Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua - ES

LEI N" 551/2001

21 de Dezembro de 2001.

INSTITUI
SOBRE
0
CODIGO DE OBRAS DO
MUNICIPIO DE ATILIO
VIVACQUA, ESTADO DO
ESPJRITO SANTO.

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, faz saber que a Ciimara
Municipal aprovou e ele sauciona a seguinte Lei.
TITULO 1
PARTEGERAL
CAPITULO I
DISPOSI(:6ES PRELIM/NARES
Art. 1• - Esta Lei institui o C6digo de Obras do Municipio de Atilio
Vivacqua, Estado do Espirito Sauto.
B
Art. 2" - Sao partes integrantes deste C6digo o Glossario e as tabelas que o
acompanham, sob a forma de auexos, numeradas de 0 I a 02, com o
seguinte conteudo:

I- Anexo I - Tabela para cobrau9a da taxa de licen9a relativa a execu9iio
de obras.
II- Anexo 2 - Tabela I - Edifica96es Residenciais
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IV- Anexo 3 - Glossario
CAPITULO II
DA APLICA(:AO DO COD/GO

Art. 3" - Toda e qualquer construyao, refonna e demoli9iio e movimento de
terra efetuada a qualquer titulo no territ6rio do Municipio e regulada pela
presente Lei, observadas as nonnais federais e estaduais relativas a materia.

"""

Art. 4" - Para os efeitos deste c6digo ficam dispensados de apresenta9ao do
projeto, ficando contudo sujeitas a concessao de licen9a, as seguintes obras:
I - com area de construyao igual ou inferior a 60, 00 m2 (sessenta metros
quadrados);
II - que nao detenninem reconstruyiiO ou acrescimo que ultrapasse a area
de 18,00 m2 (dezoito metros quadrados);
I II - conserto de pavimenta9iio de passeio;
IV - constru9ii.O de muros no alinbamento dos logradouros, desde que
apresentada planta de situayao do im6vel;
V- rebaixamento de meio fio.
Art. 5"- Sao isentos de pagamento da taxa de licen9a para construyao:

-....

I - os servi9os de remendos e substitui9oes de revestimentos de muros,
substitui9iio de telhas partidas, calhas e condutores em geral, construyiio de
cal9adas no interior dos terrenos edificados.
II - os servi9os de pintura, reparo de pisos, cobertura e revestimentos das
edifica9oes.

PaFtigrafo Unico - lncluem - se neste artigo os barracoes para obra, desde
que comprovada a existencia do projeto aprovado para o local.
Art. 6" - 0 objeto deste c6digo e disciplinar, a construyao e a fiscalizayao
assim como as condi~Oes minimas que satisfa~am a seguran~a. conforto
higiene, e a salubridade das obras em geral.
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CAPITULO Ill
DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS A PROJETAR E
CONSTRUIR
Art. 7° - Sao considerados profissionais legalmente, habilitados para
projetar, orientar e executar obras do Municipio de Atilio Vivacqua, os
registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CREA- ES e matriculados na Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua.
Art. 8° - A responsabilidade pela elabora9ii0 dos projetos, calculos e
especifica96es apresentadas, cabe exclusivarnente aos profissionais que os
assinarem como autores, e a execu9iio das obras aos que tiverem assinado
como seus respons3veis, nao asswnindo a Prefeitura, em

conseqih~ncia

da

aprovayiio, qualquer responsabilidade.
CAPiTULO IV
DA APROVAt;:AO DO PROJETO E DA LICENt;:A PARA
CONSTRUt;:AO
SE(:AO I
DISPOSit;:6ES GERAIS
Art. 9° - Todas as obras de construyiio, acrescimo, modificayiio ou reforma
a serem executadas no Municipio de Atilio Vivacqua, seriio procedidas dos
seguintes atos administrativos:
I - aprova9iio do projeto;
II - licenciarnento da constru9iio.

Paragrafo Unico- A aprova9iio e licenciarnento de que tratarn os incisos I
e 1! poderao ser requeridos de uma s6 vez, devendo, neste caso, os projetos
estarem completos com todas as exigencias deste C6digo.
Art. 1oo - A Prefeitura podera elaborar e fomecer projetos de constru96es
populares (0 l pavimento - ate 70m2) para atender as classes de popula9iio
de baixa renda, ate dois salarios minimos e meio.
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SE(:AO II
DA APROVA(:AO DE PROJETOS
Art. 11 - A Municipalidade concedera a aprova9ao de projetos de
edifica9ao mediante os seguintes documentos:

I - requerimento solicitando a aprova9ao do projeto arquitetilnico, assinado
pelo proprietario ou procurador legalmente habilitado;
II - c6pia xerox autenticada do registro atualizado do terrene do cart6rio de
Registro Geral de Im6veis ou documento comprobat6rio da titularidade do
terreno;
III - c6pia xerox autenticada da Certidao Negativa de Tribute Municipal,
relativa a terreno ou casa confonne o caso;

IV- autoriza9iio do proprietario e do c6njuge, se casado, acompanhadas do
titulo de propriedade do im6vel, legalmente registrado, caso a pretensa
constru9iio venba ser edificada sobre im6vel alheio;
V- anota9ao de responsabilidade tecnica (ART) pelo projeto arquitet6nico;

'-

VI - aprova9ao do Corpo de Bombeiros, quando necessaria;
VII - aprova9iio do 6rgao estadual e ou municipal competente relative a
saUde publica e ao meio ambiente quando necessaria;
VIII - projeto arquitet6nico da constru9ao em 03 (tres) vias, sendo 01
(uma) original em papel vegetal ou em sepia e 02 (duas) c6pias
heliogn\ficas;
IX- planta de situa9iio e localiza9iio do terrene, em 03 (tres) vias, sendo 01
(uma) original em papel vegetal ou em sepia, e 02 (duas) c6pias
heliograficas.
Parligrafo Unico - A obriga9iio estabelecida no inciso VI, deste artigo
somente sera obrigat6rio nos seguintes casas:

a) - edifica9ao com mais de tres pavimentos, contando-se o pavimento
terreo e em subsolo ou edifica9oes com area total construida superior a
900,00 m2 (novecentos metros quadrados);
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b) - locais de reunifies, como restaurantes, bares, boates, temp los, cinema,
teatros e gimisios, que tenbam capacidade para o nillnero de pessoa
igual ou superior a 100 (cern) no pavimento de maior lota~ao;
c) - edifica~6es que tenbam exigencia de escadas enclausuradas ou a
prova de furna~a;
d) - postos de abastecimento de combustiveis e lubrificantes, depositos de
intlamaveis liquidos e industrias ou deposito de explosivos.

Art. 12 - Os projetos deverao ser apresentados ao orgao competente da
Prefeitura Municipal contendo os seguintes elementos:
I - planta de situa~iio e localiza~ao do terreno na escala minima de I :500
(urn para quinbentos), ou 1:1000 (urn para mil) quando a maior dimensao
for superior a 100,00m (cern metros), constando:
a) - a proje~ao da edifica~ao ou da edifica~6es dentro do lote e outros
elementos existentes no seu entomo que melhor identifiquem sua
localiza9iio;
b) - as dimens5es das divisas do lote e as dos afastamentos da edifica9iio,
em rela~ao as divisas, e a outra edifica9ao por ventura existente;
c) - as cotas de largura do logradouro e dos passeios contiguos ao lote;
d) - orienta9iio do norte magnetico;
e) - indica~iio da nurnerayao do lote a ser construido e dos lotes vizinhos,
bern como da quadra correspondente;
f) - relayiio contendo area do lote, area de projeyao de cada unidade,
calculo da area total de cada unidade, taxa de ocupa9ao e coeficiente de
aproveitamento.
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II - planta baixa de cada pavimento distinto, na escala 1:50 (urn para
cinqtienta) ou 1: 100 (urn para cern) quando a maior dimensao for superior a
40,00m (quarenta metros), contendo:
a) -as dimensoes e areas exatas de todos os compartimentos, inclusive dos
vaos de i1umina9ao, ventila9ao, garagem e areas de estacionamento;
b) - a finalidade de cada compartimento;
c) - os tra9os indicativos dos cortes longitudinais e transversais;
d) - indicayao das espessuras da paredes e dimensoes externas totais das
obras.
cortes transversais e longitudinais indicando a altura dos
compartimentos, niveis de pavimentos, altura das janelas e peitoris e
demais elementos necessarios a compreensao do projeto, na escala I :50
(urn para cinqiienta) ou 1:100 (urn para cern) quando a maior dimensiio da
edifica9iio for superior a 40,00m (quarenta metros).
III -

IV - planta de cobertura com indicayiio dos caimentos, na escala minima

de 1:200 (urn para duzentos);
V - eleva9iio da fachada ou das fachadas voltadas para a via publica, na
escala 1:50 (urn para cinqtienta) ou 1:100 (urn para cern) quando a maior
dimensiio da edificayiio for superior a 40,00m (quarenta metros);
VI - legenda ou carimbo, do !ado inferior direito da prancha, contendo
indicayiio da natureza e local da obra, nurnerayiio das pranchas, nome do
proprietario e assinatura, nome do autor do projeto, assinatura e ntimero do
registro no CREA, nome do responsavel tecnico pela execuyiio da obra,
assinatura e ntimero do registro do CREA.

Art. l3 - A Prefeitura tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias titeis, a
contar da data do requerimento, para se pronunciar sobre o projeto
apresentado.

~
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§ 1• - Quando for necessaria, o comparecimento do interessado ao 6rgiio
competente da Prefeitura, o prazo ficara acrescido do periodo entre a data
da notificayilo e a do seu comparecimento, o qual nilo podera exceder a 5
(cinco) dias uteis exceto no caso em que o requerente nilo resida no
Municipio, devendo ser notificado por A R ..

§ 2" - 0 prazo sera dilatado nos dias que se fizerem necessarios para ouvir
outras repartiyoes ou entidades publicas estranbas a Prefeitura.

Art. 14 -A aprovayilo do projeto nilo implica no reconhecimento, por parte
da Prefeitura, do direito de propriedade do terreno.

SE(:AO III
DO LJCENCIAMENTO DA CONSTRU(:AO
Art. 15 - 0 licenciarnento da construyiio sera concedida mediante
apresentayilo dos seguintes documentos:
I - requerimento solicitando licenciarnento da edificavilo, constando o
nome e a assinatura do profissional habilitado, responsavel pela execuvilo
dos serviyos e prazo para a conclusao destes;
II - pagarnento das taxas de licenciarnento para execuyilo dos servivos;
III - apresentavilo do projeto aprovado;
IV - apresentayilo da Anotavilo de Responsabilidade Tecnica (ART) pela
execuvilo da obra;
V- certidilo negativa de tributos municipais.

Partigrafo Unico - Junto ao pedido de licenva devera ser requerido o
Alvara de alinbarnento do terreno.
Art. 16- Os pedidos de licenya de obras, incidentes sobre terrenos situados
em areas de preservayiiO, edifica,oes tombadas pelo Jnstituto Brasileiro de
Patrimilnio Cultural (IBPC), deverilo ser precedidos de exarnes e aprova9ilo
dos respectivos 6rgaos.
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SE(.:AO IV
DE VAL/DADE DA APROVA(:AO DO PROJETO
E L/CENCJAMENTO
Art. 17 - A aprovayao do projeto teni validade de 02 (dais) anos, a contar
da data do seu deferimento.
Art. 18 - A revalidayiio de aprovayiio do projeto arquitet6nico podeni ser
requerida pelo interessado nos termos deste C6digo, devendo para tanto o
projeto ser reexaminado pelo 6rgao competente da Prefeitura, nos termos
da Lei vigente.
Art. 19 - Sera passive! de revalidayiio, observando-se preceitos legais da
epoca da aprovayiio, o projeto aprovado cujo pedido de licenciamento tenha
ficado na dependencia de ayiio judicial para retomada de im6vel onde deva
ser realizado a construyil.o nas seguintes condi96es:
I - ter a a9iio judicial inicio comprovado dentro do periodo de validade do
projeto aprovado;
II - Ter a parte interessada requerido a revalidayiio no prazo de 30 (trinta)
dias da data da sentenya passada e julgada, de retomada de im6vel.

Paragrafo Unico - Na ocorrencia da liip6tese prevista no "caput", o
licenciamento, que sera tinico, devera ser requerido dentro do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data do despacho deferit6rio da revalida9iio.
Art. 20 - 0 licenciamento para inicio da construyao tera urn prazo de
validade de 12 (doze) meses, findo o qual perdeni validade, caso a
construyiio nao tenha sido iniciado.
Paragrafo Unico - Considera-se iniciada, a obra cujas funda96es estejam
concluidas desde que lan9adas de forma tecnicamente adequadas ao tipo de
construyiio projetada.
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Art. 21 - Ap6s a caducidade do primeiro licenciamento, se a parte
interessada quiser iniciar as obras, deveni requerer e pagar novo pedido de
licenciamento, desde que ainda valido o projeto aprovado.
Art, 22 - Se, dentro do prazo fixado, a constru<;ilo nao for concluida deven\
ser requerida a prorroga9iio de prazo, desde que ainda valido o projeto
aprovado.

SE(:AO V
MODIFICACOES DE PROJETOS APROVADOS
Art. 23 - As altera9iies de projeto a serem efetuadas ap6s o licenciamento
da obra, devem Ter sua aprova9ilo requerida previamente.
Art. 24 - As modifica96es que niio impliquem em aumento de area, nao
alterem a forma da edifica9ao e nem o projeto hidraulico-sanitario poderiio
ser executadas independente de aprova9iio previa, durante o andamento da
obra, desde que nil.o contrariem nenhum dispositivo do presente C6digo.

