ 2º. Quando o projeto indicar, para a escada, iluminação natural, esta poderá ser obtida por
abertura provida de caixilhos guarnecidos de vidro armado, com espessura de 0,6 mm (seis
milímetros) e malha de 12,5 mm, (doze e meio milímetros), atendendo ao seguinte:

I - em parede dando para antecâmara, sua área máxima será de 1,00 m² (um metro
quadrado);

II - em parede dando para o exterior, sua área máxima será de 0,50 m² (meio metro
quadrado);



III - será permitida a utilização de caixilhos de abrir em lugar de fixo, desde que providos
de fecho acionado por chave ou ferramenta especial.

Art. 92. As antecâmaras de acesso às escadas enclausuradas deverão atender as seguintes
condições:

I - ter acesso através de porta do tipo estanque a fumaça e resistente ao fogo, conforme
definido nas normas da ABNT;

II - serem ventiladas através dutos ou janelas abrindo diretamente para o exterior;
III - ter suas paredes resistentes ao fogo por um período mínimo de 2 (duas horas).

Art. 93. As aberturas para ventilação através dutos devem atender aos seguintes requisitos:
I - ter área mínima de 0,70 m² (zero vírgula setenta metros quadrados) com largura

mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros);
II - situarem-se junto ao teto.

Parágrafo único. Quando o projeto indicar ventilação por janelas, estas deverão atender aos
seguintes requisitos:

I - situar-se junto ao teto;
II - ter área mínima de 0,85 m² (zero vírgula oitenta e cinco metros quadrados) com

largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros).

Art. 94. Os dutos devem atender aos seguintes requisitos:
I - ter paredes resistentes ao fogo por 2 (duas) horas;
II - ter dimensões mínimas de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de largura por 0,70

m (setenta centímetros) de profundidade;
III - elevar-se a 1,00 m (um metro) acima de qualquer cobertura, podendo ser protegida

na sua parte superior por material não combustível;
IV - ter, pelo menos em duas faces acima da cobertura, venezianas de ventilação com

área mínima de 1,00 m² (um metro quadrado) cada;
V - não serem utilizados para localização de equipamentos ou canalizações.

Art. 95. Escada enclausurada será exigida nos empreendimentos destinados às atividades
multiresidenciais ou mistas, com altura superior a 35,00 m (trinta e cinco metros).

Art. 96. Para os empreendimentos destinados às atividades não residenciais, , será exigida escada
enclausurada nos casos em que a altura seja superior a 20,00 m (vinte metros).

Parágrafo único. Quando o empreendimento tiver pavimento com área útil superior a 5.000 m²
(cinco mil metros quadrados), será exigida escada enclausurada nos casos em que a altura seja
superior a 6,00 m (seis metros).

Art. 97. O número de escadas de uso coletivo será calculado em função das seguintes condições:
I - empreendimentos destinados a atividades multiresidenciais ou mistas:



a) edifícios com mais de 4 (quatro) unidades autônomas por andar e mais de 25
(vinte e cinco) pavimentos, contados a partir da soleira de entrada, devem
ser providos, no mínimo, de duas escadas;

b) a distância máxima a percorrer entre a porta da entrada da unidade
imobiliária e a porta de antecâmara será de 10,00 m (dez metros).

II - empreendimentos destinados a atividades não residenciais:
a) edifícios com mais de 20 (vinte) pavimentos contados a partir da soleira de

entrada, devem ser providos, no mínimo, de 2 (duas) escadas;
b) área do pavimento para uma única escada enclausurada não poderá ser

maior do que 500,00 m² (quinhentos metros quadrados);
c) a distância máxima a percorrer entre o ponto mais afastado e a porta de

entrada da antecâmara será de 35,00 m (trinta e cinco metros), medida
dentro do perímetro do edifício.

Art. 98. O número de escadas de uso coletivo será calculado em função das seguintes condições:
I - empreendimentos destinados a atividades multiresidenciais ou mistas:

a) a distância máxima a percorrer entre a porta da entrada da unidade
imobiliária e a porta de antecâmara será de 10,00 m (dez metros).

II - empreendimentos destinados a atividades não residenciais:
a) edifícios com mais de 20 (vinte) pavimentos contados a partir da soleira de

entrada, devem ser providos, no mínimo, de 2 (duas) escadas;
b) área do pavimento para uma única escada enclausurada não poderá ser

maior do que 500,00 m² (quinhentos metros quadrados);
c) a distância máxima a percorrer entre o ponto mais afastado e a porta de

entrada da antecâmara será de 35,00 m (trinta e cinco metros), medida
dentro do perímetro do edifício.

