
Instltul 0 C6dlgo de Obru de Plno A1qre.

a FREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE:
Faco saber que a Cllmara Municipal aprovou e eusanciono a seguin.

te Lei:

Art. 1.0 - Para efeitos do presente C6digo, deverao ser admiticias 81
se;guiilntes definic6es:

1) ABNT
- Associa~ao Brasileira de Normas Tecnicas, cujas normas fazem par-

te llltegrsnte deste C6digo quando com ele relacionadas.

2) AcresciJno OU Aumento
- Ampliacao de urna edificaciio feita durante a construcao ou 81PcSa

a conclusiio da meSIIDa.

3) Adega
- Compartimento,geralmente subterrllneo, que serve por suas con-

dic6es de temperatura para guardar bebidas.

4) Agua
--- 'Termo gcnerico designa:ivo do plano au do· plano do telhado.

5) Alicerce
- Elemento da construcao que transmite a carga da edificacao ao solo.

6) AUnhamento
- Linha . legal que serve de limite entre 0 terreno e 0 logradoW'o

para 0 qual faz frente.

7) .Alpendre
- Area eoberta, saliente da edifieaciio cuja cobertura e sustentada par

colunas, lPila:res ou consolos.

8) A1varii
- Docurnento que autoriza a execuciio de obras sujeltas a fiscaliza~o

municipal.



g) Andaime
- Plataforma elevada destinada a suster os materiaile operariol Da

execucao de urna edifieacao ou reparo.

22) Area Real Privativa cIa UDidade Aut6noma
- Soma das areas eobertas e descobertas reais, contidas nos limitel •••

de usa eXclusivo da unidade autonoma eonsiderada ou seJa area
da superfieie limitada pela linha que eontorna. as dePend~nci"; pri_
vativas, cobertas ou descobertas, da unidade autonoma passando'
pEHas ,projecoes. '

23) Area Real Privativa Global
Soma d::s areas privaHvas de tOdas as unidades autonomEs da edi-
ficacio.

24) Area Seeundiria
- Area atraves da qual se efetua a iluminacao e ventilacio de COlln-

partimento de utilizacao transit6ria.

10) Apartamento
- Unidade autonoma de moradia em .predio de habitacio multipla.

11) Aprovac;io do Projeto
- Ato administrativo que precede ao licenciamento da construcio

(1." fase).

12) Area Aberta
- Area cujo perfmetro e aberto em um dos seus lados, de no minimo

1,50m. para logradouro publico.

13) Area Coberta Real
'-'- Medida· da superficie de quaisquer depend~cias eobertas, nela in-

cluidas as superficies das projec6es de paredes, de pilares e demais
elementos eonstrutivos.

25) Area UUl
- Superfieie utilizavel de urna edificacao, excluidas as paredes.

26) Arquibancada
- Esealonamento sucessivo de assentos ordenados em fila.

14) Area Descoberta Real
- Medida da superfieie de quaisquer dependencias descobertas Que se

destinem a outros fins que nio apenas 0 de simples cobertura (ter-
racos,play-grounds. 'etc.) incluidas as superficies aas ,proj~oes de
,paredes, de pilares e demais elementos eonstrutivos.

27) Arquitetura de Interiorel
- Obra em interiores que impliqueem criacio de novos espaeos in-

ternos, ou modifieacio de funcao dos mesmos, ou aLteracio dos ele-
mentos esseneiais, ou das respectivas instalacOes.

15) Area de AeumulaC;io
- Area destinada a estacionamento eventual de veiculos, situadaen-

tre 0 alinhamento e 0 local de estacionamento propriamente dito
e fora da area correspondente 'ao recuo obrigat6rio:para ajardina-
mento.

28) Balanc;o
- Avanco da edificacio sobre os alinhamentos ou recuos regwamell'-

,tares.

16) Area Edifleada
- Su,perfieie do lote ocupada pela proj~io horizontal da edifieacio.

29) Belral ou Heirado
- Prolongamento de cobertura que sobressai das paredes extemas.

30) Calc;adas
- Pavimentacio do terreno dentro do lote.

17) Area Fecbada
- Area limitada em todo 0 seu perimetro por paredes ou linha de

dlvisa do lote.

31) Carta de Habitac;io
- Documento fo:rnecido .pela Municipalidade, autorizando Ii ocupacaO

da edifieacio.

32) Clarabola
- Abertura, ern geral dotada de caixilhos, com vidro, no teto ou f6rro

de uma edifieacio.

18) Area Global da Construc;io
- Soma das areas de todos os pavimentos de uma edifieaCao.

HI) Area Livre
- Superficie do lote nio ocupada ,pela edifieacio, eonsiderada em sua

projecio horizontal.

20) Area Principal
- Mea atraves da qual se efetua a iluminaclio e ventilacio de eom-

Ipartimentos de permanencia prolongada diurna ou noturna.

33)Comedor
- Compal'timento destinado a refeit6rio auxiliu.

34) Copa
- Compa.rtimento auxiliar da cozinha.

Area Real do Pavlmento
- Soma das areas cobertas e descobertas reais de urn dete:rminado

.pavimento, ou seja, area de superfieie limitada pelo perimetro ex-
terno daedifieacio, no nivel e igual a do pavimento imediatamente
aeima, aereseida das areas eober~as, externas a proj~io deste e
das areas descobertas que tenham recebido tratamento destinado a
aproveita-Ias p9.ra outros fins que nlio apenas os de ventilaclio e
Huminacio.

35) Corpo Avanc;ado
- Balanco fechado de mais de vinte eentlmetros (2()em) .

36) Cota
- Indic?ciio ou regisko numerico de dimenc6es; medida.

37) Deeerqio
- Obra em interiores, com finalidade exelusivamente estetica, que nio



implique em criacao de novos es,pacos internos, ou lI1lodific~5esde
funcao dos mesmos, ou alteracao dOll mesmos, ou alteracao dOll ele-
mentos essenciais ou das respect:vas instalac5es.

53) Galerla fibBea
- PaS$eiocoberto por uma editicai:io.

54) Jiraa
- 0 mesmo que galeria.38) Dependenclas e IDstala\)Oes de Uso Prlvativo

_ Conjunto de depend@nciase instalac5es de urna unidade aut6noma,
; cuja utilizaciio e res'ervada' aos respectivos titulares de direito.

Dependencias e Instala\)Oes de Uso Comum
_ Conjunto de dependencias e instalac5es da editicaciio qUe poderao

ser utilizadas em comum por todos ou pox parte dOlltitulares de
direito das unidades autonomas.

~) Larrura da Baa
- Distancia entre os alinhamesltOIlde urna :rua.

56) Licenciamento de Construl)io
- Ato administrativo que concede licenca e prazo para iDfclo e ter-

mine de urna editicaciio(2.· fase).

40) Dep6sito
_ Editicaciio ou parte de urna edificacao destinada a guarda prolon-

gada de materiais ou mercadorias.

57) Marquise
- Balanco constituindo cobertura.

41> Dep6sito de Uso Domestico
_ CompartimentQ de uma edificac;aodestinado a guarda de utensilios

domesticos.

58) Melo Flo
,..,...Bloco de cantaria ou concreto que separa 0 passeio da ema de

rodagem.

45) Empacbamento
- Utilizacao de espacos publicos para tinalidades diversal!!.

59) Parapelto
- Resguardo de pequena altura, de sacadas, terracos e galeriu.

60) Passeio
- Parte do logradouro publico, destinado ao trAnsito de pec!estres.

61> Patamar
- Superficie intemnediaria entre dois lances de eseada.

62) Pavimento
- Plano que divide a edificaCao no sentido da altura. Conjunto de

depend@ncias situadas no mesmo nivel, compreendidas entre dais
pisos consecutivos.

42) Despensa
_ Compartimento destinado a guarda de g~eros alimentielol!!.

43) Eeonomia
_ Unidade autOnoma de uma edificacao passivel de tributacao.

44) Embargo
_ Ato administrativo que detemnina a ,paralizacao de urna obra.

46) Especifica\)oes
_ Descricao dos materiais e servicos empregados na edificac;iio.

47) Facbada
- Elevac;ao das paredes externas de uma edificac;ao.

63) Pe Direlto
- DistAnciavertical entre 0 piso e 0 forro de um compartimento.

64) Pergola f111 CaramanchiO
. . -Constr~ao de' carater decorativo !pua s~rte de plantas, sem

constittuir cobertura.
48) Faebada Prlnelpal

-Fachada voLtada para 0 logradouro publico.

52) Galeria ,
_ Pavimento intermediarloentre 0 piso e 0 forro de urn comparti.

mento e de U50 exclusivo d&te.

65) Platibanda
- Coroamento de urna edifiea¢ao, formada pelo prolangamento das

paredes extemas aelma do f6rro.

66) P090 de Ventlla\)io
- Area livre, de pequena dimensio, destinada a ventilar comparti-

mentos de utilizacao especial.

87) Porio
- Parte nao utilizhel ,para ha'bitacao, abaixo do pa~ento terreo.

68) Iteecmstru9io
;""'Restabelecimento parcial ou total de uma edificacio.

",;Itefo~
,,-:..;;.ALteracao:da edifictlcao em suas ',partes essenciais, visando melba-

rar suas condic5es de usa.

49) Funda\)oes
_ Conjunto dos elementos da construc;ao que transmitem ao solo as

cargas das editicac;5es.

56) Gabarlto
_ Medida que limita ou determina larguta de logradouros e altura

de editicacoes.

51> Galpio
_ Edificacao de madeira, fechada total ou parcialmente empelo me-

nos tr@s de suas faces.



Unldade Autonoma
_ Parte da edificacao vinculada a uma fracao ideal do terreno, su-

jeita As limitacoes da Lei, constituida de depend~ncias. e inst~lac6es
de uso privativo e de parcelas das depend6ncias e Instala~oes de
uso comum da edificacao deSitinada a fins residenciais ou niio, assi-
naladas par designacao especial numerica.

Art. 4.° - Somente profissionais habilitados poderao assinar como res-
ponsaveis qualquer projeto, especificacao ou calculo a ser submetido a Pre-
feitura.

Art. 5.° - Os documentos correspondentes aos trabalhol! mencionados
no. art. 4.° e submetidos a Prefeitura Municipal deverao conter,alem da
assmatura do profissional habilitado, indica~ao que no caso lhe couber tal
·como: "Autor do EstU_dO","Autor do Projeto", "Autor do Calculo", ':Res.
ponsavel pela Execucao da Obra", e seguida da indicacao do respectivo
titulo e registro profissionaI.

P~agrafo ~.ico - Estara sujeita as ,penalidades previstas em Lei a
autondade munICIpal que aprovar ou emitir parecer sobre tz<abalhos teem.
cos de iI1~turezapxivativa do exerci;io das profiss6esde Engenheiro, Arqui-
teto, Agronomo e Ge610go e que nao atenda ao disposto nesteartigo.

Art. 6.° - Construcoes de madeira COlIn oitenta metros quadrados
(80 m2) ou mencs e que nao tenham es,truturas especiais nao necessitam
de 7e5ponsaveis pelo~rojeto e execucao, conforme resolu~ao do Conselho
RegIonal de EngenharIa, Arquitetura e Agronomia.

Art. 7.° - A responsabi~idade dos projetos, calculos e especifica~Oes
~pr;sen.tadas cabe aos respectIvos autores e a execucao das obras aos pro-
fISslonals que as construam .

.~aragrafo Uni;o - A Municipalidade nao assumira qualquer reSfPOil1.
sabI11dade em razao de aprovacao do projeto ou de obra mal executada.

Art. 8.° - 0 profissional que substituir OUtTOdevera comparecer 80
dep.artamento co~etente ..para assinar 0 projeto, all arquivado, munido de
copla aprovada que it'ambem seraassinada, submetendo-a ao visto do ;res-
ponsavel pela seeao competente. Esta substituicao de profissdonal devera
ser. precedida do respectivo pedido por escrito, feito pelo propriet8rio, t
assmado pelo novo responsavel tecnico.

Art. 9.°_- 1: facultado ao proprietarlo da obra embargada par motivo
de suspensao de seu executante, conclui-Ia desde que faca a substituicao
do profissional punido.
. Art. 10 - S~~pre que cessar a sua responsabilidade teenica 0 !P1'ofis-

SIO~al devera 5011cltar a PrefeHura Municipal, imediatamente, a respectiva
balXa, que. sbmente sera concedida estando a obra em execucao de acOirdo
com 0 proJeto 8iprovado OU com 0 que disp6e 0 presente C6digo.

Reparos
_ Servicos executados em ,uma edificacao com a tiDalidade de DWl-

lhorar aspectos e duracao, sem modificar sua forma intern·a ou ex-
tema ou seus elementos essenciais.

71). Saliencia
_ Elemento ornamental da edificacao que avanca alamodOBpIanos das

fachadas; molduras, friso.

Sobreloja
~Pavimento acima da loja e de uso exclusivo da mesma.

Sotio
_ Espaco situado entre 0 forroe a cobertura, aproveitavel como de-

pend6ncia de uso comum de. uma edifica~io.

74) Subsolo
~ Pavimentocujo piso esta situado da metade de seu ,pe direito ou

mais abaixo do nivel do passeio.

75) Tabique
-:- Par,ede leve que s,erve ,para subdividir compartimentos, sem atin-

gir 0 f6rro.

76) Tap11lM
_ Veda~ao .provis6ria usada durante a construcao.

77) Telheiro
_ Construcao coberta, fechada no maximo em duas faces.

78) Terr~o
_ Cobertura total ou parcial de uma edifiea~ao, constituindo plso

acessivel.

80) Vistoria
_ Dilig6ncia efetuada pelo Pader PUblico tendo por fim verificar as

condiCOes de uma edificacao.
. Art. 11 -. As_ multas, independentemente de outras penalidades pre-

vistas pela legisiacao em gerale 'as do presente C6digo, serio aplicadas:

1 - Quando 0 Iprojeto apresentado estiver em evidente desacOrdo com
o local, ou forem falseadas cotas e indica~oes do projcto ou qual.
quer elemento do processo;

2 - Quando as cbras foremexecutadas em desacordo com 0 ,projeto
aproyado e licenciado ou com a licenca fomecida;

3 - Quando a obra for iniciada sem projeto aprovado e licenciado ou
:sem licenca;

4 -. Quando 0 ,predio for ocu,pado sem que a Prefeitura lenha fomecido
. a respectiva Carta de Habitacao;

5 7'- Quan~o decorridos 30 dias da conclusao da obra, nao for soIicitada
viSitorI'a;

Art. 2.0 - Sao considerados habilitados ao exercicio da profissao aqu~-
les que satisfizerem as' disposiCOes da legisiacao profissional vigente.

Art. 3.0 _ Para os efeitos d&te C6digo, as fiImas e os profissionais le-
galmente habilitados deverao requerer suas matriculas na Prefeitura, me-
diante juntada de certidao de registro IProfissional, do Conselho Regional
de F.ngenharia, Arquiteturae Agronomia ou ap~nta~ao da Carteira Pro·
fissional.



6 - Quando nao for obedecido 0 embargo impOsto pela autoridade
competente; ,

7 - Quando, vencido 0 prazo de licenciamento, prosseguir a obra sem
a nec,essaria prorrogal;ao do ,prazo.

3 - Multas de cinco a dez salmos minimos quando a obra f6r eD-
cutada em desacordo com 0 Plano Diretor ou C6digode Obras lIe1D
,¥edido. de aproval;ao do projeto ou executada estando 0 ~jeto
mdef&ndo.

Paragrafo Unico - A gradu8!;ao das multas far-se-a tendo t!IQ1l v!lta:

1 - a maior ou menor gravidade da infral;ao;
2 - suas circunstAncias;
3 - aDtecedentes do infrator.

Art. 12 __ A multa sera i~osta pelo Secretario Municipal de Obras
e Vial;ao,a vista do auto de infr'cl!;Bo,lavrado pela autoridade competente
que apenas registrara a faIta verificada, devendo 0 encaminhamento do
auto ser feito pelo chefe do departamento respectivo, que devera, na OCasiBO,
propor 0 v~:1orda mesma.