Paragrafo Unico - Nos casos previstos neste artigo, durante a execu9iio
das modifica96es permitidas deveni, o autor do projeto ou responsavel
tecnico pela obra, apresentar diretamente ao departamento competente,
planta elucidativa, em duas vias, das modifica96es propostas, a fim de
receber o visto do mesmo, devendo ainda, antes do pedido de vistoria,
apresentar o projeto modificado, em duas vias, para a sua aprova9ao.

SE(:AO VI
REFORMAS, REGULARIZACOES E RECONSTRUCOES
DE EDIFICACOES
Art. 25 - As edifica96es existentes regu1ares poderiio ser reformadas desde
que a refonna nao erie nem agrave eventual desconformidade com esta Lei.
Art. 26 - As edifica96es irregulares no todo ou em parte, poderiio ser
regu1arizadas e reformadas, desde que atendam ao disposto nesta Lei,
expedindo-se Certidiio Deta1hada e Habite-se para a area a ser regu1arizada

W
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e Alvara de Licen9a de Constnwao para a refonna pretendida, e posterior
emissao da Certidao Detalhada e Habite-se.
Partigrafo Unico - Para regulariza9iio de wn im6vel e necessano que
tenham quitado com o Municipio todos os debates e demais taxas e multas
previstas nas legisla9oes Municipais.

Art. 27 - As edifica9iio irregular s6 paden\ ser reconstruida para atender a
relevante interesse publico.

Partigrafo Unico - A P.M.A. V podera recusar, no todo ou em parte, a
reconstru9iio nos moldes anteriores da edifica9iio com indices e volwnetria
em desacordo com o disposto nesta Lei, que seja prejudicial ao interesse
urbanistico.

Art. 28- Na refonna, reconstru9iio ou acrescimo de obra, os projetos serao
apresentados com indica9oes precisas e convencionais, a criteria de
profissionais, de maneira a possibilitar a identifica9ao das partes a
conservar, demolir e acrescer.
Partigrafo Unico - Nos projetos referidos no "caput" deste artigo deverao
ser utilizadas as seguintes conven9oes:

I - tra9o cheio para as partes a conservar;
II - tracejado para as partes a serem demolidas;
III - tra9o cheio, com hachura intema, para as partes novas acrescidas.
Art. 29- Na edifica9iio que estiver sujeita a desapropria9iio e demoli9iio,
para retifica9ao de alinharnento, alargarnento de logradouro ou recuos
regularnentares, s6 seriio pennitidas as obras de reconstru9ao parcial ou
refonna nas seguintes condi9oes:
I - reconstru9iio parcial ou acrescimo, se nao forem nas partes a serem
cortadas nem tiverem area superior a 20% (vinte par cento) da edifica9ao
em causa~
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II - refonna, se forem apenas para recompor revestimentos e pisos ou para
realizar pintura externa e interna.

SE(:AO VJJ
DAS DEMOLJ(;{JES
Art. 30 - A demoli9ao de qualquer edifica9ao, excetuadas apenas os muros
de fechamento ate 3. OOm (tres metros) de altura, s6 podeni ser executada
mediante licen9a expedida pelo 6rgao competente.

§ I • - Tratando-se de edifica9ao com mais de dois pavimentos ou que tenha
mais de 8,00m (oito metros) de altura, ou tratando-se de edifica9ao no
alinhamento do logradouro ou sobre uma ou mais divisas de lote, mesmo
que seja de urn s6 pavimento, sera exigida a responsabilidade de
profissional habilitado.

§ 2" - Em qualquer demoli9ao, o profissional responsavel ou o proprietario,
conforme o caso, pon\ em pnitica todos as medidas necessarias e possiveis
para garantir a seguran9a dos operarios e do publico, das benfeitorias do
logradouro e das propriedades vizinhas.
§ 3" - 0 6rgao municipal competente podera, sempre que julgar
conveniente, estabelecer horario dentro do qual uma demoli9ao deva ou
possa ser executada.
§ 4" - No pedido de licen9a para demoli9ao devera constar o prazo de
dura9ao dos trabalhos, o qual podera ser prorrogado atendendo solicita9ao
justificada do interessado e a juizo do departamento competente.

§ 5" - Caso a demoli9ii:O nao fique concluida dentro do prazo prorrogado,
responsavel ficara sujeito as multas previstas no presente C6digo.
§ 6" - A retirada dos entrtlhos, provenientes de demoli9ao,
responsabilidades do proprietario.

~
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Art. 31- Far-se-a demoli9ilo total ou parcial da edifica9ilo sempre que:

I - deixar o infrator de ingressar com pedido de licen9a de constru9ilo de
obra iniciada clandestinarnente, dentro de 30 (trinta) elias contados de sua
interdi9ilo.
II - comprovada a impossibilidade de recupera9ilo da obra interditada, na
forma do artigo 83, desta Lei.
Art. 32 - Para efetivar a demoli9ilo sob a forma do art. 31 desta Lei, de
qualquer im6vel, o Prefeito Municipal constituira uma comissao especial, e
dela farilo parte integrante, o Diretor da Fiscaliza9ilo de Obras, urn
engenheiro, urn arquiteto e urn advogado, que ap6s as diligencias e
vistorias inerentes relatarilo ao Prefeito atraves de laudo tecnico/juridico,
sugerindo as providencias a serem adotadas.
Art. 33 - A decisilo do Prefeito Municipal, sera comunicada oficialmente
ao proprietario do im6vel a ser demolido, ou ao seu representante
legalmente constituido, exigindo que inicie a demoli9ilo sem interferencia
do Poder PUblico Municipal, no prazo de 48 horas.

§ I" - Cabe recurso ao Prefeito, no prazo previsto neste artigo,
imediatarnente ao recebimento da comunica9ilo estabelecida, desde que o
recurso impetrado, traga em seu bojo argumentos tecnicos e legais, capazes
de propiciar uma segunda aprecia9ilo.
§ 2" - Mantida a decisilo inicial descrita neste artigo, sera concedido novo
prazo de 48 horas ao proprietario, sob as mesmas condi96es do primeiro.

§ 3" - Esgotado o segundo prazo concedido sem que haja atendimento, a
Prefeitura executara imediatarnente a demoli9ilo, cobrando as despesas,
decorrentes com acrescimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor, a titulo
de taxa de administra9ilo, sem prejuizo das multas estabelecidas.
Art. 34 - As constru96es nilo licenciadas, edificadas ou em edifica9ilo
sobre terreno do dmninio da Uniilo, do estado ou da Prefeitura Municipal
de Atilio Vivacqua que nilo apresentarem comprovante de concessilo, serilo
sumariarnente demolidas bastando para este ato, ser precedido de a9ilo
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fiscal, caracterizada por urn Auto de infra9ao, imputando-se ao
infrator/invasor, as despesas ocasionadas pela demoli9ao, sem prejuizo da
multa estabelecida.

SE(.:AO VIII
OBRAS PUBLICAS
Art. 35 - Qualquer edifica9iio a ser construida por institui96es oficiais ou
oficializadas que gozem de isen9ao de pagarnento de tributos, em
conseqiiencia de legisla9ao federal ou municipal, s6 pode ser executada
com projeto arquitetonico aprovado pelo 6rgao competente da Prefeitura,
com a concessao da licen9a para edificar e com Alvani de alinbamento e de
nivelarnento, observados os dispositivos deste C6digo.
Art. 36 - A aprova9ao de projeto e o pedido de licen9a sera feito pelo
6rgao interessado por meio de oficio dirigido ao 6rgao municipal
competente acompanbado do projeto completo da obra a ser executada.
Art. 37 - As obras pertencentes a Municipalidade ficarn sujeitas, na sua
execu9ao, as determina96es do presente C6digo, quer seja a repartiyilo que
as execute ou sob cuja responsabilidade estejam estas obras.

CAPITULOV
DAS CONDI(:OES RELA TIVAS A TERRENOS

SE(.:AO I
DOS TERRENOS NAO EDIFICADOS
Art. 38 - Os terrenos nao edificados, localizados na zona urbana, deveriio
ser mantidos limpos, capinados, drenados e obrigatoriarnente fechados nas
respectivas testadas, por meio de muro, gradil de ferro ou de madeira,
ararne liso que devera ser fixado a estacas de concreto ou de madeira, com
a exigencia de em ambos os casos materiais de born acabamento.
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Art. 39 - Em terrenos de aclive acentuado, que por sua nahrreza esUio
Sujeitos a ayiiO erosiva das aguas de chuvas e, pe\a SUa Joca\izayaO possam
ocasionar problemas a segrrranya de edificayi'ies proximas, bern como a
limpeza e livre transito dos passeios e logradouros, e obrigatorio e
execuyiio de medidas visando a necessaria proteyiio, segrrndo os processos
usuais de conservayao do solo.
Art. 40 - Os proprietarios dos imoveis que tenham frente para logradouros
ptiblicos pavimentados ou seja dotados de meio-fio sao obrigados a
pavimentar e manter em born estado os passeios em frente do seus lotes,
atendendo aos seguintes requisitos:
I - declividade de 2% (dois por cento) do alinhamento para o meio-fio;
II - largura e, quando necessario, especificayoes e tipo de material
indicados pela Prefeitura;
Ill - proibiyiio de degraus em logradouros com declividade inferior a 20%
(vinte por cento );
IV - vedayiio de utilizayiio de revestimento forrnando superficie
inteiramente lisa.
V - Para novas edificayoes que sejam construidas rampa de acesso para
deficientes fisicos.

SE(:AO II
DO ARRIMO DE TERRAS, DAS VALAS E
ESCOAMENTO DE AGUAS
Art. 41 - Sen\ obrigatoria a execuyiio de obras de arrimo de terras sempre
que o nivel de urn terreno seja superior ao logradouro onde se situa.
Partigrafo Unico - Sera exigida a execuyao do arrimo de pedra no interior
de terrenos ou suas divisas, quando ocorrer qualquer diferenya de nivel e a
juizo dos 6rgiios tecnicos.

Art. 42 - Exigir-se-ao, para conduyiio de aguas pluviais e as resultantes de
infiltrayi'ies, sarjetas e drenos comunicando-se diretamente com a rede do
logradouro, de modo a evitar danos a via publica ou aos terrenos vizinhos.
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Art. 43- Sen\ exigida a canaliza9ilo ou a regulariza9ilo de cursos d'agua e
de valas nos trechos compreendidos dentro dos terrenos particulares,
devendo as obras serem aprovadas previarnente pela Prefeitrua Municipal.

§ I • - Sempre que as obras de que trata este artigo resultarem em
canalizayilo fechada, deverao ser instalados, em cada terreno, pelo menos
urn p090 de inspe9ilo e uma caixa de areia.
§ 2" - As medidas de proteyao a que se refere este artigo serao estabelecidas
em cada caso pela Prefeitrua Municipal.

CAPITULO VI
DAS OBRIGA(:OES DURANTE A EXECU(:AO DE OBRAS
SE(:AO I
DISPOSI(:OES GERAIS
Art. 44 - Para fins de documentayao e fiscalizavilo os Alvaras de
alinharnento, nivelarnento e licenva para obras em geral deverilo
pennanecer no canteiro de obras, juntarnente com o projeto aprovado,
devendo ser exibidos ao agentes fiscalizadores, sempre que solicitados.
Art. 45 - Durante a execuyilo das obras e demoliy6es, o proprietario e o
responsavel tecnico deverao preservar a seguranya e a tranqiiilidade dos
operarios, das propriedades vizinhas e do publico, atraves, especialmente
das seguintes providencias:
I - manter OS trechos de logradouros adjacentes a obra pennanentemente
desobstruidos e limpos;
II - instalar tapumes e andaimes, dentro das condi96es estabelecidas nesta
Lei·,
III - evitar o ruido excessivo ou desnecessario, principalmente nas
vizinhan9as de hospitais, escolas, asilos e estabelecimentos semelhantes e
nos setores residenciais.
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Art. 46 - Qualquer entidade que tiver de executar servi~os ou obra em
logradouro deveni, previamente, comunicar, para as devidas providencias,
a outras entidades de servi~o publico porventura atingidas pelo referido
servi~o ou obra.

SE(:AO II
DOS TAPUMES E ANDAIMES
Art. 47 - Nas constru~oes, demoli~oes e reparos a serem executados ate
3,00m (tres metros) do alinhamento dos logradouros publicos, sera
obrigat6rio a coloca~ao de tapumes em toda a testada do lote.
Pardgrafo (;nico - 0 tapume de vera ser mantido enquanto perdurarem as

obras que possam afetar a seguran~a dos pedestres que se utilizam dos
passeios dos logradouros e devera atender as seguintes normas:
I - a faixa compreendida pelo tapume nao podera Ter largura superior a
metade da largura do passeio;
II - altura minima de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros) e
exigencia de born acabamento;
Ill - deverao apresentar perfeitas condi~oes de seguran~a em seus diversos
elementos e garantir efetiva prote~ao as arvores, aparelhos de ilumina~ao
publica, postes e outros dispositivos existentes, sem prejuizo de completa
eficiencia de tais aparelhos.

Art. 48- Nas edifica~oes afastadas mais de 3,00m (tres metros) em rela~ao
ao alinhamento do logradouro, 0 tapume sera feito no alinhamento do
gradil.
Art. 49 - Para as obras de constru~ao, eleva~ao, reparos e
muros ate 3,00m (tres metros), nao ha obrigatoriedade de
tapume.

~Pr~~a
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Art. 50 - Os andaimes nao poderao ocupar mais do que a metade do
passeio, devendo deixar a outra inteirarnente livre e desimpedida para os
transeuntes.