Art. 99. Havendo mais de uma escada enclausurada deverá existir entre elas um afastamento
compreendido entre 10,00 m (dez metros) e 50,00 m (cinqüenta metros).

Seção III
Das Rampas

Art. 100. As rampas deverão atender às normas de dimensionamento, classificação e localização,
resistência e proteção, iluminação e ventilação relativas às escadas, quando empregadas em
substituição a estas, além das seguintes disposições:

I - declividade máxima de 10% (dez por cento);
II - pisos com revestimento antiderrapante;

III - capacidade de escoamento superior a 20% (vinte por cento) à das escadas.

Art. 101. As edificações destinadas a uso público deverão dispor de rampas de acesso ao pavimento
térreo, ou “hall” de elevadores, para uso de portadores de necessidades especiais, com inclinação



máxima de 8% (oito por cento), piso antiderrapante e largura útil mínima de 1,20 m (um metro e vinte
centímetros).

Art. 102.  As rampas de acesso a garagens e estacionamentos, quando de uso exclusivo de veículos,
terão inclinação máxima de 20% (vinte por cento), e possuirão afastamento mínimo de 5,00 m (cinco
metros) do alinhamento predial, formando um patamar horizontal que permita que o condutor tenha
visão da rua e do passeio.

Art. 103. A instalação de elevadores observará o disposto nas normas da ABNT e será exigida nos
seguintes casos:

I - edificações com altura superior a 11,00 m (onze metros), no mínimo um elevador;
II - edificações com altura superior a 20,00 m (vinte metros), no mínimo dois elevadores.

Parágrafo único. O número mínimo de elevadores será aumentado em função do cálculo de
tráfego e da especificidade do empreendimento, conforme as disposições das normas
específicas da ABNT.

Art. 104. Os “halls” de elevadores obedecerão aos seguintes requisitos:
I - largura mínima de 2,00 m (dois metros) no pavimento térreo e 1,50 m (um metro e

cinqüenta centímetros) nos demais pavimentos para os empreendimentos
residenciais;

II - largura mínima de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) para os
empreendimentos não residenciais.

§ 1º. As larguras mínimas, estabelecidas neste artigo e referenciadas à perpendicular ao
plano das portas dos elevadores, serão aumentadas em função do cálculo da população do
empreendimento, de acordo com o Anexo II desta Lei.

§ 2º. A dimensão mínima referida no inciso II não deverá se sobrepor à largura mínima
exigida para a circulação horizontal.

§ 3º. Em qualquer hipótese é obrigatória a inter-comunicação dos “halls” de elevadores, com
o hall de escada a nível de cada pavimento.

Art. 105. Nas edificações dotadas de escadas rolantes, estas deverão obedecer à norma da ABNT.

CAPÍTULO V
DAS GARAGENS E ESTACIONAMENTOS

Art. 106. O número de vagas estabelecido no Anexo V desta Lei poderá ser preenchido sob a forma de
vagas em garagem ou estacionamento.

§ 1º. As vagas de estacionamento serão fixadas de acordo com as seguintes considerações:



I - 70% das vagas terão largura mínima de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros)
e comprimento de 4,50 m (quatro metros e cinqüenta centímetros);

II - 30% das vagas terão largura mínima de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros)
e comprimento de 5,00 m (cinco metros)

§ 2º. As vias internas dos estacionamentos deverão atender as seguintes larguras mínimas:
I - 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros) para vias com estacionamentos em

apenas um dos lados e 6,00 m (seis metros) para vias com estacionamentos em
ambos os lados quando o estacionamento ocorrer formando um ângulo de 45°
(quarenta e cinco graus) em relação à via;

II - 5,00 m (cinco metros) para vias com estacionamentos em apenas um dos lados e
6,00 m (seis metros) para vias com estacionamentos em ambos os lados, quando o
estacionamento ocorrer formando um ângulo de 90° (noventa) em relação à via;

Art. 107. As áreas para vagas de garagens serão fixadas de acordo com as seguintes considerações:
I - largura e comprimento mínimos de 2,80 m (dois metros e oitenta centímetros) e 5,00

(cinco  metros), respectivamente;
II - vias internas com largura mínima de 5,00 m (cinco metros);
III - o número mínimo de vagas disponíveis para cada tipo de empreendimento

obedecerá ao determinado pela ABNT.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 108. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar este Código no que se fizer necessário.

Art. 109. Os casos omissos no presente Código serão estudados e julgados pelo órgão competente,
aplicando-se leis, decretos e regulamentos especiais, ouvido o Conselho Municipal de
Desenvolvimento.

Art. 110. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada e Lei nº 321 de 4 de
março de 1977.

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2004.
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JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA
2º Secretário em exercício