Art. 13 - o auto de infral;Bosera lavrado em quatro vias, assinadas
pelo autuado, sendo'aS Ires primeira·s retidas pelo autuante e a ultima, en.
tregue so awtuado.

Paragrafo Unico - Quando 0 autuado nao se encontrar no local da
lnfral;Bo OUse recusar a assinar, 0 auto respectivo, 0 autuante anotara neste
o fato, que devera ser firmado por testemunhas.

Art. 14 - 0 auto de infral;ao devera conter:

1 - a designal;ao do dia e lugar em que se deu a intral;ao ou em que
ela foi constat'adapelo autuante;

2 - fate ou ato que constitui a infral;ao;
3 - nome e assinatura do !nfrator, ou denominal;Boque 0 identifique,

resid6ncia ou sede;
4 - nome e assinatura do autuante e sua categoria funcional;
5 - nome, assinatura e resid6ncia das testemunhas, se f6r 0 caso.

Art. 15 - A ultima via do auto de infr'cl!;ao,quando 0 infrator nao Be
encontrar no local em que a mesma foi constatada,devera ser encaminhada
so responsavel pela construl;ao, sendo consideradopara todos os efeitos
como tendo sido 0 infr8!tor cientificado da mesma.

Art. 16 -- Lavrado 0 auto de infral;ao, 0 infrator podera apresentar
defes'a escritll>no prazo de 8 (oito) diae, a contar de seu recebimento, findo
o ,qual sera 0 auto encaminhado Ii decisBOdo 5ecretmo Municl,palde Obras
e Vial;ao.

Art. 17 - Imposta a multa sera dado conhecimento da mesma ao infra-
tor no local da infral;ao ou em sua resid6ncill>,mediante a entrega da ter-
celra via do auto de infral;ao, da qual devera constar 0 despacho cia autori-
dade competente que a aplicou.

§ 1·.0 - Da data da imposil;aod:amulta tera 0 in~ator oprazo de 8
(oito) dias para efetuar 0 pagamento ou depositar 0 valor da mearns ;para
efeito de recurso.

§ 2.0 - Decorrido 0 prazo, sem intel'Posil;Bode recurso, a multa nBo
p8,ga se tomara efetiva, e sera cobrada por via executiva. •

§ 3.0 - NBoprovido 0 recurso, ou provido parcialmente, da importAn.
cia depositada sera paga a multa imposta.

Art. 18. -- Tera andamento sustado 0 processo de construl;ao cujos pro-
fissionais respectivos 'estejam em debito com 0 Municipio, por multas pro-
venientes de infr8!;6es aopresente C6digo, relacionadas com a obra em
execul;ao. .

Art. 19 - As multas saa estabelecidas em funl;ao do salario minimo
local e ,teriioos se.guintes val6res, desprezadas as fral;Oes de dez cruzeiros.

1 - Multas de ,um decimo a tr& decimos do salario mfnimo U infra-
l;Oesdo artigO 11,ltens 2, 3, 4 e 7, e das disposil;Oespera 88 quais
nao hajll indical;ao expressa de ,penalidade.

2 - Multas de meio a urn salatio minimo as infr8!;Oesdo ariigo11,
itens 1, 5 e 6.

Embar&,os
Ar.t.• 20 - Obras em andamento, sejam elas de l'eparQS,reconstru~io,

construl;ao ou reforma, seraoembargadas sem prejuizo das multas quando:

1 - estiverem sendo executadas sem 0 alvara de' l1cenciamento DOS
casos em que for necessArio;

2 - for desrespeitado 0 respectivo projeto em qualquer de seus ele-
mentos essenciais;

3 - nao forem observadas as indical;Oesde alinhamento ou nivela-
mento, fornecidos pelo departamento competente'

4 - estiverem sendo executadas sem a responsabili~de de profissional
matriculado na Prefeitura, quando for 0 caso'

5 - 0 profissional re~'Ponsavelsoirer sUSiPensaoou 'cassal;aode carteira
pe~o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia0

6 - estlver ,em risco sua estabilidade, com perigo para 0 publico o~
para 0 pessoal que a execute.

Art. 21 - 0 encarregado da fiscalizal;ao dara, na hip6tese de ocorr&1eia
dos casos supra citados, notifical;ao por escrito ao infrator dando ci6ncia
da mesma a autoridade superior. '

.~o .22 - Verificada, ,pela autoridade competente, a procedfulcia da
notifical;ao, a mesma determinara 0 embargo em "temno" que mandara
lMrrar e no qual fara constar as provid6ncias exigiveis para 0 ,prossegui-
ment? da obra s:m prejuizo de imposi<;aode multas, de acordo com 0 esta-
belecldo nos artigos anteriores.

~t.. 23- 0 termo.de emb.arg~sera apresentadoao infrator, ,para que
oassme, emcaso de nao localizal;ao, sera 0 mesmo encaminhado ao res-
ponsavel ,pela construl;ao, seguindo-s·e 0, processo administrativo e a al;ao
com;petentede ,paralizal;aoda obra.
_ ~t. 24 - 0 embargo s6 sera levantado ap6s 0 cumprimento das ext-

genclas consignadas no respectivo termo.

Interdi~io do Predio ou Dependencia

.A:t. 25 - Urn predio ou qualquer de suas dependencias ,podera ser
mtel.'ditadoem qualquer tempo, com impedimento de sua OCupsl;ao,quando
ofe~riminente perigo de carUer publico.
'Art:.2~- A interdil;Bo prevista noartigo anterior sera imposts por

1!~ito, ,ap6.S vist.ona efetuada ,pelo departamento competente.
,~,':.Patq~fo Uni~o·- Nao atendida a: interdil;ao e nao interp.osto r,ecurso

ou mdeferldo este, tomara 0 Municipio as providencias cabiveis.



Demoli9io

t t I pCi'al do predio ou dependAnciall,Art. 27 - A demolicao 0 a ou pa.-
sera iJm,posta nos seguintes casos:

1 _ quando a obra for clandestina, entendend?-se POl' t!l a que .f~r
executada sem alvara de licenca, ou preVUI aprovacao do prole 0

e licenciamento da construcao; .
2 _ quando executada sem observancia de al~hamento ou Dlvelamen·

to fornecidos ou com desrespeito ao proleto aprovado nos seus
elementos essenciais; •bli ro

3 _ uando julgada com risco iminente de carateI' pu co, e .0 P . -
~rietario nao quiser tomar as providencias que a Prefeitura deter-
-minar para a sua seguranC8';

d ·t "I" "2" doArt. 28 _ A demolicao DaO sera imPosta nos casos o.s 1 ens e.
arUgo anterior, se 0 proprietario, submetendo a Prefeitura 0 proleto da
~onstrucao, mostrar:

1 _ que a mesm", preenche os requisitos re?ulamentares;
2' _ que, embora nao os preenchendo, ~e]an: execut~das modificaCOell

que a tornem de acordo com a leglSlacao em Vlgor.

l'aragrafo tInico _ Tratando-se de obra jUIgad~ ;m risco, aplicar-se-a
110 caso 0 art. 305, §3.0, do C6digo de Proeesso Civil.

CAPiTULO IV

Projetos e ConstrU!lOes

Art. 29 _ A execucao de qualquer edificacao sera precedida dos seguin-
les atos administrativos:

1 _. aprovacao dQ ',projeto; _
2 _ licenciarnento da construcao.

Paragrafo Unico _ A aprovac;~o e licenciamento de que tratam 011 in-
isos "1" e "2" poderao ser requeridOS de uma s6 vez, devendo oeste c~o

~sprojetos serem completos em tOdas as exig~ncias constantes das seccoes
1 e II.

Art. 34 - Na apreciacao dQSprojetos em geral, os de:partamentos com-
petentes farao, no ,prazo de 5 (cinco) dias 1Heis, Q exame detalhado dos
elementos que os cOmPoem. As exig~ncias decorrentes d&se exame serio
feitas d~ uma s6 vez.

§ 1.0 - 0 projeto de uma construcao sera examinllido em funcao da
utilizacio 16giea da mesma e nio apenas pela sua denominacio em planta.

§ 2.° - Nao sendo atendidas as exigencias no ,prazo de 60 (sessenta)
dias 0 processo sera indeferido. .

Art. 35 - Nio serao permitidas rasuras nos projetos.
Art. 36 - 0 prazo para 0 despacho decisorio dos projetos ,pela Muni-

cipalidade sera de 30 (trinta) dias.
Paragrafo tInico - 0 prazoesti,pulado no presente 'artigo seraacrescido

do tem;po que decorrer entre a anotacao das exigencias no IProcesso e 0
cumprimento das mesan-as.

Art. 37 - Uma vez aprovado 0 projeto, 0 departamento competente da
Prefeitur3. fara entrega a parte interessada de copia do mesmo.· mediante
0, pagamento das ta,xas correspondentes.

Lieenciamento da Construllio

Art. 38 - 0 licenciamento da construcao sera concedido mediante:

1 - requerimento solicitando licenciamento da edificacao onde conste
o name ea assinatura do profissional ha-bilitado, responsavel pela
execucio dos servicos e prazo pa:r:a a conclusio dos mesmos;

2 - ,pagamento das taxas de licenciamento para execucao dos servicos;
3 - apresentacao de projeto aprovado.
Art. 39 - 0 profissional responsavel pela execucao da obra devera

comparecer 80 departamento competente da. Municipalidade, -a,pos 0 enca-
nUnhamento do pedido, para atendimento das exig&lcias decorrentes do
exame do processo. ,

Paragrafo tInico - Nao sendo atendidas as exig~ncias no prazo de 60
(sessenta) dias, 0 processo sera indeferido.

Art. 40 - Satisfeitas as exigencias 0 Alvani. devera ser fomecido ao
interessado, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis.

Art. 41 - A aprovacao de urn projeto e 0 alinhamento concedidos serlo
considerados validos pelo prazo de urn (!.) ano,' a,p6s a retirada dos mesmos,
caso esta' ocorra dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias da data do
despacho deferitorio.

§ 1.0 _ !Em caso que .tal nio ocarra, 0 ,prazo de validade sera contado
a partir da data do despacho deferit6rio.

§ 2.° - Podera entretanto, ser solicitada a revalidacao desde que a
parte interessada requeira, sujeitando-se porem as determinacoes legais
vigentes na epocado pedido da revaJidacao.

Art. 42 - Sera passivel de revalidacio, obedecendo os preceitos legais
da ep.oca dalliprovacio, 0, projeto a,provado c~o pedido de licenciamento
ficou naclepend&lcia de acao judicial para' retomada dQ im6vel onde' deva
ser realizada· a construcao, nas seguintes -condi<:6es:



1 - ter a a~o judicial in1cio comprovado dentro do periodo devali-
dade do projeto aprovado;

2 - ter a iParte interessada requerido a revalidaciio dentro do prazo
de um (1) mes da data da sentenca, passada em julgado, de reto-
mada doim6vel.

Paragrafo Unico - Neste caso 0 licenciamento, que sera Unico,devera
ser requerido dentro do pra·zo de 30 (trinta) mas a· contar da data do dea~
pacho deferit6rio da revalidacao.

Art. 43 - 0 licenciaanentopara inicio da construcao sera valido pelo
prazo de 12 (doze) meses. Findo este prazo e nao tendo side iniciada' a
construcao, 0 licenciamento perdera 0 seu valor.

Paragrafo Unico - P8["aefeito do iPresente C6digo,uma edificacaosera
considerada como iniciada quando for promovida a execucao dos servicos
com base no projeto aprovado e indis,pensavela sUa implantacao imediata.

Art. 44 - Apos a caducidade do iPrimeiro licenciamento, se a parte
interessada quis<eriniciaras obras, devera requerere pagar novo licencia-
mento, desde que ainda valido 0 projeto aprovado.

Art. 45 - 5e dentro do prazo fixado a construciio nao for concluida,
devera ser requerida a prorrogacao de prazo e pagaa taxa de licenciamento
correspondente a essa prorrogaciio.

Art. 46 - 0 Munictpio fixara anualmente as taxas a serem cobradas
pela aprovacao ou revalidacao ·da a,provacao de projeto, licenciamento de
construcao ou prorrogacao·de prazo .para execucao de obras.

Art. 47 - As aLteracoesde projeto a serem efetuadas llIPos0 lieencia-
mento da obra, devem ter sua, aprovacao requerida previamente.

Art.. 48 - As modificacoeSique nao impliquem em aumento de area,
niioalterem a forma externa da edificacaoe nem 0 projeto hidraulico-sa-
nitario, independem de pedido de licenciamento da construCiio (2.- fase).

Art. 49 - As modificacoesa que se Tefere 0 artigo anterior, poderao
ser executadas independentemente de aprovacao previa (durante 0 arida-
mento da obra), desde que nao contrariem nenhum dispositivo do presente
C6digo e do Plano Diretor.

Paragrafo Unico - No casoprevisto· neste artigo, durante a execuciio
das modificacoes peI'IIII:itidasdevera, oautor do projetoou. responsavel tec-
nico pela obra,apreoontar diretamente ao departamento"competente,planta
elucidativa (em duas vias) das modificacoes propostas, a fim de receber
o visto do. mesmo, devendo ainda, antes dopedidode vistoria, apresentar
o projeto modificado (em duas vias) para a sua aprovaciio.

Art. 50 - Independem da apresentacao de projeto, ficando contudo su-
jeitlJ6a concessao de licenc&'081seguintes servicos e obras;

1 - Galpoes, viveiros, telheiros e galinheiros de uso dQlJlesticoate
18,OOm2(dezoito metros quadrados). de area coberta;

2 - Fontes decorativas;
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3 - Ea~s e coberturas de tanque d
4 - SerVl~osde iPintura; e uso domestico;~= i=~~~~;t IPadviment~caode passeios;•••••••••Oe melOSfios'
: - Construciio de muros no a~hamento dos

- Reparos no revestimento de edifi _ 10gradouros;
9 - Repatos internos e substituiciiode ca~E~tS;.,.,.~-uras em geral.

. :Art 51. - Independem de _ .
sUJeltasa concessao de licenca a~prese~taca_ode proJeto, ficando contudo
metros quadrados (8Q00m2)sit~ad cons rucoes de madeira de ate oitent;
teres, caso esteljam iOC~das a as n.a zona ~ural, destinadas aos seus mis-
distA;nciado alinhamento da .estra~al: de cmquent~ metros (50,OOm)de
gAnclasde higiene e habitabilidade d&te d~~ que nao contrariem as exi-

Art. 52 - Independem. de aprese t o. .
cont~do,a concessao de licen a a. n acao ~e proJeto, ficando sujeitas,
colomas de pescadores e destin~d~ : ~o~~;ru~oes de. madeira situadas nas
_ Art. 53 - Inde,pendemde !icen oa 1 acao ou nusteres de pesca.

coe81de revestimentos de muros im Cill s ~~s de remendos e sUbstittii_
de telhas iPartidas,de calhas e ~onl~rmeabilizacao de terracos, .sUbstituicoes
no interior dos terrenos edificados .~ores em ger~,. construcoes de calcadas
tros) deaHura, quando fora da fa' dmuros de diVlsa ate 2,OOm(dois me-

Parilgrafo •...,..1 Inc lxa e r.ecuo para jardim.
Ull co - luem'-senest tique comprovada a exist&1ciado proJ' te ar go os gal,poespara obra, desde

Art 54 As ' e 0 aprovado "'''''a l•.•••ftl. . - obras de arquitetura d' ."'- 0 ~.
tIdas mediante aprovacao do respectivo ;ro~t;:.lores sOmente serao ;permi-

Obras Parclals

Art.. 55 - Nas obras de reforma _ .
dios eXlStentes,os projetos serio a • reconstrucao o~ a.cres':imo,nos pre-
convenci011adasacriterio do profissl:~ados CO?!mdicacoes ,precisas e
tificacao das Partes a cO~var de 1: ~ maneU"aa Possibilitar a iden-

Paragrafo Un' ., mo lr au acrescer.. lCO- sendo utilizadas cor. _
~tes: amarel0,para as partes a demoli es, as· convencoes serao as lie-
t1'Ul1'e azul para as existentes. r, vermelho para as !p8["tesa cons-

Art. 56 - 081predios existentes t· 'd
chanfros de esquina ou galerias;pub~a~n~a os por !'ecuos de alinhamento,
f<>:rma,reco.nstrucao ou acrescimo sem a 0 podera.o s,ofrer obras de re-
alin~amentos,recuos .ou galerias. observancla mtegral dos novos

. § 1.<) - .Apllcam-seas di si -. . . .
e6es.isoladaspertencentes a :~~~:~ste'stlll'lttegO m~ "a novas edifica-
nhaanento. eXl en sUJelto a recuosd6 ali-

§ 2.° - Nos casos de qUe trata &16 artig'. .>.. _'
Qbras.ou reparos cuja execu iio i . 0 ""m~te serao permiticlas
Pl'eCeltuamos arligos 50 e t3. ndependa de aprovacao de projeto como
. Art, 57 - Aos ,premosexistentes t' .

di:namentose aplicario as restricOes a ~tsdos apenas porreeuo de ajar-
Art. 58 - Nos predios existent ,pre~ no~. 80 da Lei 2.330.

de pavimentos nao serao permTd es, ~UJeltosa eXlgAnc1ade maior iDfunero
~en~ que se enquadrem ~?S g~~;~to~ ::e:::to:~eSCimo ou reconstrucao; a

nlH. 59 -As const:rueoes .' -
disposic/SesdAste'C6digo,s6 pod':: na~ satisfizerem quanto a utilizacio, as
ou/ref&m1a,quando a 'constru~o ~:'tert obras de reconstruCio, acrescimo
sente Lei. an e atender as exig&1ciasda pre-



§ 1.0 - A vegetagao devera ser mantida permanentemente em lbom
estado e convenientemente aparada noallnhamento.