Partigrqfo Unico - Os passadivos nao poderao situar-se abaixo da cota de
2,50m (dois metros e cinqiienta centimetros) em relaviio ao nivel do
logradouro com o lote.
Art. 51 - Nas obras ou servii'Os que se desenvolvem a mais de 9 ,OOm
(nove metros) de altura, sera obrigat6ria a execuviio de plataforma de
seguran9a a cada 8,00m (oito metros) ou 03 (tres) pavimentos.
Art. 52 - Os tapurnes e andaimes deverao ser periodicarnente vistoriados
pelo construtor, sem prejuizo de fiscalizaviio da Prefeitura, a fim de ser
verificada a sua eficiencia e seguran9a.

SE(:AO III
OBRAS PARALISADAS
Art. 53 - Os tapumes e andaimes das obras paralisadas por mais de 120
(cento e vinte) dias terao que ser retirados, desimpedindo o passeio e
deixando em perfeitas condi96es de uso.
Art. 54- No caso de se verificar a paralisaviio de urna construviio por mais
de 180 (cento e oitenta) dias, devera ser feito o fecharnento do terreno, no
alinharnento do logradouro, por meio de urn muro dotado de portiio de
entrada.

§ I" - Tratando-se de constmviio no alinhamento, urn dos vaos abertos
sobre o logradouro deverao ser dotado de porta, devendo todos os outros
vaos, para logradouros serem fechados de maneira segura e conveniente.
§ 2" - No caso de continuar paralisada a constmviio, depois de decorridos
OS 180(cento e oitenta) dias, sera 0 local exarninado pelo Departamento
competente a fim de verificar-se a constmviio oferece perigo a seguranva
publica e promover as providencias que se fizerem necessanas.
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CAPITULO VII
DA CONCLUSAO DA OBRA E DO HABITE-SE
SE(:AO I
DISPOSJ(:OES GERAIS
Art. 55 - Uma obra e considerada concluida quando tiver condi~oes de
habitabilidade estando em timcionamento as instala~iles hidro-sanitarias e
eletricas.
Art. 56 - Concluida a obra, o proprietario ou responsavel tecnico, solicitara
Municipal a vistoria da edificayao, atraves de requerimento
assinado pelo proprietario, juntando a peti~ao, o Alvara de Habite-se da
Saude PUblica e do Corpo de Bombeiros, quando for o caso, sem o que, a
Mtmicipalidade nao processara a petiyao.

a Prefeitura

Art. 57- Nao sera concedido o Alvara de Habite-se se constando que:
I - o projeto nao foi executado integralmente;
II - nao estiver adequadamente pavimentado todo o passeio que contorna a
area edificada, havendo meios fios assentados;
IJI - nao houver sido feita a liga~ao de esgoto de aguas servidas com a rede
de logradouro e na falta desta, a necessaria instalayao de fossa filtrante,
sendo obrigat6rio 0 uso de fossa septica;
IV - niio estiver assegurado o perfeito escoamento das aguas pluviais no
terreno edificado;
V - niio tiver sido expedido o Alvara de Habite-se de Saude PUblica e do
Corpo de Bombeiros nos casos previstos em Lei.
Art. 58 - Por ocasiao da vistoria, se for constatado qualquer inobservilncia
no projeto aprovado, o proprietario da obra sera autuado de acordo com as
disposi~oes deste C6digo, e obrigado a regularizar o projeto, caso as
altera~6es possam ser aprovadas, ou fazer a demoliyiio ou as modifica~oes
necessarias para repor a obra em consonilncia como projeto aprovado.

Pi
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Art. 59 - Procedida a vistoria e constatado que a obra foi realizada em
consonancia com o projeto aprovado obriga-se a Prefeitura a expedir o
Habite-se no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a partir da data de entrada do
requerimento.
Art. 60 - Podeni ser concedido Habite-se parcial a juizo do 6rgao
competente da Prefeitura Municipal, desde que:
I - o acesso a unidade construida esteja em perfeita condiy6es de usa;
II - o acesso a unidade construida nao seja utilizado para o restante das
obras da edificayilo;
III - se tratar de mais de urna construyao feita independentemente, no
mesmo late;
IV - se tratar de edificayao em vila ou condominia estando seu acesso
devidamente conclnido.

Partigrafo Unico - No caso em que a unidade construida esteja acima da
Quarta laje e necessaria que pelo menos urn elevador esteja funcionando e
possa apresentar o respectivo certificado de funcionamento.

Art. 61 - Nenburna edificayilo podeni ser ocupada sem que seja procedida
a vistoria pela Prefeitura e expedido o respectivo Habite-se.

SE<;:AO II
DA CERTIDAO DETALHADA
Art. 62 - A P.M.A V emitini a pedido do proprietario ou possuidor,
certidoes referentes as obras ou edificay6es.
Partigrafo Unico - A Certidao Detalbada podeni ser requerida a qualquer
tempo e descreveni as principais caracteristicas da edificayilo; cuja validade
sera de 01 (urn) ano.

~ [\

TiTULO II
DAS PENALIDADES
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CAPITULO I
DISPOSI(:OES GERAIS
Art. 63 - As infra96es a esta Lei, serao ptmidas corn as penalidades
seguintes:
I- rnulta;
II -embargo da obra;
III - interdi9iio do predio;
IV- demoli9il.o.

Partigrafo Unico - A aplica9il.o de uma das penalidades previstas neste
artigo nao prejudica a aplica9il.o de outra, se cabivel.

SEc;:AO I
DAS NOTIFICA(:OES E AUTO DE INFRA(:AO
Art. 64 - Verificando-se inobserviincia a qualquer dispositivo deste
C6digo, o agente fiscalizador expedira notifica9iio indicando ao
proprietario ou ao responsavel tecnico o tipo de irregularidade apurada e o
artigo infringido.

§ I"- Expedida a notifica9iio, esta tera o prazo de 10 (dez) dias titeis para
ser cumprida, podendo ser prorrogado por igual periodo quando se julgar

necessaria.
§ 2" - Esgotados o prazo de notifica9il.o, sern que a rnesma seja atendida,
lavrar-se-a o auto de infra9ao.
Art. 65 - Niio cabera notifica9iio, devendo o infrator ser irnediatarnente
autuado:

~

I - quando ocorrer mic10 de qualquer constru9iio ou dernoli9iio, sem
concessao do Alvani respectivo;
II - quando houver embargo ou interdi9iio;

~"""
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•

Pra9a Jose Valentirn Lopes, no 2, Centro, Atilio Vivacqua- ES
Fone /Fax: OXX- 27- 538.1109/538.1104

Prefeitura Municipal de Atilio Vivticqua - ES
Ill - quando o proprietario nao cumprir as determinacoes e prazos fixados

na notificacao.
Art. 66 - 0 auto de infracao sera lavrado em 03 (tres) vias, assinado pelo
autuado, sendo as duas primeiras retiradas pelo autuante e a ultima
entregue ao autuado.

Paragrafo Unico- Quando o autuado nao se encontrar no local de infracao
ou se recusar a assinar o auto respectivo, o auh1ante anotara este fato, que
devera ser firmado por testemunhas, devendo ser auto de infracao
encarninhando por via postal com aviso de recebimento.
Art. 67 - 0 auto de infracao devera canter:

I - a designacao do dia e Iugar em que se deu a infracao ou em que ela foi
constatada pe1o auh1ante;
II - fato ou ato que constitui a infracao e a designacao da Lei infiingida;
Ill - nome e assinatura do infrator ou denominacao que o identifique,
residencia ou sede;
IV- nome e assinatura do autuante e sua categoria profissional;
V- nome e assinatura e residencia das testemunhas, quando foro caso.
Art. 68 - Lavrado o auto de infracao, o infrator podera apresentar defesa
escrita no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do seu recebirnento, findo o
qual sera o auto encaminhando a decisao da autoridade Municipal
competente.

SE(:AO II
DASMULTAS
Art. 69 - Ju1gada improcedente a defesa apresentada pelo infrator, sendo a
mesma apresentada no prazo fixado no artigo 69 desta Lei; sera imposta
multa correspondente a infracao, sendo o infrator intirnado a paga-la dentro
do prazo de 10 (dez) dias uteis.

\C\. _ _ __
~
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Art. 70 - As multas, independentemente de outras penalidades previstas

pela legislayao em geral e as do presente C6digo, serao aplicadas:
I - quando o projeto apresentando estiver em evidente desacordo com o
local ou forem falseados cotas e indica96es do projeto ou qualquer
elemento do processo;
II - quando as obras forem executadas em desacordo com o projeto
aprovado e com a licen9a fomecida;
III - quando a obra for iniciada sem projeto aprovado ou sem licen9a;
IV - quando o predio for ocupado sem que a Prefeitura tenha fomecida o
respective Habite-se;
V - quando decorrido 30 (trinta) dias da conclusao da obra, nao for
solicitada vistoria;
VI - quando nao for obedecido o embargo impasto pela autoridade
competente;
VII- quando vencido o prazo de licenciamento, prosseguir-se a obra sem o
devido pedido de prorrogayao do prazo.
Art. 71 - Imposta a multa, sera dada conhecimento desta ao infrator, no
local da infrayiio ou em sua residencia, mediante a entrega da primeira via
do auto de infrayao, do qual devera constar o despacho da autoridade
competente que o aplicou;
§ I" - Nos cases em que o infrator nao resida no Mtmicipio, o contato
deven\ ser feito via postal com A.R.
§ 2" - Da data da imposiyao da multa, tera o infrator, o prazo de 15 (quinze)
dias para efetuar o pagamento ou interpor recurso.
§ 3" - Decorrido o prazo sem interposiyao de recurso, a multa nao paga se
tomara efetiva e sera cobrada por via executiva.
Art. 72 - A partir da data da efetivayao da multa, o infrator tera o prazo de

10 (dez) dias para legalizar a obra ou sua modificayao, sob a pena de ser
considerado reincidente.
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Partigrafo Unico - Niio efetuado o pagamento da multa os valores seriio
lancados em divida ativa incidindo sobre o terreno.

Art. 73 - 0 nao atendimento as exigencias dispostas nesta Lei, sujeitara o
infrator as penalidades cabiveis, de acordo com as disposiyi'ies
estabelecidas neste Capitulo.
Art. 74- Pela construyiio, sem aprovayiio do projeto arquiteti'inico e sem a
devida licenl'a de construl'i'io, serao aplicadas, cmnulativamente, as
seguintes penalidades:
I - quando a fiscalizayiiO tiver elementos para definir a area e a finalidade
da edificayao;
a) edificayao Residencial de madeira tipo Commn ................................ 0,02
UPFMAVIm2;
b) edificayao Residencial de madeira tipo Especial ................................ 0,03
UPFMAV 1m2;
c) edifical'i'io Residencial de alvenaria ate 4 pavimentos ........................ 0,06
UPFMAV 1m2;
d) edifical'iio Residencial de alvenaria acima de 4 pavimentos .............. 0,09
UPFMAV 1m2;
e) edificayiio destinada a industrias, comercios ou prestal'iio de
servil'os............................................................................ 0,07 UPFMAV
1m2;
i) muros muralhas ................................................................................... 0,03
UPFMAV 1m2.
II - quando a fiscalizayiio niio encontrar elementos capazes de caracterizar
a finalidade e a area de construl'ao, o valor da multa sera definido pelo
Secretario de Obras, com base nos seguintes criterios:
1) Para edificay6es de madeira:

a) do tipo commn ................................................................... 0,94
UPFMAV
b) do tipo especial .................................................................. 6,28
UPFMAV
2) Para edifica96es de alvenaria, com area estimada de :

\"~
n
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a) ate
UPFMAV
b) acima
UPFMAV
c) acima
UPFMAV
d) acima
UPFMAV
e) acima
UPFMAV
f) acima
UPFMAV

100m2

............................................................................ 3, 1

de 100 ate 200m2 ...................................................... 6,2
de 200 ate 400m2 ..................................................... 15,7
de 400 ate 600m2 ..................................................... 21,4
de 600 ate I 000m2 ................................................. .4 7,I
de

I 000m2

............................................................... 78,5

Art. 75 - Nos casos abaixo previstos seriio aplicadas as seguintes
penalidades:

I - execu9iio de obras em desacordo com o projeto aprovado - 4,7
UPFMAV.
II - ausencia, no local da obra, do projeto aprovado e do Alvan\ de
constru9iio ou de prorroga9iio - 2,2 UPFMAV.
Ill- terreno sem estar murado - 1,2 UPFMAV
IV - terreno sem cal9ada para logradouro publico, havendo meio-fio
assentado - I ,2 UPFMAV.
V - jogar e depositar entulho de constru9ii0 em logradouro - I ,2
UPFMAV.
VI - inobserviincia das prescri96es sobre tapmnes e andaimes- 2,2
UPFMAV.
VII - desobediencia ao embargo ou interdi9iio da obra - 1,5 UPFMA V
/dia.
Art. 76 - Pelas demoli96es executadas sem a Licen9a Municipal, seriio
aplicadas penalidades cujas multas corresponderiio ao seguintes valores:

I - demoli9iio de casa de madeira .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. I ,5
UPFMAV;
II - demoli9iio de casa de madeira tipo especial ........................ 2,5
UPFMAV;

m
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III -

demoli~iio

de

edifica~ao

em alvenaria ............................... .4, 7

UPFMAV.
Art. 77 - Pela ocupa~iio de im6veis sem a concessiio de Alvan\ de Habitese:

I - residencial com ate 03 (!res) pavimentos, destinados a ocupa~iio
unifamiliar,
por
pavimento
....................................................... .3, 1
UPFMAV;
3,1
II - edificios comerciais e de serv1~os, por unidade ocupadas
UPFMAV;
III
edificios residenciais de apartamentos, por apartamento
3,1
ocupado
UPFMAV;
IV - edificios industriais, por m2 de constru9iio ...................... 0,03
UPFMAV /M'-

Em casos de reincidencia, o valor da multa, sera
progressivamente amnentada, acrescentando-se ao ultimo valor aplicado o
valor basico respective.
Art.