§ 2.° - Pela falla de conservar;ao das cereas vivas fechando terrenos
nao edificados, podera a Prefeitura determinar a substituicao do sistema
de fechamento.

Obras PUbUcas

t b lece a Lei Federal n.o 125, de 3
Art. 60 -- De ac6rdo com 0 que es a e t d rcenl'a <Ia Prefei-

1935 - poderao ser execu a 'as, sem I "de dezembro de , nao . - d presente C6digo ficando en-
tura, dev~ndo obedecer as dtetermmdee~~:me~t~s as seguintes' obras:
tretanto lsentas de pagamen 0 '

Construgao de edificiospublicos; , 'edade da Uniao ou Estado;
Obras de qualquer natureza em. pr?p~l - fi ., ou paraestatais
Obras a serem realizadas por 1;llstltulgOes0 ClalS
quando ,para a sua sede ,propna.

Art. 61 _ 0 processam:nto do ~do de lioonga para obras pubUcas
sera feito com preferencia sobre qualsquer :outros pr~ce~os. ficio dirigido ao

Art 62 - 0 pedido de licenga sera felto por II,lelo e 0 --""ado do
. - . t do devendo ~ste oficlO ser acom;p•••.•.••

Prefeitopelo 6rgao m eressa, t d 'os moldes do exigido DO Ca-
projeto completo da obra a ser execu a a, n
pitulo ry. .' . t derio ser assinados por profissionais

Paragrafo umco - Os proJe os ev . 'di ao do cargo
legalmente habilitados, sendo a assinatura segu;?a d~o~e:.~exec,utar a

qbuandoNseOc~~a~e d:a~~;O~~~~O~~iO~e~~p~~fssi:~ responsavei devera sa-
ora. t C6di
tisfazer as dispoSJigoesdo presen e fO't das obras public as estao su-

Art 63 - Os contratantes ou execu an es' .' tiva pro-
j~it~ ~o p~gamento das litcentgasd~~~~~:a:i~ ~:~c~~~a ~xe~~= as obras
flssao, a nao ser que se ,ra e e
em funCao do seu cargo. t t' Municipalidade ficam sujeitas, na

Art 64 - As obras per encenes a ' Coo' seJ'a
. - . obediencia das determinag6es do presente 19Oquer

:u:e;~~~~~o~u: as execute ou sob cuja responsabilidade estejam as mesmas.

Art. 68 - Os recuos de alinhamento e os recuos para jardim, em ter-
renos edificados, serao mantidosabertos para 0 logradouro e ,para os con-
frontp-ntes laterais. Os limites entre os logradouros e as propriedades e des-
tas entre si deverao ficar. assinalad<>s com marcos de pedra, COOj:reto9U
elementos equivalentes. .'

Ar'. 69 - Os terrenos construidos sobre a divisa ou a menos de 1,50m
(urn metro e cinqiienta centimetros) da mesma, deverao pOssuir m,uro de
I,BOrn(urn metro e oitenta centimetros de altura.

Art. 70 - Nos logradouros em que for ,permitido 0 fechamento das
areas correspondentes 'ao recuo para ajardinamento, serao observadas as
seguintes condigoes:

1 - As vedagoes nas divisas laterais e de trente, quando executadas
com materiais opacos, tais como concreto, alvenaria de tijolos ou
de pedra ou materiais sianilares, nio poderao ter altura superior
a 80cm (oitenta centimetros);

2 - A altura destas vedagoes podera ser completada, ate 0 maximo de
2,lOm (dois metTos e dez centimetros), com materiais que permitam
a continuidade visual dos jardins, tais como grade, telas metalicaa,
cercas vivas e similares.

§ 1.0 - Nos terrenos em aclive ou declive que nao apresentarem dife-
renga de nivel (barranco) entre &te e a via publica, as alturas dos muros
naopoderao ultrapassar de 80cm (oitenta centimetros) emcada ponto do
alinhamento ou da divisa lateral.

§ 2.0 - Nos terrenos em nivel acirna ou abaixo da via publica (bar-
ranco) com ou sem aclive ou declive no p:r;6prio terreno ou na via publica,
a altura da mureta podera ser acrescida a altura do muro 0 arrimo necessa-
rio ou ao ,pe direito da garage construida de acordo com 0 artigo 79 da
Lei n.O 2.330.

§ 3.0 - Em logradouros com declive as vedar;oes construidas na testada
poderao ser escalonadas, observadas as alturas max~as de 1,2Om (urn me-
tro e vinte centimetros) e 2,5Om (dois me.tros e cinqiienta centimetros) dos
elementos construtivos citados nos itens 1 e 2, respectivamente, deste artigo.

Art. 71 - Os muros que subdividem ,urna area, de ventilagao e ilumi-
nagao, principal ou secundaria, abem ou fechada, nao poderao ultrapassar
a altura de 2,lOrn (dois metros e dez centimetros),a nao ser que cada uma
das areas resultantes satisfa9a, independentemente, as ccmdigoes exigidas
por &te C6digo.

Art. 72 - Os muros divis6rioSi laterais e de !undo dos lotes edificados
poderao ,ter, cemo maxima altura, a permitida para construg6es na divisa
respectiva, ressalvados os casos dos artigos 68, 69 e 70.

Paragrafo Dnico - Nos locais onde, por exigencia da lei, nao for per-
mitida construr;ao na divisa, a altura maxima do muro sera de 4,OOm(qua.
tro metros).

Art. 73 - Poderao ser empregadas c&-cas de areme, tela ou madeira,
no fechamento das divisas Iaterais e de fundos dos terrenos edificados,

Terrenos Nio EdItleadOl

65 0 t renos· nao edificados serio mantidos llmpos, capinadoll
Art. - s er . SIO a Prefeitura determinar as obras neeessarias.

e drenados, podendo para IS _ dificados situados em IOp"radourosprovidos
Art 66 - Os terrenos nao e, 0> t' testadas

de ipav1mentagao serao obrigatbriaanente fechados, nas respec IVas .. ,

.por meio de muro. 'dida pelo litoral, Bua Ramiro Barcelos e Av.
§ 1.0 - Na zona compreen '. de muro considerando 0 nivel do

Ipiranga ate 0 litoral, a ~ltura minun:inte centfutetros (220m). Fora desta
passeio, devera se~ de dolSl ~etros ed urn metro e oitenia centimetros ...
zona a ,altura minima ,passara a ser e
(l,8Orn). . d a dis ensada a construgao de muro
. § 2 ° - Na zona supra clta a ser p. . tT ado como 10-
(}uando' 0 terreno baldio for ctrenad? e tratado P~~=6:e~slZ
cal de desporto, recreagao tOUdesta~lon=-:t;ordemeio de ce~as vivas sera

Art 67 - 0 fechamen 0 os· err. . a rural
permitido em logradouros niopavimentados eu em zon .



Art. 79 - Os andaimes em balan~o, alem de satisfazerem a tOdas as
condi~oes estabelecidas para os outros tipos de andaimes que lhes forem
ll{Plicaveisfdeverao set guarnecidos em tooas as faces livres com fechamen-
to capaz de impedir a queda de mateTiais.

Art..80 - 0 empr~go de andaimes suspensos por cabos (jaus) e per-
mitido nas seguintes condi~oes:

'situados fora da zona dellmitada no paragrafo primeiro do artigo 66, uma
vez observadas as alturas anteriormente indicadas.

Prote9io e Fixa980 de Terru

Art 74 _ Em terrenos de declive acentuado, que por sua natureza. estao
sujeito; a a!;ao eroSlivadas aguas de chuvas e, que ~ela su~ .localizacio
possam ocasionar problemas a seguran!;a de edifiC'l!;oesprOXima;>,~e~
como a limpeza e livre trAnsito dos pas~eios e logradouros, e obrlgat r .
a execu~ao de medidas visando a necessaria protecao segundo os processos
usuais de conservacao do solo.' f ••..t aniParagrafo Unico _ As medidas de protecao a que se re ere ••" e ' go
serao estabelecid'llsem cada caso·pelos Orgios tecnicos cia Prefeitur'll.

1 - terem no passadi~o largura que nao exceda a do passeio, manos
O,30m (trinta centimetros) quando utiliz·ado a menos de 4,OOm

(quatro metros) de altura;
2 - ser 0 passadi!;o dotado de prot~ao em tOdas as faces livres, P81'9

imjpedir a queda de materiais.

Art. .81 - Nenhuma constru!;io ou demoli~io..pedera set" feita no a11.
nhamento das vias publicas au com recuo inferior a 4,OOm(quatro metros)
sem que haja em toda a sua fI'ente, bem. como em tooa a sua altura, un:
t8Jpumeprovis6r~0.acompanhando 0 andamento da construcio ou demolicio,
ocupando no maxuno, a metade da largura do passeio.

§ 1.0 - Nas constrUl;6es:cecuadas de 4.00m (quatro metros) com ate
12,OOm(doze metros) de altum sera obrigatOria a constru~io de tapume
com2,00m (dois metros) de altura no alinhamento.

§ 2.0 - Nas constru~6esrecuadas de 4,OOm(quatro metros), com mais
de 12,OOm(doze metros) de altura, devera ser executado tambem urn t8JpU-
me a ,partir desta altura.

. § 3.~- Nasconstru~oes recuadas de mais de 4,OOm(quatro metros),
com m,lS de 12,OOm(doze metros) de altura, devera ser executado tambem
um tapume a partir daaltura determinada pela proporcio 1:3 (recuo e
altura) .

§ 4.0 - As constru!;oesrecuadas de 8,OOm(oito metros) ou mais, com
ate 7,OOm(sete metros) de altura estaxao isentas da constru~ao de tapumes
sem prejuizo das determina!;oes do artigo 87. '

.' ..t\rt. 82 :- Qv.andofor tecnicamente indispensavel para a execu~ao da
obra a ocupa!;aode maior area do passeio, devera 0 respoosavel requereI'
a Prefeitura a devidaautoriza~ao, justificando 0 motivo alegado.

§ 1.° ~ Em cases especiais, a Sem-etaxiaMunicipal de Obras e Via~io
podera permitir a constru!;aode t8lpumesavancados, no m8ximo 2/3 (dois
~~!;O~)sobre, 0 Jlasseio, naopodendo entretanto, em hipOtese alguma, ser
mfenor a l,Olhn(um metro) a faixa livre destinada ao transito de pedestres.

§ 2,° :- Quando no passeio houver postes ou 8rvores, a distancia de
1,OOm(ummetro) sera contada da face interna d&tes.

Art. 83 - No perfanetrocompreendido pelo litoral, rua Duque de Ca.
xias, rua Professor Annes Dias, Av. IndE!IPend~ciaate a rua da tonceiclio
e poresta ate 0 litoral,compreendendo n~e as partes que lhes excederem
das avenidas Borges de Medeiros e Alb.er,toBins, ou fora d~le nas ruas
degr~nde movimento, nas perimetrais e radiais, a parte ihferior do t8lpume
devera ser recu2.d::·p~ra 1/3 (um ter!;o) da largura do passeio, a contar do
alinhamento logo que a obra tenha atingido 0 2.0pavimento, construindo-se
urns cobertura em forma de galeria, com pe direito minimo de 3,OOm(trAs
metros).

§ 1.0 - Os pontaletes de sustentacao dos tapum'es quando formarem
galexias, deverao ser colocadosa. prumo, de modo rigido afastados no mi-
nimo de trinta centimetros (O,30m)do meio fio, mantendo-se 0 pa~seio em
J:>.oas.(!ondi!;Oes,,COm ·pavimenta!;ao provis6ria. .

~ 2..0,-:- No. ~aso do presenteartigo serao pastas empratica tOdas as
medidas neCeSBarlas"paraproteger otrAnsito sob a galexia impedindo a
queda' de materiais. '

CAPiTULO VII

Du Obrlra9Oesa Serem Cumpridas Durante a Execu. daB Obras

SECCAO I

Do Alvari e Projeto AprovaAto

Art 75- A fim de comprovar 0 licenciamento da obra para os efeitos
de fisciliza~io, 0 alvara sera manU-dono local da obra, juntamente com
o projeto 8Jprovado.

A - ANDAIMES:

Art. 76 _ Os anda1Jmesdeverao satisfazer as seguintes condi~oes:

2. _ apresentar perfeitas condi~oes de seguranca em seus diversO!Pele-
mentos; 0 "n-. (trint en2 _ ocupar, no maximo, a largu.ra do passeio menos ,"""" .a c -
timetros);

3 _ Prover efetiva prote"ao das arvorcs, dos ruparelhos de Uumina!;iio
publica, dos postes e de qualquer outro dispositill7oexistente, sem
prejuizo do funcionamento dos mesmOS.

Art 77 _ Os pontaletes de sustenta~io de andaimes quando formarem
galerias', devem sex colocados a prumo de modo rigido ~obr~ 0 passeio,
afastados 1110minimo de O,3Om(trinta centimetros) do ~melo fl0. .

Paragrafo Unico - No caso do ,presente artig~, serao pastas em pratlca
todas as medidas necessarias para ,proteger0 trfuullto sob 0 andaime e para
impedir .,.a queda de materiais.

Ar,t. 78 ~ Os .andaimes armados com cavaletes ou escadas, alem das
condi~oesestabelecidas no artigo 81 deveTaoatender as seguintes:

1 _ serem sOimenteutilizados para pequenos servi!;os ate a altura de
5,OOm'(cinco metros);

2- nao impedirem,iPor meio de. travessas que os limitem, .o· trAnsito
publico sob as peess que os constituem.



Art. 84 _ Os tapurnes serao ,periodicamente vistoriados pelo departa-
mento competente a fim de veri!icar sua efici~cia e segur~ca. ,

Art. 85 _ Ap6s 0 termino das obras, os tapurnes deverao ser l'etirados
no ,praw maximo de 10 (dez) dias, , . •

Paragrafo Unico - Findo este prazo, se esta proVld~lll nao flk to-
mada, a Prefeiturapodera executa-Ia correndo as despesas ,P?r conta do
proprietario ou res,ponsavel pela obra, se for 0 caso, sem preJulZo da multa
na oportunidade aplicada .

S~AO III

Conserva9&o e Limpeza dos Logradouros e Pl'ote9&o as Proprledade8

Art, 86 _ Durante a execucao das obras 0, ,profissional resp~vel
devera iPOr em ,pratica tOdas as medidas necessarlas para que 0 lelto dos
logradouros, no trecho fronteiro a obra, seja manUdo em estado perma-
nente de limpeza e conservacao. ,

§ 1.0 _ 0 res'ponsavel pela obra pora em ~ratica tOdas as medidas
necessarias no sentido de evitar 0 excesso de poelra e a queda de detritos
nas propriedades vizinhas. , , "

§ 2," _ Nas obras situadas nas proxlmldades de estal:telecrmentos hOSpl.
talares e proibido executar, antes das sete ,e depois das dezenove horas,
qualquer trabalho ou servi!;o que produza rUldos excessivos, •

Art. 87 _ Nenhurn materialipodera permanecer no. logradouro ,publico
senao 0 tempo necessario para a sua descarga e remocao, salvo quando se
destinar a obras a serem executadas no proprio 10gl'adouro ou muro de
alirahamento,

Obl'as Paralisadas

Art. 88 _ No caso de se verificar a paraliza~io de urna construcao ,par
mais de cento e oitenta dias (180), devera ser felto 0 fechamento do terf;-
un no alinhamento do logradouro, POI' meio de urn muro dotado de POI'ao
d~' (;ntrada, observadas as exigenci-as deste C6digo, para fechamento dos ter-
renos das zonas respec:ivas. • b loB

§ 1 ° Tratando-se de construcao no alinhamento, urn dos vaos a ertr
sobre ~ logradouro devera ser dotado de porta ~evendo todos os ~~:
vaos, pail"a 0 logradouro, serem fechados de manell'a se.gura e ,conve ~

§ 2.0 _ No caso de continuar paralizada a construc~o depolS de, decor.
ridos os 180 (cento e oitenta) ,dias, sera 0 l~al :xammaao p~~o departa

ento competente a fim de constatar se a cons,ru<;ao oferece pengo ~ segu-
~anca ,publica e promover as providencias que se fizere~ necess.mas,

Art. 89 _ Os andaimes e tapumes de. uma constr~cao para~lZada. pol'
mais' de 180 (cento e oitenta) dias, deverao ser demohdos, desrmpedmdo
o passeio e deixando-o em perfeitas condicoes de uso,

Demo1l90es

Art 90 _ A demolicao de qualquer edificaclio, excetuados apenas os
muros .de fechamento ate 3,00m (ties metros) de altura, so. podera ser
executada mediante licenC8 e:lCpedida pelo d,:pa1"tame~to c~etente,

§ 1.0 _ Tratando-se de edificaciio com malS de dOIS pavlmentos ou que

tenha mais de 8,00m (oito metros) de altura, a demolicao s6 iPOdera ser
efetuada sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado,

§ 2,0 - Tratando-se de edificacao no alinhamento do logradouro ou
sabre uma 'ou mais divisas de lote, mesmo que seja de urn s6 pavimento,
sera exigida a res,ponsabilidade de profissional habilitado.

§ 3,0 - Em qualquer demolicao, 0 profissional responsavel ou 0 pro.
prietario, conforme 0 caso, .pora em pratica tOcias as medidas necessarias
e ,possfveis .para garantir a seguTanca dos operarios e do publico, das ben-
feitorias do logradouro e das propriedades vizinhas, obedecendo 0 que
dispoe 0 presente C6digo iIla Seccao II, letra B (tapumes),

§ 4,0 - 0 departamento competente ,podera, sempre que julgar conve-
niente, estabelecer horario dentro do qual uma demolicao deva ou possa
ser ex·ecutada.

§ 5,0 - 0 requerimento em que fOa:solicitada a licenca para urn'a de-
molicao, compreendida nos paragrafos !"o e 2,0, sera assinado pelo profis-
sional responllavel, juntamente com 0 .p1"oprietario,

§ 6.° - No pedido de licenca para demolicao devera canstar 0 iPrazo
de dura!;ao dos trabalhos, 0 qual ,podera s'er ,prorrogado atendendo solici-
tacao justificada do iiIlteressado e a jufzo do departamento competente.

§ 7,0 - Caso a demolicao nao fique conclufda dentro do prazo prorro-
gado, 0 respons8vel ficara sujeito as multas previstas no presente Codigo,

Art. 91 - Uma obra e considerada concluida quando tiver condiCOes
de habitabilidade.

Art. 92 - Nenhuma edifica!;ao podera ser ocupada sem que seja pro-
cedida a vistoria pela Prefeitura e expedida 'a respectiva "Carta de Ha-
bitacio".

Art. 93 ~ Ap6s a conclusao das obras devera ser requerida vistoria a
Prefeitura, no prazo de 30 (tl'inta) dias,

§ 1.0 - 0 requerimento de vistoria sera sempre assinado pelo ,prOiPrie-
tario e pelo profissional responsavel.

§ 2,0 - 0 requerimento de vistoria devera ser acompanhado de:

1 -3' chaves do predio, quandO for 0 caso;
2 - projeto arquitetonico aprovado completo;
3 - carta de entrega dos elevadores, quando houver, fornecida pela

firma instaladora;
4 - visto de libera!;ao das instalacOes sinatarias fornecido pelo D,M.A.E,
5 - certificado da C. R. T. referente a instalacao de tubulacOes, arma-

rios e caixas para servicos telef&nicos, excetuadas economias uni-
familiares.

Art, 94 - POI' oc·asiao da vistoria, se for constatado que a edificacao
na:> foi construida" aurnentada, reconstruida ou reformada' de acordo com
o projeto aprovado, 0 responsavel tecnico sera autuado de acOil"doCO!lDJas
disposicoes d~ste C6digo e obrigado a regularizar 0 projeto, caso as alte-
facOes possam ser aprovadas, ou fazer a demolicao ou as modificac6es
necessarias para repor a obra em consonfmcia com 0 projeto apl'ovado,

Art. 95 - Apos a vistoria, obedecendo as obras 0 projeto arquitetonico
aprovado, a Prefeitura fornecera ao proprietario a Carta de Habitacao no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de entrega do requerimento.



Paragrafo Unico - Por ocasiao da vistoria os passeios· fronteiros .~e·
veraoestlllI' pavimentados, de acordo com as normas que regulam a ma-
teria.Art. 96 - Sera concedida vistoria parcial, a j?izo d,? deplH'ta~~to
competente, quando ficarem assegurados 0 acesso e c~cuI~~aoem condlCoes
satisfat6rias aos pavimentos e economias a serem VIstonados.

§ 1.0 _ SOmente sera concedida vistoria parcial para precnos resid:n-
cisis eonstituidos de uma (1) (mica economia, quando a parte construlda
constituir uma habitacao atendendo as exigencias minimas d&te C6digo.

§ 2.0 _ 0 primeiro .pedidode vistoria parcial devera ser instruido com
o .projeto arquitet6nico aprovado, completo.

§ 3.0 _ Os casos nao previstos neste artigo serao apreciados pelo de-
partamento competente, resguardadas as exigencias anteriores. .

§ 4.0 _ A numeracao das economias sera a constante do rproJetoa;pro-
vado.

§ 2.° - Nas edificacOesde ate dois pavimentos sac permitidas paredes
externas de O,l5m (quinze centfmetros).

Art. 101- As paredes de alvenaria de tijolo em edificaCOescom estru-
tura metalica ou concreto armado, deverio ter a espessura minima de
O,15m(quinze centimetros), salvo as de armarios emibutidos,estantes, e as
que constituirem divisoes internas de compartimentos sanitarios, que .po-
derao ter a espessura minima de O,lOrn(dez centfmetros).

Art. 102 - Em qualquer caso as paredes de alvenaria de tijolo que
constituirem divisas entre economiasdistintas deverao ter a espessura mi-
nima de O,25m (vinte e cinco centimetros).

Art. 103 - As espessuras mfnimas de paredes constantes dosartigos
anteriores poderao ser alteradas, quando forem utilizados' materials de na-
tureza diversa, desde que possuam comprovadamente, no minimo, os mes-
mos indices de resistencia, impermeabilidade e isolamento termico e aeusti-
co, eonforme 0 easo.

Pisos e EntreplS08

Art. 104-'- Os entrepisos das edificaci5esserao incombustfveis, toleran-
do-se entrepisos de madeira ou similar em edificacOesde ate 2 (dois)
paVimentose que constituam uma Unica moradia, exceto nos compartimen-
tos cujos pisos devam ser impermeabilizados.

Art. 105 - Os entrepisos que constituirem passadicos,galerias ou jiraus
em.edificacoes ocupadas por casas de diversOes,sociedades, c1ubes e habi-
ts.coesmultiplas, deverao ser incombustiveis. .

Art. 106 - Os pisos deverao ser convenientemente pavimentados com
material adequado, segundo 0 caso e as prescricOesd&te C6digo. .

Art. 97 _ Os materiais devem satisfazer as normas de qualidade com-
patfveis com seu destino na cons~cao. . ~ . ~

§ 1.0_ Os materiais devem sahsfazer 0 que du~poea AssocIacaoBra-
sHeira de Normas Tecnieas (A.B.N.T.) em relacao a e'3.dacaso

§ 2.0 _ Em se ,tratando de materiais novos ou de materiais para os
quais nao tenham sido estabelecidas normas, os ~ndices qualifi~ativos ser~o
fixados medianteestudo e orientacao do InstItuto Tecnol6gIco do RIO
Grande do SuI ou por outra entidade oficialmente reconhecida.

Art. 98 _ b departamento competente reserva-se 0 direito de impedir
o emprego de qualquer material que julgar inadequa~o e, em conseq~enc~a,
exigir 0 seu exame, as expensas do responsavel tecmco ou do.prop~letarlO,
no Instituto Tecnol6gico do Rio Grande do SuI ou em laborat6nocon-
ceituado.Art. 99 _ Os coeficientesde seguranca -para os diversosmateriais serao
os fixados pela A.B.N:T.

Art. 107- Os projetos para a construcao, reconstrucao, acrescimo ou
reforma, quando interessarem ao aspecto externo das edificacoes opoderao
ser sUbmetidos ao departamento competente, a fim de serem examinados
sob 0 ponto de vista estetico, considerados isoladamente, e em conj.Ui1to
com as construcoes existentes no logradouro.

Art. 106 - Na parte correspondente ao [pavimen.toterreo, as fachadas
das edificacoes construidas no alinhamento poderao ter sali@nciasate 0
maximo de O,lOm (dez centfmetros), desde que 0 passeio do logradouro
tenha a largura' de, pelo menqs, 2,00m (dois metrQS).

§ 1.0 - Quando 0 pasEeio do logradouro tiver menos de 2,OOm(dois
metros) de larglira, nenhuma saliencia podera ser feita, na parte da fa-
chad~, ate 2,6Om(dois metros e sessenta centfmetros) acima do nivel do
passelO.

§ . 2.°.~ Quando: no pavi~ento ,terreo, forem previstas janelas providas
de venezIanas, geloslas de proJetar ou grades salientes deverao estas ficar
na altura de 2,OOm(dois metros), no minimo, em,relaca~ ao nivel do passeio.

Art. 109- Asfachadas e demais paredes externas nas edificacOes seus
anexos e muros de aIinhamento deverao ser convenientemente conse~ados

Paragrafo Unico - Para cumprimento do presente artigo, 0 departa~
mentocompetente ,podera exigir a execu~ao das obras que se tornarem
necessarias.

-Art; 110 - Nao serapermitida a colocacao de mostruarios illas paredes
enemas de lojas, quando avancados sabre 0 logradouro.

Art. 100_ As paredes de alvenaria de tijolo das edificacoessem estru-
tura metalica ou COillcretoarmado, deverao ser assentes sabre 0 respaldo
dos alicerces, devidamente impermeabilizadose ter as seguintes espessuras
mfnimas:

1 _ O,25m(vinte e cinco centfmetros) para as paredes extemas;
2 _ 015m (quinze centfmetros) para as paredes internas,;
3 _ O,lOrn(dez centfunetros) para as paredes de simples vedacao, sem

funCaoestatica.

§ 1.0- Paraefeitos dopreSente - artigo,serao, tarilbem,·consideradas
como paredes internas aquelasvoltada·s para po<;osde veritila<;aoe-.terragos
de serviCo.



Sacadas e Corpos Avan\lados

Art. 111 - Nas fachadas construidas no alinhamento ou nas que fica-
rem d!le afastadas em conseqii!ncia de recuo ,para aj.ardinamento regu-
lamentar, s6 poderao ser feitas constru!;oes em balan!;o ou formando sa-
li@ncia, obedecendo as seguintes condi!;Oes:

1 - Ter altura minima de 2,00m (dois metros e sessenta centfmetros)
em rela!;ao ao nivel do passeio quando a proiC!;ao do balan!;o se
situar sobre 0 logradouro;

2 - Ter altura minima de 2,2Om (dois metros e vinte centfmetros) em
rela!;ao ao nivel do terreno quando a proje!;ao do balan!;o se situar
sobre 0 recuo para ajardinamento, observada, nos terrenos em
declive, esta altura minima em rela!;ao ao nivel do passeio;

3 - N~io exceder 0 balan~o aomaximo de 1120 (um vigesimo) da lar-
gura do logradouro, observado 0 limite de 1,2Om (um metTo e
vinte centimetros) de ,proje!;ao;

4 - Nos logradouros cuja largura for igual ou inferior a 12,OOm(doze
metros), nao sera permitida a constru!;ao em balan!;o;

5 - Tratando-se de edifica!;oes sujeitas a recuo obrigat6rio de alinha-
anento, a largura do logradouro, para 0 calculo do valor do ba-
lan!;o, sera acrescida dos recuos.

§ 1.° - Quando as edifica!;Oes llIPresentarem faces voltadas para mais
de urn logradouro, cada uma delas sera considerada isoladamente, para
efeitos do presente artigo.

§ 2.° - Nas edifica!;oes que formem galerias sobre 0 passeio nao sera
permitido 0 balan!;o da fachada.

SECCAO VI

Marquises

Art. 112 - Sera permitida a constru!;io de marquises na testada das
edifica!;oes desde que:

1 - tenham balan!;o maxuno de 3,oom (tr!s metros) ficando em qual-
ciuer caso, O,3Om (trinta centiJtnetros) aquem do meio fio;

2 - tenham todos os' seus elementos estruturais ou decOT.ativos, cotas
iguais ou SUIPeriores a 3,OOm.(tres metros) refe~idas ao nivel do
passeio;

3 - tenham todOs os elementos estruturais ou decorativos, situados aci-
ma da marquise, dimensao maxima de O,BOm(oitenta centfmetros),
no sentido vertical;

4 - sejam de forma tal a nao prejudicar a arbOriza!;ao, iluminacao
publica e nao ocultar Jllacas de nomenclatura e outras de identi·
fica!;ao oficial dos logradouros;

5 - sejam construidas, na totalidade de seus elementos, de material
incombustivel e resistente a a!;ao do tempo;

6 - sejamprovidas de dispositivos que impecam a queda das aguas
sobre 0 passeio, nao sendo permitido, em hip6tese alguma, 0 usa
de calhas aparentes;

7 - sejam' providas de cobertura protetora, quando revestidas de vidro
ou de qualquer outro material fragil.

Paragrafo unico - Nas edificacoes recuadas, as marquises nao sofrerao
as limita!;oes dos incisos 1 e 2, salvo nO caso de recuo viilrio.

Art. 113 - Sera obrigat6ria a construcao de marquises em toda a fa-
chada, nos seguintes casos:

1 - em qualquer edifica!;ao de mais de 1 pavimento a ser construida
nos logradouros de zona comercial, quando no alinhamento ou
d!le recuada menos de 4,OOm(quatro metros);

2 - nos edificios de USO' comercial cujo ,pavimento terreo tenha essa
destina!;ao, quando construidos no alinhamento;

3 - nas edifica!;oes ja existentes, nas condicoes dos incisos 1 e 2, quan-
do forem executadas obras que impOTtarem em reparos ou modi-
fica!;oes da fachada, caso em que sera tolerado 0 usa de marquises
metalicas.

Art. 114 - A altura e 0 balanco das marquises serao uniformes na
mesmaquadra, salvo no caso de logradouros em declive, quando deverlio
ser constl uidas de tantos segmentos horizontais quantos forem convenien-
tes, mantendo a altura minima, do nivel do passeio, de 2,8Om (dois metros
Ii' oitentacentfmetros).