78

-

§ 1"- Para os ins desta Lei, considera-se reincidencia:
I - o cometimento, pela mesma pessoa fisica ou juridica, de nova
infra~ao da mesma natureza, em rela~ao ao mesmo estabelecimento
ou atividade;
II - a persistencia no descmnprimento da Lei, apesar de ja punido
pela mesma infra~iio.

§ ZO - 0 pagamento da multa nao implica regulariza9iio da situa~iio nem
obsta nova notifica~iio em 30 (trinta) dias, caso permane~a a irregularidade.
Art. 79 - A

aplica~ao

das penalidades previstas neste Capitulo niio obsta a
iniciativa do Executivo em promover a a~ao judicial necessaria para
demoli~ao da obra irregular nos termos dos art. 934, inciso III e 936 inciso
I do C6digo do processo Civil.
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SE(:AO III
DO EMBARGO
Art. 80 - Qualquer edifica9ilo ou obra parcial em execu9ilo ou concluida
podeni ser embargada, sem prejuizo das multas, quando:
I - for executada sem a licen9a da Prefeitura Mtmicipal, nos casas em que
o mesmo for necessaria conforme previsto na presente Lei;
II - em desacordo com o projeto aprovado;
III - o propriet:irio ou responsavel pela obra se recusarem a atender
qualquer intima9ilO da Prefeitura referente as condi96es deste C6digo;
IV - nao forem observadas as indica96es de alinbarnento e nivelamento
fomecidos pelo 6rgao municipal competente;
V - estiver em risco sua estabilidade ocorrendo perigo para o publico ou
para o pessoal que as execute.

Art. 81 - 0 embargo sera feita atraves de auto de infra9ao que
automaticamente, pelo dispositivos infiingidos, determinara aplica9ao da
multa de acordo com os valores estabelecidos nesta Lei.
Art. 82 - A suspensao do embargo, dar -se -a somente quando sanados os
fatos que a motivararn, e pagas as multas estabelecidas.

SE(:AO IV
DA INTERDI(:AO
Art. 83- Proceder-se-a interdi9ao sempre que se constatar:
I - execu9ilo da obra que ponba em risco a estabilidade das
edifica96es, ou exponha a perigo o publico ou os operarios da obra;
II - prosseguimento da obra embargada.

§ l" - A interdi9ilo, no caso do inciso I, sera sempre precedida de vistoria,
na forma da Lei.
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§ 2" - A interdi9iio, no caso do inciso II, se fani por despacho no processo
de embargo.
Art. 84 - Ate cessarem os motivos da interdi9iio sera proibida a ocupa,ao,
permanente ou provis6ria sob qualquer titulo da edifica9ao, podendo a obra
ficar sob vigilancia do 6rgao investido do poder de policia.
Art. 85 - Nao atendida a interdi9iio, nao realizada a interven9iio ou
indeferido o respectivo recurso, tera inicio a competente a9ao judicial.
Art. 86 - Das penalidades impostas nos termos desta Lei, o autuado, tera o
prazo de 15 (quinze) dias para interpor recurso, contados da hora e dias do
recebimento da notifica9ao ou do auto de infra9ao.

Paragrafo Unico - Findo o prazo para defesa sem que esta seja
apresentada, ou seja, julgada improcedente, sera imposta multa ao infrator,
que, cientificado atraves de oficio, procedera o recolhimento da multa no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ficando sujeito a outras penalidades,
caso nao cumpra o prazo determinado.
Art. 87 - A defesa contra a notifica9iio ou o auto de infra9iio, sera
apresentada por escrito, dentro do prazo estipulado no artigo 86, desta Lei
pelo notificado ou autuado, ou seu representante, ou seu representante
legalmente constituido, acompanhada das razoes e provas que a instruam, e
sera dirigida a autoridade competente, que a julgara no prazo de 10 (dez)
dias.

§ 1" - Julgada procedente a defesa, tomar-se-a nula a a9iio fiscal, e o fiscal
responsavel pelo auto de infra9ao tera vistas ao processo, podendo recorrer
da decisao do Prefeito Municipal.
§ 2" - Consumada a anula9ao da a9iio fiscal, sera a decisao final sobre a
defesa apresentada comunicada imediatamente ao pretenso infrator, atraves
do oficio.
§ 3" - Sendo julgada improcedente a defesa, sera aplicada a multa

correspondente, oficiando-se imediatarnente ao infrator para que proceda

~
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ao recolhimento da importancia relativa
oito) horas.

a multa, no prazo de 48 (quarenta e

Art. 88 - Da decisao do 6rgao competente cabe interposi9ao de recursos ao
Prefeito Municipal no prazo de 03(tres) dias uteis, contados a partir da data
de recebimento da correspondencia mencionado no art. 87 § 3', desta Lei.

§ 1" - Nenhum recurso ao Prefeito Municipal no qual tenham sido
estabelecidas multas, sera recebido sem o comprovante de haver o
recorrente recolhido o valor da multa aplicada.

§ 2" - Provido o recurso interposto, restituir-se-a ao recorrente a
importancia depositada.

TITULO III
DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
E EQUIPAMENTOS
CAPITULO I
DISPOSJCOES GERAIS
Art. 89 - 0 dimensionamento, a especifica9ilo e o emprego dos materiais e
elemento construtivos deverilo assegurar a estahilidade, a seguran,a e a
salubridade das obras, edifica,oes e equipamentos, de acordo com os
padroes estabelecidos pela Associayilo Brasileira de Normas Tecnicas
(ABNT) e neste C6digo.

SE(:AO I
DAS FUNDA(:OES E ESTRUTURAS
Art. 90 - As ftmda,oes serao executadas de modo que a carga sobre o solo
nao ultrapasse os limites indicados nas especifica,oes da Associa,ao
Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT).

§ 1"- As ftmda,oes nilo poderilo invadir o Leito da via publica;

~
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§ 2" - As fimda9oes das edifica9oes deverao ser executadas de maneira que
nao prejudiquem os im6veis vizinhos, sejam totalmente independentes e
situadas dentro dos limites do lote.

SE(:AO II
DAS PAREDES, PISOS E TETOS
Art. 91 - Na execu9ilo das paredes deverao ser fielmente respeitados os
alinhamentos, dimensoes, espessuras e demais detalhes estabelecidos no
projeto arquitet6nico ou no projeto estrutural, este quando for o caso.
Art. 92 - As paredes externas de uma edifica9ilo serao sempre
impermeaveis.
Art. 93 - As paredes divis6rias entre unidades independentes, mas
contiguas, assim como as adjacentes as divisas do lote, garantirao perfeito
isolamento termico e acitstico.

Art. 94 - As paredes de banheiros, despensas e cozinhas deverao ser
revestidas, no minimo, ate altura de I ,50m (urn metro e cinqiienta
centimetros) de material impermeabilizante, lavavel, liso e resistente.
Art. 95 - Os pisos dos compartimentos assentos diretamente sobre o solo
deverao ser impermeabilizados.
Art. 96 - Os pisos de banheiro e cozinha deverao ser impermeaveis e
lavaveis.

SE(:AO III
DAS COBERTURAS E FACHADAS
Art. 97 - As coberturas das edifica9oes serao construidas com material que
possuam perfeita impermeabilidade e isolamento termico.

~
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Art. 98 - As aguas pluviais provenientes das coberturas seriio esgotadas
dentro dos lirnites do lote, niio sendo permitido o desagiie sobre Joles
vizinhos ou logradouros.

Partigrajo Unico - Os edificios situados no alinhamento deveriio dispor de
calhas e condutores, e as aguas canalizadas por baixo do passeio.
Art. 99 - E livre a composiyiio da fachada, excetuando-se as localizadas
em zonas tombadas devendo, neste caso, ser ouvido o 6rgiio federal,
estadual ou municipal competente.

SE(.:AO IV
DAS MARQUISES E BALAN(:OS
Art. 100 - Sera permitida a construyiio de marquises na testada de
edificayoes, construidas no alinhamento obedecido os requisitos seguintes:
I - nenhum de seus elementos estruturais ou decorativos, podera estar a
menos de 2,50m (do is metros e cinqiienta centimetros) acima do passeio
pi1blico;
II - a construyiio de marquise niio podera prejudicar a urbanizayiio, a
iluminayiio publica e devera ser provida de dispositivos que impeyam a
queda de aguas sobre 0 passeio.

§ 1" - A construyiio de marquise na edificayiio constmidas no alinhamento,
niio poderiio exceder a 'h (dois teryos) da largura do passeio.
§ 2" - A construyiio de marquise nas edificay5es que possuam recuo frontal
obrigat6rio nao poderiio exceder a 50% (cinqiienta por cento) do valor do
afastamento.
Art. 101 - Nas edificayoes, sera permitido o balanyo sobre a area de
afastamento minimo frontal, acima do pavimento terreo.

Partigrafo Unico - Excetua-se do disposto no "caput" as edificayoes
construidas no alinl1amento.
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SE(:AOV
DOS MUROS, CAL(:'ADAS, PASSE/OS E AFASTAMENTOS
Art. I02 - A Prefeitura Municipal podera exigir dos proprietarios a
construyao de muros de arrimo e de proteyao, sempre que o nivel do
terreno for superior ao logradouro publico ou quando houver desnivel entre
os lotes que possa amea9ar a seguran9a publica.

Art. 103 - Os proprietarios de terrenos baldios nas mas pavimentadas sao
obrigados a executar muros de alvenaria ou cercas vivas.

Art. 104 - Os proprietarios dos im6veis que tenham frente para
logradouros publicos pavimentados ou dotados de meio-fio sao obrigados a
pavimentar e manter em born estado os passeios em frente de seu lote, que
deverao ter no minimo 1,5m (urn metro e meio) do meio fio para dentro.

Partigrafo (;nico - Em deterrninadas vias a Prefeitura Municipal podeni
deterruinar a padronizayao da pavimentayiio dos passeios, por raziies de
ordem tecnica e estetica.

Art. 105 - Os proprietarios de terrenos que tenham para logradouros
publicos, quando da ocasiiio de edificayiio, deverao obedecer a medida
minima de 1,50m (urn metro e meio) de afastamento frontal e 1,5m (urn
metro e meio) de afastamento lateral, resguardando os casos previstos nos
Artigos 129 e 130.

SE(:AOVI
DOSJJRAUS
Art. 106 - Sera perrnitida a construyao de jirau em galpoes, em grandes
areas cobertas ou em lojas comerciais, desde que satisfaya as seguintes
condiy6es:
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I- ocupe area equivalente a, no maximo 35% (trinta e cinco por cento)) da

area do comportamento onde for construida;
II - tenha pe direito minima de 2,50 (dais metros e cinqiienta centimetres);
III - quando destinado a depositos, poderao ter altura minima de 1,90m
(um metro e noventa centimetres) e esc ada de acesso move!.
Art. 107- Nao e permitido o fechamento de jiraus com paredes ou divisas
de qualquer especie.
Art. 108- Sera permitida a constru~ao de jirau em
desde que satisfa~a as seguintes condi~oes:
I - seja destinado exclusivamente a lazer e

edifica~oes

recrea~ao

residenciais,

de uso commn de

edifica~ao;

II - ocupe area equivalente a no maximo 50% (cinqiienta por cento) do
pavimento tipo de uso privative;
III- tenha pe direito minima 2,80m (dais metros e oitenta centimetres).
Art. 109 - Nas condi~oes descritas nesta Se930, OS jiraus nao serao
contados como pavimento, para efeito de gabarito maximo da edifica~ao.
Art. 110 - Quando da previsao de jirau nas edifica~oes residenciais,
comerciais, de servi9o ou industriais, o pe direito total, englobando a altura
do jirau e de sua proje~ao, nao podeni exceder a 6,00m.

SE(:AO VII
DAS JNSTALA(:OES PREDIAJS
Art. 111 - As instala~oes hidniulicas deverao ser feitas de acordo com as
especifica~oes do orgilo competente.
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Art. 112 - A execu9iio de instala96es prediais, tais como as de aguas
potavel, aguas pluviais, esgoto, luz, for9a, ar condicionado, para-raios,
telefone, gas e guarda de lixo observariio as normas tecnicas da ABNT, das
concessionarios e do Corpo de Bombeiro e, quando necessario, do 6rgiio
pitblico correspondente.
Art. 113 - E obrigat6ria a liga9iio de rede domiciliar as redes gerais de
agua e esgoto, quando tais redes existirem na via publica onde se situa a
edific89iio.

Art. 114 - Enquanto niio houver rede de esgoto, as edifica9oes seriio
dotadas de fossas septicas afastadas, no minirno, 5,00m (cinco metros) das
divisas do lote e com capacidade proporcional ao nilmero de pessoas na
ocupa9iio do predio.

§ l" - Depois de passarem pela fossa septica, as aguas seriio infiltradas no
terreno por meio de sumidouros convenientemente construidos.

§ 2" - As aguas provenientes de pias de cozinha e de copa deveriio passar
por uma caixa de gordura, antes serem lan9adas.
§ 3" - As fossas com sumidouro deveriio ficar a uma distancia minima de
15,00 (quinze metros) de raio, de po9os de capta9iio de agua, situadas no
mesmo terreno ou em terreno vizinho.
§ 4" - Niio sen\ perrnitida a descarga de esgoto sanitlirio de qualquer
procedencia e despejos industriais "in-natura" nas valas coletoras de aguas
pluviais, ou em qualquer curso d'agua.