Paragrafo: tlbico ..,.....No caso de nao convir a reproducao das caracte-
risticas lineares das marquises existentes podera 0 depar,tamento compe-
',cnte adotar outra, que p.:is:,ara .:i constituil' 0 p"drao para a quadra em
questao.

Art. 115 - A jufzo' do Conselho do Plano Diretor, nas edificacoes de
situacao especial ou de carater monumental, podera ser dispensada a cons-
trucao de marquise ou permitida em nivel diferente das demais existentes
ns quadra.

Art. 116 - 0 dimensionaanento das portas devera obedecer a uma al-
tura minima de 2,00m (dois metros) e as seguintes larguras minimas:

1 - Porta de entrada principal: O,9O'm(noventa centimetros) para as
economias; 1,lOm (urn. metro e dez centfmetros) para habitacOes
multiplas com ate 4 (quatro) pavimentos e 1,4Om(urn metro
e quarenta centfmetros) quando com mais de 4 (quatro) pavi.
mentos;

2 - portas principais de acesso a salas, gabinefes, dormit6rios e cozi-
nhas, O,BOm(oitenta centimetros);

3 - portas de servi!;o, O,7Om (setenta centfmetros);
4 - portas internas secundilrias e portas de banherios, O,60m (sessenta

centimetros) ;
5 -portas de estabelecimentos de diversoes publicas, deverao sempre

abrlr para 0 lade de fora.

Art. 117 - As escadas terao largura minima de 100m (urn metro) e
oferecerao .passa.gem com altura minima niio inferior a2,OOm (dois metros).



§ 1.0 - Nas edifica!;oes de carater comercial e nos p,re-dios de aparta.
m.entos sem elevador, a largw-a minima sera de 1,2Om (urn metro e vinte
centimetros) . '

§ 2.0 - Nas escadas de uso !Ilitidamente secundlirio e eventual, crono
para depositos, garages, dependencia deempregada e casos similares, Sera
pennitida a redu!;ao de sua largura para ate 0 minima de O,6Om (sessenta
centimetros) .

§ 3.° - A existencia de elevadw- em uma edifica~ao nao dispensa a
constru!;ao da escada.

Art. 118 - 0 dimensionamento dos degraus sera feito de aCOrdo com
a f6rmula de Blondel: 2h + b = O,63ma O,64m (onde h e a altura de degrau
e b a largura), obedecendo os seguintes limites:

1.- altura maxima de a,19m (dezenove centimetros);
2 - largura minima de a,25m (vinte e cinco centimetros).
§ 1.0 - Nas escadas em leque 0 dimensionamento dos degraus devera

ser feito no eixo, quando sua largura fOr inferior a 1,2Om (urn metro e
vinte centimetros), ou no maximo igual a O,BOm(sessenta centimetros) do
bordo interior, nas escadas de maior larg·ura.

§ 2.° - Nas escadas em leque sera obrigat6ria a largura mfuim.a de
O,07m (s'ete centimetros) junto do bordo interior do degrau.

Art. 119 - Sempre que a altura a vencer for superior a 3,2Om (tr&
metros e vinte centimetros), sera obrigat6rio intercalar um patamar com
a extensao minima de a,8Om (oitenta centimetros).

Art. 120 - As escadas que atendam a mais de 2 (dois) pavimentos
serao incronbustiveis, deven"do a balaustrada ou corrimao ter a sua larguta
a·crescidaaquela estabelecida no art. 117.

Paragrafo Unico - Escada de ferro nao e considerada incombustivel.

Art. 121 - As chamines de qualquer espe<ae serao dispostas de ma-
neira que 0 tumo, fuligem, odores ou residuos que possam eXllelir nao
incomodem os vizinhos, ou serao dotadas de aparelhamento eficiente que
evite tais inconvenientes.

Paragra,fotinico - A Prefeitura ,podera determinar a modifica!;ao das
ch~.mines existE:ntes ou 0 emprego de dispositivos fumivoros, qualquer que
sects a altura das mesmas, a fim de ser cumprido 0 que disp6e 0 presente
artigo.

Classifica9io dos Compartimentos

Art. 122 - Para efeitos do presente C6digo, 0 destino dos comparti-
mentos nao sera considerado apenas pelasua denomina!;ao em planta, mas
r-ambem pela sua fin-alidade 16gica decorrente da sua disposicao no IProjeto.

Art. 123 - Os compartimentos sao cIassificados em:

1 - compartimentos de permanencia p,rolongada Dotuma;
2 - com,partimentos de permanencia prolongada diuma;
3 - compartimentos de utiliza!;ao transit6ria;
'4 ~ cbmpartimentos de utiliza~aoespecial.

§ 1.0 - Sao compartimentos de permanenciaprolongada noturna os
dormitorios.

'§ 2.0 _ Sao compartimentos, de permanencia prolongada diurna as salas
de jantar, de estar, de visitas, de music,a, de jogos, de costura, de estudo,
de leitura,salas e gabinetes de trabalho, cozinhas, copas e comedores.

§3.0 - Sao compartimentcs de utiliza!;ao transit6ria: os vestibulos,
halls;corredores,lpassagens, caix,as de escadas, gabinetes sanitarios, vestia-
rios, despensas, depositos e lavanderias de uso domestico.

§ 4.0 _ Sao compartimentos de utiliza!;ao especial aqueles que pela
sua destinacao especifica Dao se enquadram nas demais classificacoes.

SECCAQ II

,Condi90es a ,que DeveDl Satisfazer os Compartlmentos

Art. 124 - Os compartimentos de permanencia prolong<lda, diurna e
noturna deverao ser ilurninados e ventilados por areas principais; os com-
partimentos de utiliza!;ao traDsit6ria poderao ser ilurninados e ventilados
por areas secundarias.

Paragrafo tinieo - Os comedores, copas, cozinhas e quartos de empre-
gada"poderao ,S'er iluminados' e ventilados atraves de Areas secundarias.

Art. 125 - Os compartimentos de permanencia prolongada Doturna
deverao:

1 - tel' 0 ,pe direito minimo de 2,BOm(dois metros e sessenta centi·
metros);

2 __ ter Area minima' de 12,00rn2 (doze metros quadrados), quando
houver apenas urn dormit6rio;

3 :- ter 12,00m2 (doze metros quadrados) 0 primeiro e 9,00m2 (nove
metros quadrados) os demais, quando hOllver mais de um dormi-
tOrio;

4 '-atender as condi!;Oes das alineas "1" e "3" para cada grupo de
tres dormit6rios, podendo neste caso haver outro de 7,5Om2 (sete
metros e cinquenta decimetros' quadrados);

5 - ter forma tal que ,permita a inscricao de urn. circulo de diametro
de 2,50m (dois metros e cinqiieta centimetros);

6 - ter Area minima de 5,00m2 (cinco metros quadrados), quando se
destinarema dormit6rio de empregada, desde que fiquem situados
nas dependencias de servi!;o e sua disposi!;ao no projeto nao deixe
duvidasquanto a sua utiliza!;ao podendo 0 pe direito ser de 2,4Om
(dois metros e quarenta centlmetr6s) e permitir a inscri!;'ao de um
circulo com diametro de 1,8Om (um metro e oitenta centimetros).

Art. 126 - Para os efeitos do calculo da area dodormitorio sera compu_
tada ate 0 maximo de 1.,50m2(um metro e cinqiienta decimetros quadra'ctos)
a area do armario embutido que the cor-responder .

.Art. 127;- Os' dormit6rios nao poderao' ter comunic'a~ao direta com
cozinhas, despensas ou dflP6sitos.

Art; 128 - Os compartimentos de permanencia prolongada diurna de-
veri~o satisfazer as exigencias consoante sua utilizacao e mais 0 que adian-
te segue:

1:- salas de estar, , de jantar e de visitas lieverao:
a) ter,pe direito minimo de 2,6Om (doismetros e sessenta centi-

metros);
b) tel' t<rea de 12,OOm2(doze metros, quadrados);
c) ter forma tal que permita a inscril;ao de um circulo de di~-

,/,' J.,.>",i.metro' de 2,56ln, (dois metros ,e cinqiienta centimetros);



2 - salas de costura, de estudo, de leitura, de jogos, de musica e gabi-
netes de trabalho, deverao:
a) ter pe direito minimo de 2,6Om (dois· metros e sessenta cenU-

metros);
b) ter area minima de 9,OOm2(nove metros quadrados);
c) ter forma tal que permita a inscricao de urn circulo de diA-

metro minimo de 2,50m (dois metros e cinqiienta centimetros).

~ 1.0 - Nas economias de. pelo menos, tres domit6rios, a area minima
constante do item b) inciso 2 podera ser reduzida para 7,50m2 (sete me-
tros e einqiienta decimetros quadrados).

§ 2.0 - Ncs compartimentos de perman~ncia prolongada diurna ou no-
tuma, sera admitido rebaixamento de f6rro com materiais removiveis, par
razoes esteticas ou tecnicas, desde que 0 pe direito resultante, medido no
ponto maisbaixo do forro, seja de 2,4Om (dois metros e quarenta centime·
tros) , no minimo.

Art. 129 - Os compartimentos de utilizacao transit6ria, e mais as cozi-
nhas, copas e comedores, deverao atender ao seguinte:

1 - cozinhas, copas, despensas, dep6sitos e llwanderias de usa do.
mestico, deverao ter:

a) pe direito minimo de 2,4Om (dois metros e quarenta cenU·
metros);

b) area minima de 5,OOm2(cinco metros quadrados);
c) forma tal que permit a a inscricao de urn circulo de diAmetro

minimo de I,5Om (urn metro e cinqi.ienta centfmetros);
d) piso pavimentado corn material liso, lavavel, imperrneavel e

resistente;
e) paredes revestidas, ate a altura de 1,00m (urn metro e cinqiien-

ta centimetros) no minimo, corn material liso, lavavel, imper-
meavel e resistente.

2 - comedores (admissiveis somente quando houver salas de jantar
ou estar) terao:

a) pe direito minima de 2,40lIl (dois metros e quarenta centi-
metros);

b) area minima de 5,00m2 (cinco metros quadrados);
c) fQ1"IJlatal que permita a inscricao de urn cfrculo de diArnetro

minimo de 2,OOm (dois metros).

3 - vestiarios terao:

a) pe direito minimo de 2,6Orn(dois metros e sessenta centfmetras);
b) area minima de 9,~ (nove metros quadrados) podendo ser

inferior quando arnplamente ligados a dorrnit6rio e d!le depen-
dentes quanto ,~o acesso, ventilaciio e ilurninacao, devendo as
aberturas do do::mit6rio serem calculadas, neste cas:>, incluindo
a area dos vestiarios; ,

c) forma tal que ,permita a inscricao de urn cfrculo de diAmetro
minimo de 2,5Orn (dais metros e cinqiienta cenUmetros), quando
a area for igual ou superior a 9,00m2 (nove metros quadrados).

4 - gabinetes sanitarios terao:

a) iPedireito minimo de 2,2Om (dois metros e vinte centimetros);

b) area mllnma, em qualquer caso, nao inferior a 1,50m2 (um me-
tro e cinqiienta decimetros quadrados);

c) dimensOes tais quepermitarn as banhciras, quando existirem,
dispor de urna area livre, num de seus !ados maiores onde se
possa inscrever urn circulo de 0,6Orn (sessenta centimetros) de
diametro; aos boXes, quando existirem, uma area minima de
O,8Orn2(oitenta decimetros quadrados) e urna largura minima
de O,6Orn(oitenla centimetros); os lavat6rios,· vasos e bid&
observar urn afastamento minima entre si, de O,15m (quinze
centimetros) e urn afastamento minima das iP~edes de O,2Orn
(vinte centfmetros). A disposicao dos aparelhos devera garantir
urna circulacao geral de acesso aos mesrnos de largura nao infe.
rior a O,60m (sessenta centimetros). Para efeito de calculo dos
afastamentos dos aparelhos sarao consideradas as seguintes me·
didas:

lavat6rio
vaso
bide

O,55mx 0,40111;
O,4Omx O,6Om;
O,4Omx O,60m;

d) paredes intemas divis6rias com altura nao excedente a 2,IOm
(dois metros e dez centimetros), quando nurn mesmo compar·
timento f6r instalado mais de urn vasa sanitario;

e) piso pavimentado COlm material liso, lavavel, impermeavel e
resistente;

f) paredes revestidas com material liso, lava vel, impermeavel e
rcsistente, ate a altur!l minima de I,50m (urn me'To e cinqiienta

centimetros) ;
g) ventilacao direta POI' processo natural ou mecanico, .por meio

de dutos, podendo ser feito atraves de poco;
h) incomunicabilidade direta com cozinhas, copas e despensas.

a) pe direito minimo de 2,20m (dois metros e vinte centimetros);
b) }argur,3 minima de I,COm (urn metro);

a) pe direito minimo de 2,2011ll'(dois metros e vinte centimetros);
b) la,rgura minima de I,OOrn (urn metro); .
c) largura minima de 1,2Om (urn metroe viute centimetros) quan-

do comuns a mais de urna economia;
d) largura minima de I,2Om (urn metro e vinte centimetros) quan·

do constituirem entrada de edificios residenciais e comerciais
corn ate 4 (quatro) pavimentos;

e) largura minima de I,50m (urn metro e cinqiienta centimetros)
quando constituirem entrada de edificios residenciais e comer-
ciais com mais de 4 (quatro) pavimentos;

f) quando de mais de I5,00rn (qumze metros) de extensao, venti·
lacao que podera ser por processo mecAnico ou poco, para cada
trecho de 15,00m (quinze metros) ou fracao.

a) disUncia minima, para construcao de paredefrente as portas
dos elevadores, medida perpendicularmente Ii face das mesmas,



de 1,50m (urn metro e cinqiienta centimetros) quando em edifi-
cios residenciais, e de 2,oom (dois metros) quando' ern edificios
comerciais;

b) acesso a escada <inclusive 0 de servi~o).

1.0 - Estarao dispensados das exigencias dos incisos "b" e "c" do
item 1.,deste artigo, os dep6sitos, despensas e lavanderias quando existir
dormit6rio .para empregada nas condi~6es previstas no item 6 do art. 125.

§ 2.° - Nos compart.imentos de utiliza!;ao transi!6ria, exclusivamente,
sera admitido rebaixamento de forro com materiais removiveis,por raz6es
esfeticas ou tecnicas, desde que 0 pe direito resultante, medido no ponto
mais baixo do farro, seja de 2,10r0 (dois metros e dez centimetros), no
minimo.

Art. 130 - Em compartimentos de utiliza~ao IProlongada ou transit6ria
as paredes nao poderao formal' lingulo diedro menor que 600.

Art. 131 - as com1)artimentoos situados nos sataos que tenham pe-di-
reito media de 2,50m (dais metros e cinqiienta centimetros),poderao ser
destin ados a permanencia prolongada diurnae noturna, com 0 minimo de
lO,OOm2(dez metros quadrados), desde que sejam obedecidos os requisitos
minimos de ventilaeao e iluminaeao e nao tenham em nenh1;1IXllocal lPe
direito inferior a 1,80m (urn metro e oitenta centimetros).

Art. 132 - E ,permitida a construeao de jiraus ou galerias em coonpar-
timentos que tenham pe direito minimo de 4,OOm (quatro metros) desde
que 0 espaeo aproveitavel com essa construeao fique em boas condie6,es
de ilurninaeao e nao resulte prejuizo para as condieoes de ventilaeao e Uu-
mina~ao de compartimentos onde essa construeao for executada.

Art. 133 - as jiraus ou galerias deverao ser construidos de maneira
a atendel'em as seguintes condie6es:

1 - permitir passagem livre, POl' baixo, com altura minima de 2,lOm
(dais metros e dez centimetros);

2 - terem parapeito;
3 - terem escada fixa de acesso.

§ 1.0 - Quando os jiraus ougalerias forem colocados em lugares froe-
qilentados opelo publico, a escadaa que serefere 0 inciso 3 do rpresente
artigo sera dispos: a de maneira a nao prejudicar a circula<;ao do respectivo
compartimento, atendendo as demais condie6es que the forem aplicaveis.

§ 2.° - Nao sera concedida licenea ,para construeao de jiraus ou gale-
rias, sem que sejam apresentadas, alem das plantas correspondentes a cons-
trueao dos mesmos, planta detalhada do' compaxtimento onde estes devam
ser construidos, acompanhadas de informae6es completas sabre 0 fim a que
se destinam.

Art. 134 - Nao sera permitida a construeao' de jiraus ou galerias que
cubram mais de 25% (vinte e cinco POl' cento) da area do compartimento
em que forem instalados, salvo. no caso de, constituirem 'passadieos de lar-
gura nao superior ·a O,80m (oitenta centilmetros) ao10ngo das paredes,

. Art. 1~5 - Serao tolerados jiraus ou galerias que cubram mais de 25%
(vmt~ e cmco ~or cento) do compartimento em que forem instalados t'
urn .hmite ma.~o de 50% (cinqiientapor cento) quando obed'ecid~s aa~
segumtes condleoes:

1 - deixarem passagem ll'vre POI' bal'xo 0 It ' ., ' , c m a ura mInIma de 3,OOm(tres metros);
2 - terem pe dil'eito minimo de 2,5Om (dois metros e cinqiienta cen-

timetros) ,

Art,. 136 - Nao. sera permitida a construeao de jiraus ou galerias em
compartrmentos d:.stmad?s a d?~it6rios em predios de habitaeao.

Art. 137 -:- .~ao sera pernntIdo 0 fechamento de jiraus ou galerias com
paredes ou dlVlsoes de qualquer especie.

Subdivisio de Compartimentos

Art. 138 - A SUbd~visao de cOtlIlpartimentos em carater definitivo com
paredes chegando ao forro, s6 sera permitida quando os cOnliPartimentos
resu~tantes satisfizerem as exigencias deste C6digo tendo em vista sua
funeao. '

~r~. 139 - A subdivisao de compartimentos pOl' meio de tabiques sera
pernntIda quando:

- nao impedirem a ventilaeao e ilumina~ao dos com,partimentos re-
sultantes;

2 - nao tiverem as tabiques altura maior de 3,OOm (tres metros),

§ 1.0 - !'>: colocaeao de tabiques de madeira ou material equivalente
s6 s:r~ p:rmItlda quando os compartimentos result antes nao se destinarem
a utIhzaj;ao. par,~ a, qual seja eXigivel, par este C6digo ou pelo regulamento
da Secretarla ~a Saude, a impermeabilizaeao das paredes.

§ 2:0 - Nao se::a .,permitida a sUbdivisao de compartimentos pOl' meio
de tabIqUes em predlOs de habitaeao.

Art; .140 - as ,c?~aTtimentos formados pOl' tabiques e destinados a
cO,nsultonosou escntonos poderao nao possuir ventilaeao e ilurnina~aodi-
reta~. ~esde ~ue,. a j~izo do departamento competente, exista sqficiente
ventilae~o.: llunnnaeao no compartimento a subdividir e nos resultantes
da subdivlsao.

, Art. 141 - Para coloca~ao de tabiques devera ~er apresentado reque-
nmento com as seguintes esclarecimentos:

1 - natureza do compaTtimento a subdividir-
2 - especie de atividade instalada no mes~o compartimento ou sua

utilizaeao;
3 - destino expresso dos compartimentos resultantes da subdivisao.

ta Paragrafo ~~o - a requerimento devera ser acompanhado de plan-
s e cortes mdIcando 0 compartimento a subdividir, os compartimentos

resultantes da subdivisao e as vaos de iluminaeao existentes e todos os que
devem ser abertos,
• Art. 142 -~ Nao sera permitida a coloc~<;ao de forro constiluindo teto

sobre compaTtnnentos formados pol' tabiques podendo tais compartimentos
cntretanto sercm guarnecidos na parte superior, com elementos vazados de-



na~o preJ'udiquem a ilumina~ao e ventilacio 405 comparti-
corativos, que
mentos resultar;te~. 0 d's ositivo deste artigo nao se aplicara 80S com-

Paragrafo unlCO - 1 rp . .
partimentos dotados de ar condlclonado.

CAPITULO XI

todo 0 compartimento deve ter
Art. 143 - Salvo. os cas?s eX:J:s~s~ rescricoes deste C6digo.

aberturas para 0 exten~r, satl~faZ:rao ser ~otadas de dispositivos que per-
§ 1.0 - Esta~ aber uras ev I n:>3 50% (cinqiienta por cento) da

mitam a renovac;ao de ar, com pe 0 me
area minima exigida. 'das aberturas destinadas a ventilar

§ 2.0 - Em nenhum ca~o a are~dera ser inferior a O,40m2 (quar~ta
e iluminar qualquer compartllm~nto P aoos de 'iragem mecanica prevlstos
decimetros quadrados), ressa w! os os c '" '
no artigo 146. f" dos vaos (esquadrias) para 0 exterior

Art 144 - Q total da super lCle . . .
. t· ento nao podera ser mferlOr a.em cada compar 1m ,

piso, tratando-se de comparti-
noturna;
piso, tratando-se de compllTti-
diurna;
do piso, tratando-se de eom-

1 _ 1/5 (um quinto) da superfide do
mento de permanencia pro~o~gada

2 _ 1/7 (um setimo) da superflcle do
mento de permanencia prolong~~a

3 _ 1/12 (urn doze avos) da suP~rfl~le
partimento de utiliza~ao translt6na.

- . 1/4 ( m quarto) 1/6 (um sexto) e 1/10
§ l.0 - Essas rela;~5es serao de d u aos (esquadrias) se localizarem

(um decimo), respechvamente, qu~ 0 os. v _ horizontal medida perpen-
sob qualquer tipo de cobertu:a, c~Ja s pr~~~:o a 1,2Om (~ metro e vinte
dicularmente ao plano fdod.vda~ef~~rauPcalcUlada separadamente em cada
centimetros). Essa pro un 1 a
pavimento., t'mentos cujos vaos se localize:m a profun-

§ 2.0 - A area dos compar 1 vinte centimetros) sera somada a por-
didade superior a 1,20m (u;n ~~tr°d: entre aquela profundidade e 0 vao.
c;ao da area extern a ao vaO, Sl ~a b elojas cujos vaos deem pllTa a

§ 3.° - Salvo os c.asos de 10Jasr o~L~:~~u galcrias cobertas, 0 maximo
via publka e se locahzem sob ma fl ~ era determ1nado pela interseccao
de profundidade a que. se re;.ere ~ .§ o~ ~m plano inclinado a 450 que nao
do plano do piso do compar rmen 0 c .
intercepte qualquer elemento ~a cobertur~. . em reentrancias cobertas,

§ 4 ° _ Sempre que os vaos se local~z~em
estas d'everao satisfazer as seguintes condl~oes:

ara a area iluminante ou para via publica, lar-
I, - ter s~=u:~~rt~:aP vez e meia a profundidade da. reentrancia quando

gura lesta abrirem somente vaos paralelos a ab~rtur~ ..
_ ie~asua abertura para area iluminante ou para Vl~ ~Ubliea, largur.a

2 .' 1 do'bro da profundidade da reentrancla, quando nes.mimma 19ua ao .
ta se situem vaos perpendieulares a abertura; t·· das areas

3 - teress~ abertura um~ area mu::~s ig:e~a ~~u~~~or~~ ventilem
exigivels para os vaos que a
eompartimentos; . .. t nto) da ven-

4 _ ter a abertura da reentr~cia ~O% (cm.quen a por ce
tilacao .efetiva, qu~ndo forb entvlct;a~~~:i nao inferior ao permitido

5 - ter a vlg·a que enClme a a er ur ,
para as vergas dos vaos inte:ressados.

Att.145. - As rela\;oes referidas no artigo 144, serao de 1/3 (urn ~co),
1/5 (urn quinto) e 1/8 (urn oitavo) respectivamente, quando os pIanos dos
vaOs se localizarem obliqua ou perpendicularmente a linha limite da cober-
tura, ou a faee aberta de uma reentrancia.

§~1.0 -Nocaso de vaos localizados sob passagens cobertas, estas pas-
sagens deverao ter aberturas para 0 exterior, com area minima igual a
swperficie do piso dos compartimentos que atraves delas ilurninam e ven-
tHam. Neste caso, urn dos lados de qualquer daqueles vaos devera diStar
no maximo 1,50m (urn metro e cinqiienta centimetros) da proje~ao da co-
bertura.

§ 2.° - Quando parte do vao nao se localizar sob a passagem eoberta,
a cada parte deste serao aplicadas as relac5es correspondentes ..

Art. 146 - Os compartimentos de utiliza~ao transit6riaou especial, cuja
ventilac;ao, por dispositivo expresso deste C6digo, possa ser efetuada at raves
de po~o, poderao ser ventilados por meio de dutos formados por baixo de
lale ou dutosverticals com 0 comprimento maximo de 3,OOm(tres metros)
e ~ diametro minimo de O,3Om(trinta centimetros). Nos casos em que 0
comp.rimento de 3,00m.'(tres metros) forexcedido, far-se-a obrigat6rio 0
usa de processo mecanico devidamente comprovado, mediante especificaCoes
tecnicas. e memorial descritivo. da aparelhagem a ser empregada.

Art. 147 - Nao sera permitido 0 envidra~ariJ.ento de terra~os de ser-
vi90 .011.passagem comuns a mais deumaeconomia quando pelos mesmos
se .processar ilurninaCao' oil ventila\;aO de outros" compartimentos.

Art. 148 - Em cada compartimento, uma das vergasdas abertnras,
Pelo menos, distara do teto no maximo 1/7 (urn setimo) do pe direito deste
compilftimento,. nao. Ucando.nurtca a altura inferior a 2,2Om (dois metros
e:yintecentimetros), a contar dopiso d~ste eompartimento,

§ 1.0 - Caso a abertuta da verga mais' aIta de umcompartimento for
dotada .de bancleirola, esta devera ser dotada. de dispositivo que permits
a renOVa\;aO de ar.

§ 2.0 - Estas distancias poderao ser modificadas, em casos excepcionais,
a juizo do departamento competente, desde que sejam adotados dispositivos
permitindo a renova~ao do colchao de ar entre as vergas e 0 forro.

Art. 149 - '0 local das escadas sera dotado de janelas em cada pavi-
mento.

§ 1.0 - Sera permitida a ventila~ao de escadas atraves de pocos de
ventila~ao ou por lajes rebaixadas conforme 0 disposto no artigo 147.

§ 2.° - Sera tolerada a ventila~ao das escadas no pavimento terreo
atraves do corredor de entrada.

Art. 150 - Podera ser dispensada a abertura de vaos para 0 exterior
em cinemas, aUdit6rios, teatros, salas de cirurgia e em estabelecimentos
industriais ecomerciais (lojas) desde que:

1 - sejam dotados de instala\;aO central de ar condicionado, cujo pro-
jeto completo devera ser apresentado .. juntamente eom 0 IProjeto
arquitetonico;

2 - tenqam ilumina~ao artificial eonveniente;
3 - possuam gerador eletrico proprio.

Areas, Reentrincias e P~osde Ventila9io

Art. 151 - A area principal, quando for fechada, deve:ra satisfazer As
seguintes condi~5es:



d 200m (dois metros) no minimo 0 afastamento de qualquer
1 - s:r ae f~ce da parede que fique oposta, afastamento @ste medfdo

v~bo a 'perpendicular tra<;ada, em plano horizontal, no meio dow re. - O' d 0

peitoril ou soleira do vaG m eressa 0, '. •
2 _ permitir a fnscri<;ao de um cfrculo de dfametro minuno de 2,oom

(d' metros)'
t OlS '''rea' minima de 1000m2 (dez metros quadrados);

3 - er U!Ina i:1 ' • t 'd I a ea quando°tir a partir do prfmeiro pavlmen 0 servl 0 pe a r ,
4 - h~u~~r 'mais de um, a inscri<;ao de um drculo cujo diametro D

(em metros) seja dado pela f6rmula:

H
D=-+2

6

d "R" a distdncia em metros, do forro do ultimo iPavimento
sen ~ivel do piso do' primeiro pavimento, que, pOl' sua natureza
ao. . ~ . t deva ser servido pela area. Os pavimen-
~OSdl~~~~:Od~~ e p~~: ~'orem abrangidos pelo prolongamento d~ia
area e que dela' possam prescindir, nao serao computados no c ~
culo da altura "R".

Art. 152 _ A area principal, quando for aberta devera satisfazer as
seguintes condi<;oes:

m metro e cinqUenta centimetros) no minimo, 0
1 - ser de 1,5Om (u al - a face daparede que lhe fique oposta,

afasiamenio ~~t:~~~~~ v;'~re a perpendicular tra<;ada em plano
afa~ amen 0 . do peitoril ou soleira do VaG interessado;
honzontal, ~o ~e:o fr ul d diametro de 150m (um me-

2 _ permitir a IDscrl<;aode um ceo e '
tro e cinqUenta centfmetro.s);. .d ela area quan-

3 _ iPermitir, a partir do prin:terro. ~avunento ~erv~ 0 ~ diametro "D"
do houver mais de urn, a mscn<;ao de urn Clrcu 0 CUlO
(em metros), seja dado pela f6rmula:

R
D=-+ 1,50

10

d f' do ultimo pavimento
sendo "R" a distdncia, em metros, 0 afro 'atureza e. . avimento que pOl' sua n

ao nivel do piso do prlmerro P 'd pel~ area Os navimentos
° . - rojeto deva ser servl 0 '.Ii"

dls~osl<;ao, no P iorem abrangidos pelo prolongamento de~ta
~:~~ ~~:e'del~u~ossam prescindir, nao serao computados no cal-
culo da altura "R" °

Art. 153 _ A area secundaria devera satisfazer as seguintes condi<;oes:

(um metro e cinqiienta centfmetros) no minima, 0

1.- ~~:st~;~~de qualquer vao a face da parede a~e the ~~~~~d~po~~
ta: afastamento este medido sobre a pe~en lCUa; . teress~do'
pl~O horizo?tal,. ~o meio do ~eit~ril dOU:i~~:rodOm;:ic:n~ de 1,5~

2 _ .permitir a mscn<;a? de um c~rcu 0 ~
(um metro e cinquenta cenhm~troS), ).

3 _ tel' area minima de 6,OOm2(selS .metros qU~dradOS, quando
4 _ permitir, ·a partir do ,primeiro pavunento servldo ,pela area,

houver mais de um, a inscri<;ao de um cfrculo cujo difunetro "D"
(em metros) seja dado pela f6rmula:

R
D=-+1,50

15

sendo "R" a distdncia, em metros, do forro do ultimo pavfmento
ao piso do primeiro pavimento que, pOl' sua natureza e disposi<;ao
no projeto, deva ser servido pela area. Os pavimentos abaixo deste,
que forem abrangidos pelo prolongamento desta area e que dela
passam ,prescindir, nao serao computados no calculo da altura "R".

Art. 154 - No caso de residencias unifamiliares nao serao aplicaveis
as f6rmulas dos diametros, prevalecendo apenas as demais exigenciall em
fun<;ao da natureza das areas.

Art. 155 - Sempre que a area se torne aberta a partir de urn determi-
nado pavimento, serao calculados dois difunetros:

- 0 primeiro correspondente a area fechada, tendo como altura "H"
a distancia que vai do nivel do piso do primeiro pavimento servido
por esta area ate 0 ponto em que ela se torne aberta;

2 - 0 segundo correspondente a area aberta, tendo como altura "H"
a distancia tot"!l que vai do nivel do piso do primeiro pavimento ser-
vido pela area aM 0 forro do ultimo pavimento.

Paragrafo unico - 0 diametro maior devera ser observado em tOda
a extensao da area.

Art. 156 - A partir da altura em que a edifica<;ao fique afastada com-
pletamente das divisas, permitir-se-a 0 calculo do diametro de acordo com
a f6rmula das areas secundarias, desde que 0 afastamento em todo 0 peri-
metro seja, no minimo, igual a este diametro.