SE<;:AO Vlll
DOS COMPARTIMENTOS
Art. 115 - 0 destino dos compartimentos sera considerado pela desigua9iio
no projeto e, sobretudo pela finalidade l6gica, decorrente de sua
distribui9iio em planta.
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Art. 116 - Para efeitos deste C6digo, classificam-se os compartimentos
como:

I - de pennanencia prolongada;
II - de pennanencia transit6ria;
III - de pennanencia especial.

§ 1• - Consideram-se compartimentos de pennanencia prolongada:
a) Sala;
b) Donnit6rio;
c) Gabinete e biblioteca;
d) Escrit6rio e consult6rio;
e) Comodos para fins industriais ou comerciais;
f) Ginasio ou instala96es similares;
g) Salas de aula;
h) Lojas e sobre lojas.
§ 2" - Consideram-se compartimentos de pennanencia transit6ria:
a) Vestibulo e sala de espera;
b) Banheiro;
c) Circula96es horizontais e verticais;
d) Despensa e deposito.
§ 3" - Consideram-se compartimentos de pennanencia especial:
a) Adegas;
b) Ciimaras escuras;
c) Caixas fortes;
d) Frigorificos;
e) Garagens.

Art. 117 - Os compartimentos deveriio atender aos requisites minimos,
quanto ao dimensionamento, ilumina9ao e ventila9ao, constantes no Anexo
2 desta Lei, nas seguintes tabelas:
I- Tabela I - Edifica96es Residenciais;
II - Tabela 2 - Edifica96es Comerciais, Industriais e Servi9os.

~
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DA CIRCULA(:AO HORIZONTAL
Art. 118- Os corredores das edifica96es deverao Ter a Jargura minima de:
a) 0,80m (oitenta centimetros) para edifica96es residenciais e
quando intemas em unidades de edifica96es residenciais;
b) !,20m (urn metro e vinte centimetros) para edifica9iles
comerctats;
c) 1,50m (urn metro e cinqiienta centimetros) para edifica96es
educacionais;

d) 2,00m (dais metros) para edifica96es hospitalares;
e) 2,80m (dais metros e oitenta centimetros) para galerias
intemas.
Partigrafo Unico - Nos corredores com mais de IO,OOm (dez metros) de
comprimento deverao ter largura minima de 1,50m (urn metro e cinqiienta
centimetros) e deverao ter ilurnina9ilo natural e ventila9ilo perrnanente para
cada I O,OOm (dez metros) de extensiio, no minima.
Art. 119 - 0 pe direito minima de corredores sera 2,40m (dais metros e
quarenta centimetros ).
Art. 120 - Os ha11s de elevadores deverao subordinar-se as seguintes
especifica96es:
a) largura minima de 1,60m (urn metro e sessenta centimetros)
com area de 5,00m2 (cinco metros quadrados) em todos
pavimentos das edifica96es de destina9ao residencial;

b) Jargura minima de 3,00m (tres metros) com area minima de
10,00m2 (dez metros quadrados) no pavimento terreo e
1,60m (tun metro e sessenta centimetros) com area de
5,00m2 (cinco metros quadrados) no demais pavimentos
das edifica95es nao residenciais.

SEC,:AO X
DA C/RCULA{:A-0 VERTICAL
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SUBSE(:AO I
DASESCADAS
Art. 121 - As escadas deverao obedecer as normas estabelecidas nos

panigrafos seguintes:
§ 1" - Deverao dispor de passagens com altura livre minima de 2,1 Om (dais
metros e dez centimetros) e largura uti! minima de 0,80m (oitenta
centimetros) considerando-se largura uti! que se medir entre as fase
intemas dos corrimoes ou das paredes que a limitarem lateralmente.

§ 2" - Os degraus das escadas deverao respeitar as seguintes dimensoes
quanta a altura do espelho e largura do piso:
I - quando de usa privativo:
a) espelho maximo~ 0, 19m
b) piso minimo ~ 0,25m
II - quando de usa coletivo ou comum
a) espelho maximo~ 0,18m
b) piso minima~ 0,27m
§ 3'- Devera haver patarnar para cada grupo de 18 (dezoito) degraus, com

a dimensao minima da largura para escada, citada neste artigo e
profundidade nunca inferior a 0,80m (oiteuta centimetros).
§ 4' - Nas escadas circulares devera ficar assegurada uma faixa de !,20m

(urn meta e vinte centimetros) de largura, na qual os pesos dos degraus
terao as profundidades minimas de 0,20m (vinte centimetros) nas bordas
intemas e extemas respectivarnente.
§ 5°- As escadas do tipo "marinheiro", "caracol", ou em "leque", s6 senlo

admitidos para acessos a torres, adegas, jiraus, casas de maquinas ou entre
pisos de uma mesma unidade residencial.
§ 6' - Na instala9ao de escadas rolantes serao obedecidas as Normas

estabelecidas na NB-38 da ABNT.

9a Jose Valentim Lopes, n' 2, Centro, Atilio Vivacqua- ES
Fane /Fax: OXX- 27- 538.ll09 I 538.1104

Pre(eitura Municipal de Atflio Vivacqua - ES
§ 7' - AS escadas de uso comum ou coletivo - escadas de seguran9a,
deverao obedecer as normas do Corpo de Bombeiros.

SUBSE<,:AO II
DASRAMPAS
Art. 122 - Seriio admitidas rampas de acesso intemas ou extemas, sempre
que sua declividade maxima niio ultrapasse 20% (vinte por cento) e largura
minima de I ,20m (urn metro e vinte centimetros) para uso coletivo e 0,90m
(noventa centimetros) para uso exclusivo.
Partigrajo (Jnico - Sempre que a rampa de acesso a garagem se destine
exclusivamente ao trafego de veiculos, 0 limite maximo para a declividade
e de 20% (vinte por cento) e largura minima de 2,50m (dais metros e
cinqiienta centimetros).

SUBSE<,:AO III
DOS ELEVADORES
Art. \23 - E obrigat6ria a instalayiio de elevadores nas edifica96es com
mais de quatro pavimentos, sendo o terreo considerado como I' pavimento,
contando a partir do logradouro publico que !he der acesso.
Partigrafo Unico - Para fins deste artigo niio sao considerados pavimentos
em subsolos.

Art. 124 - 0 numero de elevadores, caJculos de trafego e demais
caracteristicas do sistema mecfullco de circulayao vertical obedecerao as
normas da Associa<;:iio Brasileira de Normas Tecnicas.
Art. 125 - A instalayiio e a manuten9iio do sistema devera ter responsavel
tecnico legalmente habilitado, que respondera perante o Municipio por
quaisquer irregularidade ou infra96es que se verificar nas instala<;:6es e
funcionamento dos elevadores.
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CAPITULO II
DAS AREAS LIVRES DE JLUMINA(:AO E VENTJLA(:AO
Art. 126 - Todo compartimento devera dispor de abertura comunicando-se
diretamente com o logradouro ou espa90 livre dentro do lote, para fins de
ilurnina9iio e ventila9iio.

Partigrafo Unico - 0 disposto neste artigo niio se aplica a corredores e
caixas de escada.
Art. 127 - Niio podera haver aberturas em paredes 1evantadas sobre a
divisa ou a menos de 1,50m (urn metro e cinqiienta centimetros) da mesma.
Art. 128 - A superficie das aberturas para o exterior devera obedecer as
seguintes areas relativas minimas:
I - 1/6 (urn sexto) da superficie do piso para compartimento de
perrnanencia prolongada;
II - 1/10 (urn decimo) da superficie do piso para compartimento de
perrnanencia eventual.

Partigrafo Unico - As areas relativas de que trata este artigo seriio
alterados, respectivamente, para V. (urn quarto) e 1/8 (urn oitavo) da area do
p1so, sempre que as aberturas derem para varanda, alpendres, areas de
sernvos.
Art. 129 - Os po9os destinados a ilumina9iio e ventila9iio fechados,
deveriio pennitir ao nivel de cada piso a inscri9iio de urn circu1o com
diilruetro de 1,5m' ( urn metro e meio quadrado) sendo a menor dimensiio
de I,OOm (urn metro), ate 02 (dois) pavimentos.

Partigrafo Unico - Os po9os das edifica9iies com mais de 02 (dois)
pavimentos teriio seu circulo de diametro minimo acrescido de 0,40m
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permanencia prolongada e acrescida de 0,25m (vinte e cinco centimetros),
por pavimento, para compartimentos de permanencia eventual.

Art. 130 - As reentrancias destinadas

a ilumina9ao e ventila9ao,

deverao
ter largura minima de l,OOm (urn metro) nas edifica9oes com ate 02 (dois)
pavimentos.

Partigrafo Unico - As reentrancias das edifica9oes com mais de 02 (dois)
pavimento terilo sua largura acrescida de 0,35m (trinta e cinco centimetros)
por pavimento, para compartimentos de permanencia prolongada e
acrescida de 0,20m (vinte centimetros) por pavimento, para
compartimentos de permanencia eventual.

Art. 131 - Os lavabos, banbeiros e os compartimentos de permanencia
especial poderao ter sua ventila9ilo proporcionada por dutos os quais
deverao dispor de:
a) acesso que permita facil inspe9ilo;
b) area minima de I ,00m2 (urn metro quadrado) e largura
minima de 0,60m (sessenta centimetros).

Art. 132 - Poden\ ser dispensada, a criteria do orgao municipal
competente, a abertura de vao para o exterior em cinemas, audit6rios,
teatros, salas de cirurgia e em estabelecimento industriais, institucionais.
comerciais e de servi9os, desde que:
I - sejarn dotados de instala9ilo de ar condicionado, cujo projeto
completo deveni ser apresentado juntarnente com o projeto
arquitet6nico;
II - tenharn ilurnina9ilo artificial conveniente.

Art. 133 - Para os banbeiros admite-se, ainda que a ventila9ao seja feita
atraves de outro sanitaria, desde que este tenha o teto rebaixado, observada
a distancia maxima de 2,50m (dois metros e cinqiienta centimetros) entre o
vao de iluminayao e o exterior.
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DAS EDIFICACOES

CAPiTULO I
DAS EDIFICACOES RESIDENCIAIS

SEC,:AO I
DISPOSICOES GERAIS

"""

Art. 134 - Toda edifica91io residencial sera constituida, no minima de 0 I
(urn) compartimento habitavel, 01 (urn) banheiro) 01 (urna) cozinha,
observada estes compartimentos a forma e o dimensionamento que lhes sao
especificos, estabelecidos na tabela 0 I do anexo II desta Lei.
Partigrafo Unico - A sala e o dormit6rio ou a sala e cozinba poderao
constituir num imico compartimento de 15,00m2 (quinze metros
quadrados) ou 12,00m2 (doze metros quadrados) respectivamente.

SEC,:AO II
DASCASASPOPULARES
Art. 135 - As constru96es do tipo popular destinadas a residencia, deverao
dispor de no minimo: urna sala, urn quarto, urna cozinha e urn banheiro e
satisfazer as seguintes exigencias:
I - possuirem urn tinico pavimento;
II - terem area maxima de constru9ilo de 70,00m2 (setenta metros
quadrados );
III - terem sala e dormit6rio com areas minimas de 9,00m2 (nove
metros quadrados) e 7, 00m2 (sete metros quadrados)
respectivarnente e pe direito minimo de 2,70m (dois metros e
setenta centimetros );
IV - terem compartimento destinado a banheiro com area minima
de 2,00m2 (dois metros quadrados) e pe direito minimo de 2,40m
(dois metros e quarenta centimetros);
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V - terem cozinha com area minima de 4, 00m2 (quatro metros

quadrado) e pe direito minimo de 2,40m (dois metros e quarenta
centimetros );
VI - terem as aberturas de ilumina9ilo e ventila9ilo em
conformidade com as exigencias fixadas neste C6digo.
Partigrafo Unico - Os banheiros nao poderao comunicar-se diretarnente
com a cozinha ou sala de refei9ao.

SEc;:AO III
DOS EDIFiCIOS DE APARTAMENTOS
Art. 136 - Alem de outras disposi96es do presente C6digo que lhes forem
aplicaveis, os edificios de apartarnentos deverao obedecer as seguintes
condi96es:

I - possuir local centralizado para coleta de lixo, com terminal em
recinto fechado;
II - possuir equiparnento para extin9ilo de incendio, de acordo
com as exigencias do Corpo de Bombeiros.
Art. 137 - Os edificios de apartarnentos de destina9ilo exclusivarnente
residencial poderao ter o pavimento terreo ocupado com no maximo, 50%
(cinqiienta por cento) de sua area com mlidades residenciais, desde que
possuam ate 04 (quatro) pavimentos.

Partigrafo Unico - Somente as edifica96es pertencentes a Conjuntos
Habitacionais de Interesse Social, poderao ter o pavimento terreo
totalmente ocupado com unidades residenciais, desde que possarn ate 04
(quatro) pavimentos.

SEc;:A.o IV
DOS ESTABELECJMENTOS DE HOSPEDAGEM
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Art. 138 - Alem de outras disposi~iies deste C6digo e das demais Leis
mlUUClpais. estaduais e federais que lhes forem aplicaveis, os
estabelecimentos de hospedagem deverao obedecer as seguintes exigencias:
I -hall de recepyilo com servi~o de portaria e comunicayiies;
II - entrada de servi~os independentes da entrada de h6spedes;
III - lavat6rio com agua Corrente em todos OS donnit6rios que
nao dispuserem de instalayiies sanitarias privativas;
IV - instalayiies sanitarias do pessoal de serviyo independentes e
separados das destinadas aos h6spedes;
V - local centralizado para coleta de lixo com tenninal em
recinto fechado.