Art. 157 - Para 0 calculo da altura "R" sera considerada a espessura
minima de O,15m (quinze centfmetros) para cada entrepiso.

Art. 158 - As areas que se destinarem it ventila<;ao e iIuminaCao simul-
tdnea de compartimentos de permanencia prolongada e de utilizacao transi-
t6ria serao dimensionadas em relacao aos primeiros.

Art. 159 - Dentro de uma area com as dimensoes minimas, nao podera
existir salit'ncia com mais de O,25m (vinte e cinco centimetros) e nem
beiradas com mais de 1,00m (um metro).

Art. 160 - As reentrancias destinadas it iluminacao e a ventilacao s6
serao admitidas, quando tiverem a face aberta, no minima, igual a uma
vez e meia a profundidade das mesmas.

Art. 161 - Nos casos expressamente previstos neste C6digo, a ventilacao
doscompartfmentos de utilizacao transit6ria e de utilizacao especial podera
ser feita atraves de pocos, pOl' processo natural ou mecanico.

Art. 162 - Os pocos de ventilacao admitidos nos casOil expressos neste
C6digo, deverao:

1 - ser visitaveis na base;
2 - ter largura minima de I,CO (urn metro) devendo os vilos locali-

zados em paredes opostas, pertencentes a economias distintas, ficar
afastados de, no minimo, 1,50m (urn metro e cinqiienta centimetros);

3 - tel' area minima de 1,5Om2 (um metro e cinqUenta decimetros qua-
drados);

4 - ser vestidos internamente;
5 - ter os vaos dotados de tela milimetrica.



Art, 163 - A edificacao executada com estrutura de madeira, alem
das disposic5es aplicaveis do presente C6digo, nio padera tel' pe direito
inferior a 2,50m (dois metros e cinqiienta centimetros) e nia pad era tel'
mais de dois pavimentos nem constituir mais de urna economia.

Panigrafo unico - No caso de predios de madeira construidos sobre
terreno acidentado, 0 seu embasamento em alvenaria podera ser ocupado,
exclusivamente, como dependencia do pr6prio predio.

Art. 164 - As paredes de madeira, quer tenham ou nio estl'utura de
madeira, deverio:

1 - observar urn afastamento minima de 1,,50m (urn metro e cinquenta
centimetros) de qualquer divisa do terreno;

2 - observar urn afastamento minimo de 1,5Om (urn metro e cinquen-
ta centimetros) do alinhamento, onde nio houver recuo obrigat6rio
para ajardinamento;

3 - observar um afastamento minima de 3,00m (tres metros) de qual-
quer outra economia construida em madeira no mesmo lote.

Art. 165 - Os pisos do primeiro pavimento, quando constituidos POl'
assoalhos de madeira, devel'io ser construidos sobre pHares ou em-
basamento de alvenaria, obsel'vando um altura minima de O,40m (quarenta
centimetros) acima do nivel do terreno.

Art. 166 - As construc5es de madeira s6 serio permitidas nas zonas
estabelecidas pelo Plano Diretor.

Paragrafo unico - Independente de zoneamento do Plano Diretor, serao
toleraaob pequenos galpoes ae madeira com a area maxima de 6,OOm2(seis
metros quadrados), quando destinados a dep6sitos e guarda de utensilios
domesticos.

SE~AO I

Defini9io

Art. 167 - Entende-se pOl' habita<;iiiotipo popular a economia residencial
urbr.na destinada exclusivamente it moradia propria, conslituida apenas POl'
dormit6rios, sala, cozinha, banheiro, circulac;ao e area de servi<;;o,apresentando
as seguintes caracteristicas:

a) primeiro dormit6rio
b) segundo dormit6rio

tros quadrados);
c) terceiro dormit6rio - 9,OOm2(nove metros quadrados);
d) quarto dormitorio - 10,50m2 (dez metros e cinqiienta decimetros

quadrados> ;
e) sala - 9,OOm2(nove metros quadrados);

9,OOm2(nove metros quadrados);
7,50m2 (sete metros e cinqiienta decime-

2 - tel' a cozinha, piso e paredes revestidos com material impermeavel
e incombustivel ate a altura de 1,5Qm (um metroe cinquenta cen-
timetros) no minimo, no local do fogao e do balcao da pia,

, Art. 168 - Entende-se POI'"C?sa Popular" a hab;ta - "
so pavimento e uma 6' - <;;aollPOpopular, de um
a habitac- t' s ~conomla, Entende-se pOl' "Apartamento Popular"

A t -1a609IPO popular mtegrante de pIedio de habitac:;i'iomultipla
l' . - A construci'i d h b't -. '

I'esidenciais estabelectdas ::.eIOepfa~ a<;;~~sfOPulares e permitida nas zonas
abrangidos pelo zoneamento, a criteri~ do l~eo~~el~o~~a;~~n~o~re~~~, limites

SECQAO II

Casa Popular

Art. 170 - Aaprovac>3o do pro' t r '
casas populares serao feitas pelo me~~~ ~e~pa~~~c~mq~~~ot da; conl~dtrudc;aode
prazo de 1 (um) ano. ,era va I a e pelo

ser ~:;~;;i~~ ~~ic~o~ ~~ impoS~tibiltidadeocasional de aprovac;ao do projeto
- . d proml en e comprador da casa popular '

gencla evera sel' satisfeita POI' ocasiiio do pedid d 't. ' essa eXl-Art 171 A 0 e VIS ona,_,' - s casas popula,res poderao sofrer obras d ~
que nlao percam as suas caracteristicas. e aum~nto, desde

fParagrafo unico - Quando 'com t
em referencia, devera a construc;:ao d~ ~~~~ ~e~orem ul~rapaSSad?s os limites
do presente C6digo, . . er-se pe as demals exigencias

Apartamentos Popu)ares

Art, 172 - Os apartamentos 0 I ' -,
entidades publicas, de economia mi~aP~ a~es so p..?d~rao l~tegrar projetos de
habitacional do Banco Nacional d HUb'te c_oope.atrvas vlUculadas ao sistema

At, , a a I a1;ao,
quant~ 'a~7~Ume~s J:e:~~~m~~t~~a~~a~ent..?s pOPuI~res ~iio poderao atingir,
de elevadores previstos neste Codi'go n aso~ d~ ?bn~atonedade de instala~iio
tro) dormitorios pOl' circulac;i'io verti~alem con el malS de 64 (sessenta e qua-

Art, 174 - No caso de contar 0 a't t
a area utH minima da sala passara aP~~ ~e~~ 5boPuiar com tres dormit6rios,
decimetros quadrados), Quando conta l' e , ~2 (dez .m,e~rose cinquenta
minima da sala paSSara a ser de 1200 r2c(odmquatlo dormltonos, a area litH

,m oze metros quadi'ados),

Predios de Apartamentos

, A~t,_175- As edifica<;oes destinadas a prn_'dl'OSdedISPOSI(> d apartamentos, alem das
"oes 0 presente Codigo que lhes forem aplicaveis, devel".lo:

-t ter'dno pavimento (erreo, caixa receptora de correspondt'mcia den-
2 1'0 as norm as da E.C.T; ,

- tel' dependencia desti,:ada a zelador, com 0 mmrmo esti ulad
art. 176, quando POSSUlr0 predio mais de 16 (dez ') po, no
excetuand 'd" . esselS economlas3' 0 os pre lOS de apartamentos populares' '- ~?:~q~:~~~t houv:r exigencia de zelador, instala<;5.o de despejo de

z~mo'uCB.?a.pa~rrmde~n~o,v~~::~~ ~~~eb~fs~O~i~iV~ec~:~:~~~e~U~O~~lp'c~~
, mcmera or de hxo'

4 - tel' reservatorio de acordo' com5 t ' t I ,- ~s ~xi,g,encias do D.M,A.E;- er lUSa a<;la'opreventivacontra ~ d d 'ser a A, B, N. T. mcen 10 e acordo com 0 que dispu-



6 _ tel' disUmcia entre dois pavimentos consecutivos ,pertecentes a eco-
nomias distintas nao inferior a 2,75m (dois metros e setenta e cincO
centimetros) .

lParagrafo unko _ Em predios de apartamentos, s6 poderao existir con-
juntos de escrit6rios, consu1t6rios ecompartimentos destinados a comercio,
cuja natureza nao pl'ejudique 0 bem-estar, a seguranl<a e 0 sossego dos mora-
dores, quando possuirem acesso do 10gradouro publico e circu1ac;ao indepen-

dentes.Art. 176 _ Cada apartamento devera constar de, pe10 menos, uma sala,
urn dormit6rio. uma cozinha e urn gabinete sanitario.

Paragrafo unico _ A sala e 0 dormit6rio ipoderao constituir urn umco
compartimento, devendo, neste caso. tel' a area minima de 15,00m2 (quinze
metros quadr<1dos).Art. 177 _ Nos apartamentos compostos, no maximo de uma sala, urn
dormit6rio, um gabinete sanitario, uma cozinha, uma area de servil<o, hall de
circulal<ao e vestibulo, totalizando ,estes dois ultimos, no maximo, 6,00m2 (seis
metros quadrados) de area, e permitido:

1 _ reduzir a area da cozinha para ate tres metros quadrados;
2 _ venti1ar a cozinha, se de area inferior ou igual a 5,OOm2(cinco me-

tros quadrados), pOl' meio de poc;o;
3 _ reduzir a area da sa1a, ou a area do dormit6rio, para 9,OOm2(nove

metros quadNldos), quando situados em compartimentos distintos.

Paragrafo unico _ Nao sera Ipermitida a ventilac;ao da area de servic;o
pOl' meio de pOl<o.

Art. 178 _ As edifica<;6es destinadas a escrit6rios, consu1t6rios e estudios
de carater profissional, alem das disposi<;6es do presente C6digo que lhes fo-
rem aplicaveis, deveroo:

1 _ tel', no pavimento terreo, caixa receptoNl de correspondencia, dentro
das normas da E.C.T.;2 _ tel', no hall de entrada, local destinado a insta1al<aode portaria, quan-
do a edificaC;aocontar ,com mais de 20 salas ou conjuntos;

3 _ tel' a distancia entre dois pisos consecutivos nao inferior a 2,95m
(dois metros e noventa e cinco centimetr,os) e 0 pe-direito das salas,

no minimo, 2,60m (dois metros e sessenta centimetros), podendo ser
o mesmo rebaixado, pOl' forro de material removive1, para ate 2,40m
dois metros e quarenta centimetros);

4 _ tel', em cada pavimento, sanitarios separados para cada sexo, na
propor<;ao de urn conjunto de vaso, lavat6rio (e mit6rio quando

masculino), para 'cada grupo de 10 (dez) pessoas ou fral<ao, calcu-
lado na razao de uma ,pessoa para cada sete metros quadrados de
area de sala;5 _ tel' instalac;ao de despejo de lixo, perfeitamente vedada, com boca
de fechamento automatico, em cada pavimento, dotada, ou de dispo-
sitivo de limpeza e lavagem, ou de incinerador de lixo;

6 _ tel' reservat6rios de acordo com as exigencias do D.M.A.E;
7 _ tel' instalac;ao ipreventiva contra incendio de acordo com 0 que dis-

puser a A.iB.N.T.
Art. 179 _ Os conjuntos deverao tel', no minimo, area de 20,OOm2(vinte

metros quadrados). Quando se tratar de salas isoladas, estas deverao tel' a
area minima de 15,OOm2(quinze metros quadrados).

Paragrafo unico - Sera .. d . .que nao ultrapassarem de 70e~g12o'C.aPtentas,u~ samtario, naqueles conjuntos,m ~e en a me ros quadrados).

Hoteis f! Congeneres

Art. 180 - As edificac;6es destinada h t"disposiC;6es do presen'e C6d'g lh s a. 0 els e congeneres, alem das
. 1 0 que es forem aplicaveis, deverao;

1 - tel', a1em dos c?mpartimentos destinados a habitaC;ao (apartamentos
ou qua;tos) mms as se.guintes dependencias:
a) veshbulo com lo'cal para instal~ao de porta . .
b) sala deestar geral; na,
c)ent~ada de servic;o;

2 - tel' dOlS.elevado.res no minimo, sendo urn d·le es de servi"'o, quando
com mals de tres pavimentos; "

3 - tel'I local para coleta de lixo situado no primeiro .so 0 com ones I t d pavrmento ou sub-, ...••... S? pe a en ra a de servil<o;
4 - ~~~o~estlarlo e mstalac;li.o sanitaria privativos para 0 pessool de ser-

5 - ~:' p~~o~ata cravimento, inst.ala~6es sanitarias separadas POl' sexo
. . I<0 e urn vasa samtano, urn chuv·eiro e u It·· '

mlmmo, para cada grupo de 6 (seis) h6spedes ~ ava ono, no
nitarios privativos; que nao possuam sa-

6 - tel' !eserva~6rios de acordo com as exigencias do D
7 - tel' mstalac;ao preventiva contra incendio de acordo c·oM.A.E. d'

puser a A.RN.T. m 0 que lS-

Art.. 181 - Os dol'mit6rios de e - .(nove metros quadrados). v rao pOSSUlruma area minima de 9,OOm2

'Para,grafo unico - Os dormit6ri· -'nitarias privativos deverao possuir 1~~ai6~~o~aodls;puserem de instalac;6es sa-
Art. 182 - As cozinhas 'copas e desuas paredes revestidas de' azul' spens:s,. Quandt;>houver: deverao tel'

minima de 2 OOm(dois me l' eJos ~u ma enal eqUlvalente, ate a aliura
tente, lavavei e imp'ermeav~I~S), e 0 plS0 revestido r.om material liso. resis-

Art. 1183- As lavanderias u d h -a altura minima de 200m (d : q a~ 0 ouver,. deveI'ao tel' as paredes ate
liso, resistente, lavavel' e impe~~e~~r~t po~s~ir~lso. revestidos com material

1 - loca! .para lavagem e secagem de roup a;
2 - depOSIto de roupa servida'
3 d··t . '- eposlo, em recinto exclusivo, para roupas 'limpas.

min~~' ~:\ 50 OS(corredotres e ~al~.rias de circulal<ao deverli.o tel' a 1argura
, m um me 1'0 ecmquenta centlmetros).

CM'fTULO XVIII

SECCAO I

Predios iCome'rciais

Art. 185 - A edificac;ao destinad e .
Sic;5~Sdo presente C6digo que the fo~ ~p~~~v:~l0d:~rf~raI, aMm das dispo.

- ser construida em alvenaria' ' .
2 - tel' no p:lvimento terreo pe-direito minimo de:



a) 3,OOm(tres metros), quando a area do compartimento nao exceder
a 30,OOm2(trinta metros quadrados);

b) 3,50m (tres metros e cinqiienta centimetros), quando a area do
compartimento nao exceder a 80.00m2(oitenta metros quadrados);

c) 4,OOm(quatro metros), quando a area do ,compartimento exceder a
8O,OOm2(oitenta metros quadrados);

3 - tel', nos demais p8'vimentos, a distancia entre dois pisos consecutivos
de destinagao comercial nao inferior a 2,95m (dois metros e noventa
e cinco centimetros) e 0 PI~ direito minimo de 2,6Om (dois metros
e sessenta centimetros); ,

4 - tel' area minima de 30,OOm2(trinta metros quadrados) quando situa-
da em zonas comerciais e de 2lJ,OOm2(vinte metros quadrados) quan-
do situada em outras zonas.

5 - tel' piso de material adequado ao fim a que se destina;
6 - tel' as portas gerais de acesso ao publico com largura total dimen-

sionada err. fungao da soma das areas dos saloes e de ac6rdo com as
seguintes proporc;6es:

a) area de ate 1.OCO,00m2(um mil metros quadrados), 1.00m (um
metro) de largura de porta para cada 400,OOm2(quatrocento~ ~e-
tros quadrados) de area de piso, observada urna largura mI'lllma
de 150m (urn metro e cinqiienta centimetros);

h) area' de 1.000,OOm2(mil metros quadrados) ate 2.000,OOm2(dois
mil metros quadrados), 1,OOm(um metro) de largura de porta
para cada 500,00m2 (quinhentos metros quadrados) de area .de
piso, observada uma largura minima de 2,5Dm (dois metros e cm-
qiienta centimetros);

c) area suoerior a 2.OOO,00m2(dois mil metros quadrados), 1,00m
(um m~tro) de largura de porta para cada 600,OGrn2(seiscentos
metrOs quadrados) de area de piso, observada uma largura minima
de 4,OOm (quatro metros);

7 - tel' abertura de ventUaC;ao e iluminac;ao, com superficie nao, inferi~r
a 1/10(um decimo) da area do piso. salvo quando atender as condI-
c;6es do artigo 150; . .