CAPITULO II
DAS EDIFICACOES NAO RESIDENCIAIS
SE(:AO I
DAS EDJFICA(:OES PARA USO INDUSTRIAL
Art. 139 - As edifica~oes de usa industrial deverao atender alem das
demais disposiyoes deste C6digo que lhes forem aplicaveis, as seguintes:

-....

I - afastamento minima de 3,00m (tres metros) das divisas
laterais, para as industrias de media e grande porte;
II- afastamento minima de 5,00m (cinco metros) da divisa frontal
para as industriais de media e grande porte, perrnitido neste espayo
o patio de estacionamento;
III - pe direito minima de 3,50m (tres metros e cinqiienta
centimetros) para locais de trabalho dos operarios;
IV - as fontes de calor, ou dispositivos onde se concentram as
mesmas devem ser convenientemente dotadas de isolamento
terrnico e afastadas pelo menos 0,50m (cinqiienta centimetros) das
paredes;
V - depositos de combustiveis em locais adequadamente
preparados;
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VI - as escadas e os entrepisos devem ser de material
incombustivel;
VII - nos locais de trabalho a ilurnina~ao e ventila~ao
corresponden\ a 1/6 (urn sexto) da area do piso, sendo admitido
lanternin ou shed.

Art. 140 - As instala~oes sanitarias para operarios serao devidamente
separadas por sexo e dotados de aparelhos nas seguintes propor~oes:
I -no sanitaria masculino:
a) ate 80 (oitenta) operarios: 01 (urn) vasa sanitaria, 01 (urn)
lavat6rio, 01 (urn) mict6rio e 01 (urn) chuveiro para cada
grupo de 20 (vinte) open\rios ou fra~ao;

b) acima de 80 (oitenta) operarios: 02 (dais) vasos sanitarios,
02 (dais) lavat6rios, 02 (dais) mict6rios e 02 (dais
chuveiros para cada grupo de 50 (cinqiienta) operarios ou
fra~ao.

II- No sanitaria feminino:

a) ate 80 (oitenta) operarios: 02 (dais) vasos sanitarios, 01
(lavat6rio) e 01 (urn) chuveiro para cada grupo de 20
(vinte) operarios ou fr~ao;
b) acima de 80 (oitenta) operarios: 02 (dais) vasos sanitarios,
02 (dais) lavat6rios e 02 (dais) chuveiros para cada grupo
de 50 (cinqiienta) operarios.

Art. 141 - As edifica~oes de que trata este Capitulo deverao dispor de
compartimento para vestiario para os respectivos sanitarios, por sexo, com
area de 0,50m2 (cinqiienta centimetros quadrados) por operarios e mmca
inferior a 8,00m2 (oito metros quadrado ).

Partigrafo (Jnico - Os vestiarios serao dotados de armarios afastados entre

Gks)

si ou das paredes opostas, no minima de 1,50m (urn metro e cinqiienta
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Art. 142- Nas edificayiies para fins de industrias cuja lotayao por turno de
serviyos seja superior 150 (cento e cinqiienta) open\rios, sen\ obrigatorio a
construyao de refeit6rio, observadas as seguintes condi96es:

I - area minima de 0,80m2 (oitenta centimetros quadrados) por
openirios;
II - piso e paredes ate a altura minima de 1,50m (mn metro e
cinqiienta centimetros) revestidos com material liso e
impermeavel.

Art. 143 - Sempre que do processo industrial resultar a produyao de gases,
vapores, fumayas, poeiras e outros residuos, deverao existir instalayiies que
proporcionam a eliminayao ou exaustao e o isolamento termico.
Art. 144- As chamines deverao Ter altura que ultrapasse de 5,00m (cinco
metros), no minimo a edificayiies mais alta em urn raio de 50,00m
(cinqiienta metros).
Art. 145 - As edifica96es destinadas a fabricayao e manipulayao de
generos alimenticios ou de medicamentos deverao satisfazer, alem das
demais exigencias previstas pelo 6rgaos estadual e municipal competentes
e por este C6digo, as seguintes condi96es:

I - as paredes revestidas, ate a altura minima de 2,00m (dois
metros) com materialliso resistente, lavavel e impermeavel;
II - o piso revestido com materiallavavel e impermeavel;
III - assegurado a incomunicabilidade direta com os
compartimentos sanitarios;
IV - as aberturas de iluminayao e ventilayao providas de tela
mihmetrica ou outro dispositivo que impeya a entrada de insetos
no recinto.

Art. 146- S6 sera admitida edificayao destinada a industria ou deposito de
explosivo ou inflamaveis em locais previamente aprovados, observada a
legisla9iio federal pertinente e os regulamentos administrativos.
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Art. 147 - As edifica96es destinados a industria, cuja opera,ao seja
indispensavel a instalayao de cilmaras frigorificas, ah!m de observarem as
disposi96es deste Capitulo, deverao ter:
I - rede de abastecimento de agua quente e fria;
II - sistema de drenagem de aguas residuais nos locais de
trabalho industrial;
III - revestimento em azulejos ou material similares ate a altura
minima de 2,00 (dais metros) nos locais de trabalhos industriais;
IV - compartimentos destinados a instalaviio de laboratorios de
amilise;
V- compartimento destinado a instalaviio de forno crematoria.

Partigrajo Unico - Nao se considerarn industrials as edificav6es de
cilmaras frigorificas para exclusivo armazenarnento e revenda de produtos
frigorificos.

SE(:AO II
DAS EDIFICA(:OES DESTINADAS AO COMERC/0,
SERVI(:OS E ATIVJDADES PROFISSJONAIS
SUBSE(:AO I
DISPOSJCOES GERAIS
""

Art. 148 - Alem das disposi96es do presente Codigo que lhes forem
aplicaveis, as edificaviies destinadas ao comercio, servi9o e atividades
profissionais, deverao ser dotadas de:
I - reservatorio de agua, de acordo com as exigencias do 6rgao
ou empresa encarregada do abastecimento de agua totalmente
independente da parte residencial quando se tratar de
edificayiies de uso misto;
II - instala9iies coletoras de lixo nas condiviies exigidas para as
edificayiies de apartarnentos , quando tiverem mais de 02 (dais)
~;.,.,,
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III - pe direito minima de 5,50m (cinco metros e cinqiienta

centimetros) quando da previsao do jirau no interior da \oja.

SUBSE(:AO II
DAS LOJAS, ARMAZENS E DEPOSITOS
Art. 149 - Sera permitida a subdivisao de \ojas, armazens e depositos,
desde que as areas resu\tantes niio sejam inferiores a 18,00m2 (dezoito
metros quadrados) e tenbam pe direito minima de 3,00m (tres metros) e
maximo de 6,00m (seis metros).
Art. 150 - As lojas que se abrem para galerias poderao ser dispensadas de
ilumina<;ao e ventila<;ao diretas, desde que sua profundidade nao exceda a
04 (quatro) vezes a largura desta.
Art. 151 - As edifica<;oes de que se trata esta subse<;iio deveriio dispor de
instala<;oes sanitarias na seguinte propor<;ao:
I - 01 (urn) vaso sanitaria e 0\ (urn) lavat6rio, no minimo, quando

forem de uso de urna ou mais unidade autonomas com area titil
inferior a 75,00m2 (setenta e cinco metros quadrados);
II - 02 (dois) vasos sanitarios e 02 (dois) lavat6rios, no minimo,
quando forem de uso de urna ou mais unidade autonomas com
area uti\ de ate J50,00m2 (cento e cinqiienta metros quadrados);
III- mais de OJ (urn) vaso sanitaria e OJ (urn) lavat6rio para cada
J50,00m2 ( cento e cinqiienta metros quadrados) de area uti\.

SUBSE<;:AO III
DOS RESTAURANTES, BARES E
CASAS DE LANCHES
Art. 152 -As edifica<;oes destinadas a restaurantes, aJem de observarem as
normas deste Capitulo deverao dispor de:
I - salao de refei<;ilo, com area minima de 30,00m2 (trinta metros
quadrados );
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II- cozinha, com area equivalente a 1/5 (urn quinto) do salao de
refei~oes

observados os minimos de 10,00m2 (dez metros
quadrados) quanta a area, e 2,80m (dais metros e oitenta
centimetros) quanta a menor dimensiio.
Art. 153 - Nos restaurantes serao exigidos instala~oes sanitarias para uso
do publico contendo 02 (dois) vasos sanitarios, 02 (dois) lavat6rios e 02
(dois) mict6rios para cada 50,00m2 (cinqiienta metros quadrados) do salao
de refei~ao, observadas a separa9iio por sexo e isolamento individual
quanta ao vasos sanit8rios.

Partigrafo Unico- As instala9oes de uso privativo do empregados deverao
canter mn vasa sanitaria, urn mict6rio. wn lavat6rio e urn chuveiro para

cada 100,00m2 (cern metros quadrados) ou fra~ao do sa1ao de refei~oes
observadas a separa~ao por sexo e o isolamento individual quanto aos
vasos sanitarios, nao sendo permitida a comunica9iio dos sanitarios com a
cozinha.
Art. 154- Sera obrigat6ria a instala9iio de exaustores na cozinba.
Art. 155 - As instala~oes sanitarias dos bares e casas de lanche deverao
atender as disposi~oes relativas as edifica9oes destinadas a lojas, armazens
e depositos contidas no art. 151 desta Lei.

SEC:: A0 III
DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E
LA BORA TO RIAlS
Art. 156 - As edifica~oes destinadas a estabelecimentos hospitalares e de
laborat6rios de analise e pesquisa devem obedecer as condi95es
estabelecidas pela Secretaria de Saude do Estado, alem das disposi9oes
deste C6digo digo que lhes forem aplicaveis.

SEC::AO IV
DAS ESCOLAS E CRECHES
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Art. 157 - As edifica96es destinadas a escolas deverao dispor de salas de
anlas de:
I- Pe direito minima de 3,00m (tres metros);
II- Area calculada a razao de 1,00m2 (urn metro quadrado) no

minima por aluno, niio podendo ter area inferior a 48,00m2
(quarenta e oito metros quadrados) e niio podendo sua maior
dimensiio exceder de 1,5 (urna vez e meia) a menor;
III - Janelas apenas em urna de suas paredes asseguradas
ilurnina9ao lateral esquerda e tiragem do ar por meio de pequenas
aberturas na parte superior da parede oposta;

IV - Janelas dispostas no sentido do eixo maior da sala, quando

esta tiver forma retangnlar.

Paragrafo Unico - As salas especiais nao se sujeitam as exigencias deste
artigo desde que apresentam condi96es satisfat6rias ao desenvolvimento da
especialidade.
Art. 158 - As edifica96es destinadas as escolas devenlo dispor de
instala96es sanitarias dentro das segnintes propor96es, observando o
isolamento individual para os vasos sanitarios:

I -masculine: OJ (urn) mict6rio e 01 (mn) lavat6rio por grupo
de 25 (viinte e cinco) alunos, e 01 (urn) vasa sanitaria por grupo
de 15 (quinze) alunos ou fra9iio;
II- feminine: 01 (urn) lavat6rio por grupo de 25 (vinte e cinco)
alunas, e 01 (mn) vasa sanitaria por grupo de 15 (quinze) alunas
ou frayiio.
Art. 159 - As edifica96es destinadas a creches deveriio dispor de salas de
aula ou salas de atividades que atendam as segnintes condiyoes:
I- pe direito minima de 3,00m (tres metros);
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II - area ca1cu1ada a raziio de 1,00m2 (urn metro quadrado) no
minimo, por a1uno, niio podendo ter area inferior a 15,00m2
(quinze metros quadrados).
Art. 160 - As edifica96es destinadas a creche deveriio dispor de insta1a96es
sanitarias dentro das seguintes propor96es:

I - banheiros na propor9iio de 01 (urn) vaso sanitaria e 01 (urn)
1avat6rio para cada 06 (seis) crian9as e 01 (urn) chuveiro para cada
08 (oito) crian9as.
Art. 161- As edifica96es a creches e esco1as deveriio dispor de:

I - area para recreio equiva1ente a metade da area prevista para
salas de aula; sendo 50% (cinqiienta por cento) coberta e 50%
(cinqiienta por cento) descoberta;
II - insta1a96es para bebedouros higienicos, na propor9iio de 01
(urn) apare1ho par grupo de 30 (trinta) a1unos.
Partigrafo Unico - Niio silo consideradas como patios cobertos os
corredores e passagens.
Art. 162 - As escadas deveriio observar as 1arguras de 0,015m (urn
centimetro e meio) por a1uno por turno, como minimo de 1,50m (urn metro
e cinqiienta centimetros) em lances retos, devendo seus degraus terem
0,30m (trinta centimetros) de piso e 0,18m (dezoito centimetros) de
espe1ho.
Partigrafo (;nico - Nenhurna escada dis tara em cada pavimento mais de
30,00 (trinta metros) do comodo mais afastado por e1a servido.
Art. 163 - Os refeit6rios quando houver, deveriio dispor de areas
proporcionais a 1,00m2 (urn metro quadrado) par pessoa, niio podendo ter
area inferior a 30,00m2 (trinta metros quadrados) observado ope direito de
3,00m (tres metros) para area de ate 80,00m2 (oitenta metros quadrado) e
de 3,50m (tres metros e cinqiienta centimetros) quando excedida esta area.
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Art. 164- As cozinhas teriio area eqnivalente a 115 (urn quinto) da area do
refeit6rio a que sirvam observado o minimo de 12,00m2 (doze metros
quadrados) de area e largura niio inferior a 2,80m (dois metros e oitenta
centimetros ).

SE(:AO V
DOS GINAS/OS
Art. 165 - Os ginasios de esportes, anexos ou niio as escolas deveriio ter
area minima de 550,00m2 (quinhentos e cinqiienta metros quadrados).

...

Art. 166 - 0 pe direito minimo livre para gimisio sera de 6,00m (seis
metros) em reia,ao ao centro da pra9a de esportes.
Art. 167 - Os ginasios deveriio dispor de instala96es para vestiario na
propor9ao de 1,00m2 (urn metro quadrado) para cada 10,00m2 (dez metros
quadrados) de area da pra,a de esporte, dotados de armarios e
comunicando-se com as instala96es sanitarios, observadas a separa10ao por
sexo.

Art. 168 - As instala96es sanitarias dos ginasios serao compostas de 0 I
(urn) vaso sanitaria, 03 (tres) chuveiros, 02 (dois) 1avat6rios, 02 (dois)
mict6rios para cada 100,00m2 (cern metros quadrados) de area de pra9a de
esportes, observados a separa9iio por sexo e isolamento individual para os
vasos sanitarios.

Partigrafo Unico - As instala96es sanitarias de uso publico serao
compostos de 01 (urn) vaso sanitario, 02 (dois) lavat6rios e 02 (dois)
mict6rios, por grupo de 100 (cern) espectadores.

SE(:AOVI
DOS EDIFfCJOS PUBLICOS
Art. 169 - Alem das demais disposi96es deste C6digo que lhes forem
aplicaveis, os edificios publicos deveriio obedecer ainda as seguintes
condiy6es minimas:

~
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I - rampas de acesso ao predio deveriio ter declividade maxima
de 15% (quinze par cento ), possuir piso antiderrapante e
corrimao na altura de 0,75m (setenta e cinco centimetros);
II - na impossibilidade de constru9iio de rampas a portaria
devera ser no mesmo nivel da cal9ada;
III - quando da existencia de elevadores; estes deverao Ter
dimensiies minimas de I , I 0 x I, 40m (urn metro e dez
centimetros por urn metro e quarenta centimetros );
IV - os elevadores deveriio atingir todos os pavimentos,
inclusive garagens e subsolos;
V- todas as portas deverao ter largura minima de 0,80m (oitenta
centimetros );
VI - os corredores deveriio ter largura minima de !,20m (urn
metro e vinte centimetros);
VII - a altura maxima dos interruptores, campainba e paineis de
elevadores sera de 0,80m (oitenta centimetros).
Art. 170 - Em pelo menos urn gabinete sanitaria de cada banbeiro
masculino e feminino, deveriio ser obedecidas as seguintes condi9iies:
I - dimensiies minimas de 1,40 x 1,85m (urn metro e quarenta

par urn metro e oitenta e cinco centimetros);
II - o eixo do vaso sanitaria devera ficar a urna distancia de
0,45m (quarenta e cinco centimetros) de uma das paredes
laterais;
III - as portas poderao abrir para dentro dos gabinetes sanitarios,
e teriio no minimo 0,80m (oitenta centimetros) de largura;
IV - a parede lateral e mais proxima ao vaso sanitaria, bern como
o !ado da porta deverao ser dotados de al9as de apoio, a uma
altura de 0,80m (oitenta centimetros);
V - OS demais equipamentos nao poderao ficar a alturas
superiares a l,OOm (urn metro).

SE(:AO VII
DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO
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Art. 171 - As edificayoes destinadas a pastas de abastecimento e
lubrificayao, alem das exigencias previstas uesta seyao deverao:

I - dispor de pelo menos, dais acessos, guardados as seguintes
dirnensoes minimas: 6,00m (seis metros) de largura livre, 3,00m
(Ires metros) de afastarnento entre si, distante 1,00m (urn metro)
das divisas 1aterais;
II - possuir canaletas destinadas a captayao de aguas superficiais
em toda a extensao do alinbarnento, do terreno convergindo para
gre1has coletoras em quantidade necessaria capaz de evitar sua
passagem para a via publica;
III- ter construyao em materiais incombustiveis;
IV - possuir mureta ou jardineira, no alinbarnento dos
logradouros, com altura minima de 0,30m (trinta centimetros),
com exceyao das partes reservadas ao acesso e a saida de
veiculos;

V - ter as aguas de lavagem canalizadas e conduzidas a caixas
separadoras, antes de lanyadas na rede de aguas pluviais;
VI - possuir calyada ao Iongo de toda a delimitayao com
logradouro publicos, excluidos os vaos de entrada e saida.

Ar. 172 - Os postos de abastecimento e lubrificayao deverao ter suas
instalay5es dispostas de modo a permitirem facil circulayao dos veiculos
que eles se servirem.

§ I" - As bombas de abastecirnento deverao estar afastadas no minima
6,00m (seis metros) do alinbamento do gradil, de qualquer ponto da
edificayao das divisas laterais e de fundo e, 2,00m (dais metros) entre si.

§ 2" - Sera obrigat6ria a instalayao de aparelhos calibradores de ar e
abastecirnento de agua, observado 0 recuo minima de 4,00m (quatro
metros) de alinbarnento de gradil.
Art. 173 - Os postos de abastecimento e lubrificayao deverao ter
instalay5es sanitarias independentes destinadas aos funcionarios e ao
'blico.
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§ l • - As dependencias destinadas aos funcionarios sen'io dotados de no
minimo, 01 (mn) vaso sanitaria, 01 (nm) lavatorio e 01 (mn) chuveiro
separadas por sexo.

§ 2" - As dependencias destinadas ao pitb1ico seriio dotadas de no minimo,
0 I (mn) vaso sanitaria, 01 (mn) 1avat6rio separadas por sexo.
Art. 174 - Sera permitida a insta1ayiio de bomb as para abastecimento em
estabelecimento comerciais, industriais, empresas de transporte e entidades
pitblicas somente para uso privativo.

I - com acesso direto por logradouros considerados arteriais em
re1ayiio tnifego, quando o terreno possuir menos de 40,00m
(quarenta metros) de testada;
II - nas zonas de Interesse Ambiental.
Art. 175 - Nas edificayiies destinadas a postos de abastecimento a projeyiio
da cobertura niio devera ultrapassar o alinharnento do terreno com o
logradouro pitblico.

SE(:AO VIII
DAS EDIFICA(:OES PARA FINS CULTURAIS E
RECREATIVOS EM GERAL
Art. 176 - As edificayoes destinadas a reunioes culturais e recreativas
deveriio satisfazer as seguintes condi10oes a!em de outras que se enquadrem,
previstas neste Codigo:

I - ante-sala com area minima equivalente a 1/5 (mn quinto) da
area total do saliio de reunioes;
II - disp5em no minimo de 02 (duas) saidas para logradouros ou
para outro espayo descoberto ou desobstruido.
Art. 177 - Nos sal5es destinados a uso publico, a disposiyiio das poltronas,
devera ser feita por setores, separados por circu!ayiio 1ongitudinais e

l.9t&
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transversais, nao podendo o total de poltronas, em cada Setor exceder de
250 (duzentos e cinqiienta) unidades.
Art. 178 - Para as poltronas de uso do publico deveriio ser observadas as
seguintes exigencias:
I - espa9amento mmuno entre filas, de encosto a encosto de
0,90m (noventa centimetros);
II - largura minima de poltronas, medida do centro dos bra~os
0,55m (cinqiienta e cinco centimetros).
Art. 179 - As edifica96es de que trata esta Se9iio deverao possuir
instalaviies sanitarias dotadas de mn sanitaria por grupo de 300 (trezentos)
pessoas, 01 (urn) mict6rio e 01 (urn) lavat6rio por grupo de 200 (duzentos)
pessoas ou fra9iio observadas a separa9iio por sexo e o isolamento
individual, quanto aos vasos sanitarios.

Partigrafo Unico -As instalayiies sanitarias para uso de empregados serao
independentes das de uso publico, observada a proporyao de 01 (urn) vaso,
01 (urn) lavat6rio e 01 (urn) chuveiro, por grupo de 25 (vinte e cinco)
pessoas ou frayao, com separa9iio de sexo e isolamento quanto aos vasos
sanitarios.

Art. 180 - As edificay5es destinadas a cinemas, alem das disposiyoes deste
Capitulo, deverao:
I - Ter pe direito livre, minima na sala de projeyao de 5,00m
(cinco metros), admitida a redu9iio para 2,50m (dois metros e
cinqiienta centimetros) sob o jirau, quando houver;
II - dispor de bilheterias na propor9iio de urna para cada 600
(seiscentas) pessoas ou fra9ao com urn minirno de duas, vedada a
abertma de guiches para logradomo publico.

Paragrafo (Jnico - As edifica9iies destinadas a teatros, alem das
disposi96es desta seyiio, deveriio observar o dispostos nos incisos I e II
deste artigo e dispor de pelo menos, dois camarins individuais para artistas,
com instala96es sanitarias privativas.
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Art. 181 - Os crrcos e parques de diversiies obedecern as seguintes
disposi9iies:
I - serern dotadas de instala9iies e equiparnentos para cornbate
auxiliar de incendio, segundo rnodelos de especifica9iies de
Corpo de Bornbeiros;
II - quando desrnontaveis, sua localiza9ilo e fimcionarnento
dependerilo de vistoria e aprova9ilo previa do Setor tecnico do
6rgao Municipal, sendo obrigat6ria a renovayao mensa! da
vistoria.

SE(:AO IX
DOS CEMITERIOS
Art. 182 - As areas destinadas a cerniterios nao poderao apresentar area
inferior a Olha (urn hectare) nern superior a !OM (dez hectares).
Art. 183 - Os acessos ou saidas de veiculos deverao observar urn
afastarnento minima de l OOrn (cern metros) de qualquer cruzarnento do
sistema viario principal, existente ou projetado.
Art. 184- As condi9iies topograficos e pedol6gicas do terreno deverilo ser
adequadas ao ern proposto, a criterio dos 6rgaos tecnicos da Prefeitura.

Partigrafo Unico - 0 lenyol d'agua deveni estar entre 5,00m (cinco
metros) e 8,00rn (oito metros) abaixo do fimdo da sepultura.
Art. 185 - Os cerniterios deverao apresentar, ern todo o seu perirnetro, tuna
faixa arborizada de no rninirno lO,OOm (dez metros).

Partigrafo ifnico - As aguas pluviais da faixa arborizada deverao ser
canalizadas ao coletor publico, ern tubulayao subterriinea, nao sendo
adrnitido o escoarnento superficial da agua ern qualquer ponto da divisa ou
testada do cerniterio.
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Art. 186 - Os cemiterios deveriio dispor de areas para estacionamento
interno, diretamente ligadas a via periferica, dimensionada em raziio de 2%
(dois por cento) da area total do cemiterio.
Art. 187 - Os cemiterios deverao Ter, no minimo, os seguintes
equipamentos:
I - camaras mortuitrias, composta por camara ardente, sala de
estar para familiares e sanititrios;
II -local para atendimento ao publico;
III - sanititrios publicos;
IV- escrit6rios de administra9ao;
V - lanchonete para atendimento ao publico;
VI - dependencias para zelador;
VII - deposito de materiais;
VIII- sanititrios e vestiitrios para ftmcionarios;
IX- telefones pitblico.

TITULOV
DISPOSJCOES FINAlS
Art. 188- A numera9ao de qualquer predio ou unidade residencial sera
estabelecida pela Prefeitura Municipal.
Art. 189 - E obriga9iio do proprietitrio a coloca9iio da placa de numera<;ao
que deveni ser fixada em Iugar visivel.
Art. 190 - Fica o poder Executivo autorizado a promover a regulariza9iio
dos im6veis edificados sem a competente licen9a Municipal, desde que as
respectivas edifica96es tenham sido iniciadas em data anterior a vigencia
desta Lei.
Paragrafo Unico - As edifica96es situadas em areas cujo parcelamento e
ocupa9iio sao expressamente proibidos por Lei em hip6tese algtuna serao
regularizadas.
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Art. 191 - A regularizacao de que trata o art. 190 desta Lei, consistin\ no
pagarnento das taxas para aprovacao do projeto arquitet6nico, regularizacao
do im6vel, expedicao da certidao detalhada e do Habite-se, bern como o
pagarnento das multas estabelecidas nesta Lei.
§ I' - Para a obtencao da regularizacao prevista neste artigo, o interessado

deven\ apresentar junto ao Protocolo Geral do Municipio, requerirnento
contendo a solicitacao, acompanhado dos seguintes documentos:
a) projeto arquitet6nico, retratando fielmente o im6vel
edificado;
b) Ires jogos de capias do projeto arquitet6nico
c) c6pia do documento comprobat6rio de propriedade do
im6vel;
d) anotacao de responsabilidade tecnica - ART, com laudo
elaborado por responsavel tecnico habilitado;
e) c6pia de certidao negativa de Tributos Municipals
incidentes sobre o im6vel;
f) c6pia das multas devidarnente quitadas.
§ 2° - 0 projeto arquitet6nico referido no paragrafo anterior devera ser

apresentado de acordo como exigido no art. 12 desta Lei.
§ 3° - A edificacao a ser regularizada devera apresentar as condicoes

minimas de habitabilidade exigidas nesta Lei.
Art. 192 - No projeto arqu.itet6nico referido no artigo anterior, sera aposto
carimbo de Regularizacao de hu.6vel, salientado que confere com o
existente "in loco", ap6s vistoria realizada por servidor da Secretaria de
Obras, desiguado para tal mister.
Art. 193 - Quando na edificacao extsltrem vaos livres que iluminarn
c6modos, de forma permanentes ou transit6ria, vo1tados diretarnente para a
divisa com terceiros, cujas dimensoes tomadas perpendicularmente a estes
vaos, resultarem em dimensoes inferiores a 1,50m (urn metro e cinqiienta
centimetros), previstos no C6digo Civil, sera aceita a declaracao com firma
reconhecida em Cart6rio do proprietario do im6ve1 vizinho, permitindo que
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o vao pennaneva aberto, desde que comprovadas a propriedade e/ou posse
do im6vellimitrofe

§ I o - Quando o im6vel a ser regularizado na fonna deste artigo possuir
recuo ou afastamento que niio se enquadre nas disposivi'ies deste c6digo,
sera aceito o existente, desde que respeitados os limites do logradouro e
ainda, que as aguas pluviais provenientes da cobertura nao sejam lan,adas
para os terrenos vizinbos.
§ 2° - Quando se tratar de regulariza,ao de mais de uma edificaviio no
mesmo terreno, teni que ser feita a constituivao de condominia prevendo a
respectiva fra9ao ideal da unidades, nos terrenos da legislal'iio em vigor.

Art. 194-- Para efeito da regulariza,ao prevista no art. 191 desta Lei, fica
estipulado o prazo de 12 (doze) meses, que podera ser prorrogado por igual
periodo, se julgado conveniente pela Municipalidade por meio de parecer
devidamente fundamentado.

Art. 195 - Fica instituido o Conselho Municipal de Regularizavao de
Edificavi'ies, 6rgao deliberativo com atribuivi'ies para analisar e deliberar
sobre os casos nao previstos nesta Lei.

§ I o - A regulamentavao e composivao do Conselho referido no "caput"
sera feita atraves de ato do Executivo Municipal.

§ 2° - Uma vez nomeados os seus Membros, o Conselho tera o prazo de 60

(sessenta) dias para elaborar o seu regimento interno.
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§ 3° - Dos atos do Conselho Municipal de Regularizayiio de Edificayoes,

niio caberiio recursos administrativos.

Art, 196 - Esta Lei entran\ em vigor na data de sua publica<;iio revogadas
as disposi9oes em contrano.
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ANEXOI
TABELA PARA COBRANC,:A DA TAXA DE LICENC,:A RELATIVA A EXECUC,:AO DE
OBRAS;
ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS
NATUREZA DAS OBRAS
1- CONSTRUC,:AO DE:

UPFMAV

2- AL TERAC,:AO DE PROJETO APROVADO, POR m'
········································································· 0,01
a) EdificacOcs atC dais oavimentos, par m2 de area construida.

b) EdificacOes com mais de dais pa"imentos por m de area construida.
2

c Dependencias em oredios rcsidcnciais, par m2 de area construida.
d) Depend61cias em quaisquer outros or6dios para auaisqucr finalidades, oor m 2 de area oonstruida.
e) BarracOes, por m 2 de area construida.
f) GalpOes, por m2 de area construida.
I g) Fachadas e muros, par metro linear.
h) Marqutses, cobertas e tapumes, par metro linear.
i) RcconstrucOes, refonnas, reparos, par m2 _

·) DemolicOes, par m2 .

0,003
0,005

4- LOTEAMENTO:
a) Com area ate 10.000m2 , excluidas as areas destinadas a Jogradouros pllblicos e as
I que sejam doadas ao municipio, par m2 _
b) com area supenor a I 0.000m 2, excluidas as areas destinadas a logradouros pllblicos c
as que seiam doadas ao mlUlicipio, Par m 2 .

0.003
0,005

5- QUAJSQUER OUTRAS OBRAS NAO ESPECIFICADAS NESTA TABELA:
a Por metro linear
b) Par metro uadrado
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0,01

0,01

3- ARRUAMENTOS:
a) Com area ate 20.000m2, excluidas as areas destinadas a Jogradouros p_Ublicos, oar m 2 .
b) Com area superior a 20.000m2 , excluidas as areas destinadas a logradouros pUblicos.
por m 2 •

0.0\
0.02
0.01
0.01
0.007
0.007
0,05
0.06

0,05
0,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATiLJO VIVACQUA
Anexo II
TABELA I - Edifica£ljes Residenciais
Banho
Cozinha
Compartimento Requesitos Sala Quarto
Cop a
Minimos
Social
2,50
1,20
1,50
Menor Dimensao (m)
2,50
1,50
2,80
4,50
Area Minima (m2)
10,00 9,00
4,00
Pe Direito Minima (m) 2,70 2,70
2,40
2,40
2,40
Portas (m)
0,80
0,70
0,60
0,70
0,80
1/6
116
1/8
Iluminayao Minima
1/8
Ventilacao Minima
lmpermeavel
Revestimento Parede
- Imperme<ivel
Ate 1,50m
Ate 1,50m
Revestimento Piso
- Imperme<ivel
- Imperme<ivel
1 - A copa e a cozmha deverao comumcar-se entre st.
Observayoes:

-

-

Area
Service
1,00
2,00
2,40
0,70
1/8

Quarto
Service
2,00
4,00
2,70
0,70
1/6

Banho
Serviyo
0,80
1,80
2,40
0,60
1/8

Hall
Vestibule
0,80
1,00
2,40

-

2,50
11,25
2,30
1/20

lmpermeri.vel
Ate 1,50m
Im permeitvel

-

Imperme<ivel
Ate 1,50m
Impermeivel

-

-

-

Garage1

-

-

lmpermei

2 - Sera permitida a existencia de quarto reversivel, desde que, estes se constitua no terceiro dormit6rio, e atenda as
dimensOes e area minima, prevista para o quarto de serviyo.
3 - Os poroes e sotiios deveriio obedecer aos requesitos minimos, constantes deste C6digo, de acordo com a utiliz~
que !he for dada .
•
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

TABELA 2- Edifica£iies Comerciais, Industriais e de

Servi~os

Compartimento Requesitos
Minimos
Menor Dimensao (m)
Area Minima (m2)
Pe Direito Minima (m)
Portas (m)
Iluminaya:o Minima
VentilacRo Minima
Revestimento Parede

Ante Sala

Sa1a

Sanitaria

Cozinha

Loja

Garagem

1,80
4,00
2,70
0,80
-

2 50
10,00
2,70
0,80
l/6

0 80
1,50
2,40
0 60
l/8

0,90
1,50
2,40
0,70
-

3,00
12,00
3,00
l/6

2 50
11,25
2,30
l/20

-

-

-

-

-

Irnperrneavel
Ate I,Som
Imperrne<ivel

-

Revestirnento Piso

Impenneavel
Ate ISO,m
Irnpenneavel

-

-

ObservayOes:
1 -Para Mercados e Superrnercados, ope- direito minima sera de 4,00(quatro metros) e a area minima de ilumina¥a:o e ventila¥ao igual a 1/5 de
area do piso, sendo tolerados Lanternin ou Shed.
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Anexo3

GLOSSARIO

ACRESCIMO - Aumento de uma edifica9ao em rela9ao ao projeto
aprovado, quer no sentido horizontal, quer no vertical, formando novos
compartimentos ou ampliando os ja existentes.
ADENSAMENTO- Intensifica9iio do usa do solo.
AFASTAMENTO FRONTAL MINIMO - Menor distiincia entre a
edifica9ao eo alinhamento, medida deste.
AFASTAMENTO LATERAL e de FUNDO MiNIMO - Menor
distiincia entre qualquer elemento construtivo da edifica9ao e as divisas
laterais e de fimdos, medida das mesmas.
ALINHAMENTO- Limite divis6rio entre o late eo logradouro publico.
ANDAIME - Estrutura provis6ria de metal necessaria
edifica9oes.

a execu~ao

de

ANDAR- Qualquer pavimento acima do terreo.
AREA DE CARGA E DESCARGA - Area destinada a carregar e
descarregar mercadorias.
AREA DE ILUMINAC,:AO E VENTILAC,:AO - Area livre destinada a
ilumina9iio e ventila9ao, indispensavel aos compartimentos.
AREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - Area destinada a
embarque e desembarque de pessoas.
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AREA DE ESTACIONAMENTO- Area destinada a estacionamento ou
guarda de veiculos.
AREA COMPUTA VEL - Area total edificada, deduzidas as areas niio
computadas para efeito do cillculo do coeficiente de aproveitameuto.
AREA LIVRE- Superficie nao edificada do late ou terreno.
AREA TOTAL EDlFICADA ou CONSTRUIDA- Soma das areas de
constru~ao de uma edifica~ao, medidas externamente.
AREA DE USO CO MUM -Area de edifica~ao ou do terreno destioada a
utiliza~ao coletiva dos ocupantes da mesma.
BALAN(:O terreo.

Avan~o

da

constru~ao

sobre o alinhamento do pavimento

BRISE - Conjunto de elementos construtivos postos nas fachadas para
controlar a incidencia direta da luz solar nos ambientes.
CASAS GEMINADAS - Edifica~oes que tendo paredes comuns
constituem urna unidade arquitet6nica, para abrigo de duas unidades
familiares.
CENTRO COMERCIAL- Unidades comerciais ou de servi~os
integradas, geralmente voltadas para urn centro de agencias, compostas por
mais de 40 lojas, com urna area construida compreendida entre 1.500m2 e
6.000m2.
CIRCULA(:AO HORIZONTAL COLETIVA - Espa~o de uso com tun
necessaria ao deslocamento em mn mesmo pavimento e ao acesso as
unidades privativas.
CIRCULA(:AO VERTICAL COLETIVA - Espa~o de uso comtun
necessaria ao deslocamento de urn pavimento para outro em urna
edifica~ao, como caixas de escadas e de elevadores.
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COBERTURA - Ultimo pavimento de edifica~oes residenciais com mais
de duas unidades aut6nomas agrupadas verticalmente.
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
Coeficiente que
multiplicado pela area do !ole, determina a area computavel edificada,
admitida no terreno.
COMPARTIMENTO ocupacional.

Cada divisao de unidade habitacional ou

CONDOMiNIO HORIZONTAL- Conjunto de urn determinado numero
de unidades unifamiliares, constituidas por edifica~oes terreas ou
assobradadas.
COTA- Medida de distiincia, em linha reta, entre dois pontos dados.
EDIFiCIO GARAGEM - Edifica~ao vertical destinada a estacionamento
ou guarda veiculos.
EMBARGO - Providencia legal de autoridade publica, tendente a sustar o
prosseguimento de uma obra ou instala~ao cuja execuyao ou
funcionamento esteja em desacordo com as prescriy5es legais.
FACHADA- Face extema da edificayiio.
GABARITO- Eo nfunero maximo de pavimentos da edificayao.
GALE RIA COMERCIAL - Unidades comerciais ou de serviyos voltadas
para wna circula~ao interna ou externa com urn ou rnais acessos,
compostos por no maximo 40 unidades aut6nomas e ate !.500m2 de area
construida.
GLEBA- Area do terreno nao loteada e superior a urn lote.
GUARITA- Compartimento destinado ao uso da vigiliincia da edifica~ao.
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HABITE-SE - Documento expedido por 6rgiio competente

a vista

da

conc\usiio da obra, autorizando seu uso ou ocupayiio.
Impedimenta por ato da autoridade municipal
competente, de ingresso em obra ou ocupayiio de edifica91io concluida.
INTERDI(:AO

-

LANTERNIM - Corpo cilindrico ou prismatico, mais alto que largo, com

aberturas de iluminayiio, situado sobre a cupula. Clarab6ia.
LOGRADOURO PUBLICO - Toda superficie destinada ao uso publico,

por pedestre ou veiculos, e oficialmente reconhecida.
LOJA DE DEPARTAMENTO- Unidade de abastecimento isolada, de

comercializayiio de produtos variados e mercadorias de consumo e uso da
popula9iio.
LOTE - A menor parcela ou subdivisiio de uma gleba destinada a

edifica9iio.
Estrutura em balan9o sobre
exclusivamente a cobertura e proteyi!O de pedestre.
MARQUISE

cal9ada

destinada

PASSEIO ou CAL<;:ADA - Parte do logradouro publico reservado ao

trilnsito de pedestre.
PA VI MENTO -

Parte de edifica9iio compreendida entre dois p1sos

SUCeSSlVOS.

PE DIREITO- Distilncia vertical entre o piso e o teto de compartimento.
PILOTIS - Conjunto de pilares niio embutidos em paredes e integrantes de

edifica91io para o fim de proporcionar area de livre circulayiio.
PLAY GROUND - Area coberta destinada a recrea9iio comum dos

habitantes de uma edifica9iio.
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PO(:O DE ILUMINA(:AO E VENTILA(:AO - Espa~o intemo
delimitado por paredes interligadas entre si, formando urn raio de abertura
ate a ultima laje da cobertura da edifica9iio, destinado a ilumina9ao e
ventila9iio dos compartimentos que delimitem este espa9o.
RENOVA(:AO DE LICEN(:A- Concessao de nova licen~a.
SHED - Termo ingles que significa telheiro ou alpendre, muito usado entre
nos para designar certos tipos de lantemim, comuns em fabricas onde ha
necessidade de ilumina9iio zenital. Telhado em serra.
SUBSOLO- Pavimento situado abaixo do pavimento terreo.
TESTADA - Maior extensao possivel do alinhamento, de urn lote ou
grupo de lotes, voltada para uma mesma via.
USO MISTO - Exercicio concomitante do uso residencial e do niio
residencial.
USO RESIDENCIAL - As edifica96es tmifamiliares e multifarniliares,
horizontais e verticais, destinadas il habita9iio permanente.
USO NAO RESIDENCIAL - 0 exercicio por atividades de comercio
varejista e atacadista, de servi9os de uso coletivo e industriais.

vARANDA

- Area aberta com peitoril ou parapeito de altura maxima de
!,20m (urn metro e vinte centimetros).

ZELADORIA - Conjunto de compartimentos destinados il utiliza9iio do
servi9o de manuten9iio da edifica9iio.

JOSE

ESLOPES
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