8 - tel', quando com area igual ou supenor a 80,OOm2(oltent31 metros
quadrados), sanitariosseparados para cada sexo na proporc;'30de um
conjunto de vaso, lavat6rio (e mitorio quando masculino), calcula~os
11a razaO de mn suniUirio para cada 20 (vinte) pessoas ou frac;ao.
o numero de pessoase calculado a razCio de uma pessoa para cada
150{)m2 (quinze metros quadrados) de area de piso de salao. Para
estabelecimentos q~\e possuam area de ate 80,00m2(oit~nta metros
-quadrados) sera permitida a existencia de sanitario unico;

9 - tel' reservatorios de acordo iom as exigencias do D.M.A.E.;
10 _ tel' instalac;ao preventiva contra incendio, de ac6rdo com as Normas

Tecnicas estabelecidas para 0 caso pela A.B.N.T.

§ 1.0 _ Os pes-direitos previstos no inciso 2 do presente artigo poderao
ser reduzidos para 2,60m (dois metros e sessenta centimet:os), 3,00 (tres
metros) 3,50 (tres metros e cinqiicnta centime'ros) respectrvamente, quan-
do 0 iompartimento for dotado de insta1ac;ao de ar condicionado, nas con-
di({oes previstas no art. 150.

§ 2.0 _ Quando nao ,existir a instalac;ao de arcondicionado, sera tolerada
a reduc;ao do pe-direito l?ara,2,6f}. (dais metros e sessenta centimetros)' em
somente 25% da area do estabelecimento:k(}merci:al. .- . . .

§ 3.0 _ 0 pe-direito previstollo inciso3.opodera sel' reduzido para. ate

2,40m (dois metros e quarenta centimetros) POI' f6rro de materiais removiveis
em compartimentos de area inferior a 80,OOm2(oitenta metros quadrados) o~
ate 215%(vinte e cinco DOl'cento) da area de outras dependencias, POI' razOes
decorativas ou outras.

Art. 186 - As lojas de departamentos, al,~m das condh;6es previstas no
Art. 185 e incises que lhes forem aplicaveis deverao:

- tel' escadas principais dimensionadas em funt;'ao da soma das areas
de piso de dois pavimentos consecutivos, obedecendo as seguintes
larguras minimas:

a) 1,2Om(um metro e vinte centimetl'os) para a area de ate 50000m2
(quinhentos metros quadrados); ,

b) 1,5Cm (um metro e cinquenta centimetros) para area de 500,OOm2
(quinhentos metros quadrados) a 1.(}{),O,OO(mil metros quadrados);

c) 2,00 (dois metros) para area de mais de l.OOO,OOm2(mil metros
!luadrados) ;

2 - ter, na escada de servi<;o, quando houver largura mInIma livre, de
1,00rn(um metro) independente de existencia de eleva dol' destinado
ao mesmo fim.

Art. 187 - Nos pavimentos em que forem instaladas escadas meca-nicas,
podera ser dispensada a escada principal.

Art. 188- Os bares, cafes, restaurantes. confeitarias e estabelecimentos
cong'eneres, alem das exigencias do artigo 185 e incisos que lhes forem apli-
dveis, deverao:

- tel' cozinha, copa, despensa e deposito com ,piso e paredes ate a
altura minima de 2,OOm(dois metros), revestidos com material liso
resistente, lavavel e impermeavel; ,

2 - tel', no minimo, dois sanitarios dispostos de tal forma que permita
sua utiliza({ao, inclusive pelo publico.

Art. 189 - As leiterias, fiambrerias, mercadinhos, armazens de secos e
molhados e estabelecimentos congeneres, alem das exigencias do artigo 185
e incisos que~hes forem aplicaveis, deverlao:

- tel' os pisos revestidos com material liso, lava vel, impermeavel e
resistente,e as paredes revestidas ate a altura minima de 2.00m
(dois metros) com azulejos ou material equivalente; .

2 - tel' um compartimento independente do salao, com ventilac;ao e ilu-
minac;ao I-egulamentares, qoe sirva para deposito das mercadorias
comerciaveis. com area minima de 5,OOm2(cillcO metros quadrados),

Art. 190 - Os a({ougues, peixarias e estabelecimentos congeneres, alem
dasexigencias do artigo 185 e incisos que Ihes forem aplicaveis, deverao:

1 - tel' 0 piso revestido com material liso, resistente, impermeavel e
lavavel;

2--teras paredes reves'idasate a altura minima de 2,50 (dois metros
e cinqiienta centimetros) com azulejo ou material equivalente;

3 .- ter torneiras e ralos na proporc;ao de um conjunto para cada 40,OOm2
qu~,renta metros quadrados) de area de piso ou frac;ao;

4 - tel' <!huveiros na proporc;ao de 1 (urn) para cada 15 (,quinze) empre-
gados ou 1'ra<;>ao;

D-....".teraSsegurada inc.omunicabilidade direta com compartimentos des-
tinados a habita({l\o. .



Art. 191 - As farmacias, alem das exigencias do artigo 1>85e incisos
que lhes forem aplicaveis, deverao:

- ter urn compartimento destinado a guarda de drogas e 0 aviamento
de receitas, devendo 0 mesmo possuir 0 piso e as paredes aM a
altura minima de 2,00m (dois metros) revestidos com material liso,
resistente, impermeavel e lava vel, e umaarea minima de 5,OOm2
(cinco metros quadrados);

2 - ter oscompartimentos para curativos e aplica~ao de inje~oes, quando
houver, com 0 piso e as paredes ate a altura minima de 2,00m (dois
metros) revestidos com material liso, resistente, impermeavel e lava-
vel.

Art. 192 - As barbearias e institutos de beleza, alem das exigencias do
artigo 185e incisos que lhes forem aplic5.veis, deverao ter os pisos e as paredes
ate a altura minima de 2,OOm(dois metros) revestidos com material liso,
resistente, impermeavel e lavavel.

Art. 193 - Os supermercados, alem das exigencias do artigo 185 e incisos
que lhes forem aplieaveis, deverao:

1 - ter 0 piso revestido com material liso, resistente. impermeavel e
lavavel;

2 - ter as paredes revestidas ate a altura de 2,OOm (dois metros) no
minimo, com azulejos ou material equivalente nas sec~Oes de a~ou-
gue, fiambreria e similares;

3 - ter entrada especial para veiculos, para carga e descarga de merea-
doria, em patio ou compartimento interno;

4 - ter eompartimento independente do saHio com ventila!tao e ilumina-
!tao regulamentares,que sirva para dep6sito das mercadorias.

Art. 194 - Os mercados, alem das exigencias do artigo 185 e incisos
que lhes forem aplicaveis, deverao:

- ter recuos minimos de 4,00m (quatro metros) em rela~ao aos alinha-
mentos e de 8,OOm(oito metros) em rela~ao as divisas laterais e
de fundos do lote, devendo a superficie resultante receber pavi.

menta!;'iio adequada e estar livre de muretas ou qualquer obstaculo;
2 - ter os pavilhoes urn pe-direito minima de 3,5Om (tres metros e ein-

qiienta eentlmetros) no ponto mais baixo do vigamento do telhado;
3 - ter vaos de ventila~ao e ilumina!tao com area minima niao inferior

a 1/10 (urn decimo) da area do piso;
4 - ter eompartimentos para bancas com area minima de 8,OOm2(oito

metros quadrados) e forma tal, que permita a inseri~ao de urn cir-
culo de dia-metro de 2,OOm(dois metros). As baneas deverao ter os
pisos, bakoes e as paredes, ate a altura minima de 2,OOm(dois me-
tros) revestidos com material liso, resistente, impei'meavel e IavaveI,
e serem dotadas de ralos e torneiras;

5 - ter compartimentos para administra<;ao e fisca1iza~ao;
6 - ter sanitarios, separados para eada sexo, na propor~ao de urn eon-

junto de vaso, Iavat6rio(e mit6rio quando maseulino), para eada
50,OOm2(cinqiienta metros quadrados) ou fra~ao de area util de banea;

7 - ter, no minimo, 2 (dois) chuveiros, urn para eada sexo;
8 - ter instala~iio preventiva contra ineendio de acordo com as exigen-

cias da A.B.N.T.

Art. 195 - As galerias comerciais, alem das disposicoes do presente C6digo
que lhes <{oremaplicaveis, deverao:

.- possuir uma largura e pe-direito no minimo de 4,00m (quatro metros)
e nunea inferiores a 1/12 (urn doze avos) do seu maior pereurso;

2 - ter suas lojas, quando com acesso principal pela galeria, uma area
minima de 10,OGm2(dez metros quadrados), podendo ser ventiladas
atrav,es desta e iluminada artificialmente.

3 - As lojas deveriio possuir instala~oes sanitarias, de acordo com as
prescri~Oes do artigo 185.

Art. 196 - As galerias comerciais deverlio permanecer abertas ao transito
publico, ininterruptamente.

Art. 197 - As edifica!toes destinadas a estabelecimentos hospitalares e
congeneres, alem dasdisposi~es do presente C6digo que lhes forem apliea-
veis deverao:

- ser de material incombustivel, tolerando-se 0 emprego df: madeh'a
ou outro material combustivel apenas nas esquadrias, parapeitos,
revestimentos de pisos e estrutura da cobertura;

2 - ter pe direito minima de 3,OOm(tres metros) em todas as dependen-
cias, com exce~ao de eorredores e sanitarios;

3 - ter instala~ao de lavanderia com aparelhamento de lavagem, desin-
fec~iio e esteriliza!tao de roupas, com dispositivos para exaustao, sen-
do as dependencia correspondentes pavimentadas com material liso.
resistente, lavavel e impermeavele as paredes revestidas c'om az~-
lejos ou material equivalente ate a altura minima de 2,OOm(dOlS
metros);

4 - ter instala!tao destinada a farmacia, com area minima de 12,00rn2
(doze metros quadrados);

5 - ter necroterio satis!azendo as seguintes eondi!tOes:

a) distar no minimo 2000m (vinte metros) das habita~oes vizinhas
e est~r localizado' demaneira que 0 seu interior nao seja devas-
sado;

b) pisos revestidos com ladrilihos ou material equivalente, eom incli-
na~ao necessaria e ralos para escoamento das aguas de lavagem;

c) paredes rev,estidas ate a altura minima de 2,OOm (dois metros)
com material liso, 'resistente, impermeavel' e lavavel;

d) aberturas de ventila!tao. dotadas de tela milimetrica;
e) sala contlgua, com area minima de 2O,OOm2(vinte metros qua-

drados);
f) instala~6es sanitarias separadas para eada sexo;

6 - ter instala~oes sanitarias, em cada pavimento, para uso do pessoal
e de doentes que nao as possuam privativas, com separag-iio para
cada sexo, nas seguintes propor~oes minimas:
a) para uso de doentes - urn vaso sanitario, urn lavat6rio, urn

chuveiro, com agua quente e fria, para cada 6 (seis) leitos;

b) ,para usa do pessoal de servi~o - urn vasa sanitario, urn lavat6rio e
urn ehuveiro para eada 25 (vinte e cinco) leitos, exigindo-se em
qualquer easo :no minimo 2 (dois) eonjuntos;



7 - tel', no minimo, quando com mais de um pavimento. uma escada
principal e uma escada de servi\:o;

8 - tel', quando ,:om mais de um pavimento, um elevador para transporte
de macas, nlao sendo 0 mesmo computado para 0 calculo de trafego,
quando exigidos mais elevadores;

9 - tel' instala\:Oes de energia eletrica de emergencia;
10 - tel' instala\:ao e equipamento de coleta. remo!;ao e incinera!:ao de

lixo, que garantam completa limpeza e higiene;
11 - tel' reservatOrio de acordo com as exigencias do n.M.A.E.
12 - tel' instala\:ao preventiva contra incendio e de acordo com as normas

da A.B.N.T,
13 - tel', no minimo, um posto de enfermagem para cada 25 (vinte e

cinco) leitos constituidos de, no minimo, uma sala de curativos uma
sala de utilidades, local de despejo, um posto de enfermeira, dep6sito
de macas e carros, e roup aria ou armario rouparia.

Art. 198 - as corredores deverao satisfazer as seguintes condi!:oes;

1 - quando principais - largura minima de 2,3Om (dois metros e trinta
centImetr~s) e pavimenta!;ao de material liso, resistente, impermea-
vel e lavavel;

2 - quando secundarias - largura minima de 1,20m (um metro e vinte
centimetros), sendo tolerada a pavimenta~ao com tacos de madeira
ou similar.

Art. 199 - As escadas principais deverao satisfazer as seguintes condi-
!:6es:

1 - tel' la.rgura mlmma de 1,50 (um metro e einqiient'a centimetros);
2 - possuir degraus com altura maxima de O,17m(dezessete cenTImetros);
3 - sempre que a altura a veneer for superior a 2,50m (dois metros e

cinqiienta centimetros) deve tel' patamar, os quais terao de profun-
didade, no minimo, 1,20m (um metro e vinte centimetros) 011 a lar-
gura da eseada quando esta mudar de dire!:ao;

4 - nao poderao ser desenvolvidas em leque ou caracol;
5 - estar localizada de maneira que nenhum doente necessite pereorrer

mais de 4(),OOm(quarenta metros), para alean!:a_la;
6 - possuir ilumina.93o direta, em cada pavimento.

Art. 200 - As rampas deverao tel' declividade maxima de 10% (dez pOl'
cen 0), largura minima de 1,50 (um metro e cinqiienta centimetros) e 0 re-
vestimento de piso antiderrapante.

Art. 201 - as quartos e enfermarias devem satisfazer as seguintes con-
di!:6es:

- area mInIma de 8,OOm2(oito metros quadrados) para quartos de 1
(um) leito 14,00m2 (quatorze metros quadrados) para quartos de 2
(dois) leitos, 6,00m2 (seis metros quadrados) POI' leito, para enfer-
maria de adultos e 3,50m2 «res e meio metros quadrados) POI'leito,
para enfermarias de crian!:as;

2 - possuir as enfermarias no maximo 6 (seis) leitos;
3 - superfi'Cie de ventila\:ao e ilumina~ao, no minimo, igual a 1/5 (um

quinto) da area do piso;
4 - portas principais com, no minimo, l,lOm (um metro e dez centime-

tros) de largura, dotadas superiormente de bandeirolas m6veis, salvo
quando houver ar eondicionado;

, 5 ....c.." vergas a uma distancia maxima do forro de 1/10 (um decimo) do
pedireito.

Art. 202 - Os !blocos cir1lrgicos devem constar no minimo, de uma sala

de operaf;ao, .uma ante-sala de escova\:ao, uma sala de esterUI.zQ{:io"uma sala
~e ~ecupera~ao.' post-operat6ria, uma sala de tratamento intenSivo dois ves-
banos ~e med:e~s, dois de enfermelros, local de expurgo e¢ep6s·ito.

iParagrafo umco - Os blocos cirurgicos deverao ser dota.dos,de instala!:,:'io
central de ar condicionado, cujo projeto completo devera ser aprg~ntado jun-
tamente com 0 projeto arquitetOnico. . .

, f~'

Art. 203 - As salas de opera!;6es devem atendel' as seguintes ~ondi~Oes:

1 - area minima de 2O,oom2 (vinte metros quadrados); ,,'
2 - tomadas de corrente eletrica localizadas a uma altura d~' 15am (um

metro e cinqtienta eentimetros) do piso; , " "
3 - portas cOm largura minima de 150m (um metro e cin~iIenta,~.

metros) dotadas de molas; •'
4 - piso revestido com material born condulor de eletricida.(1.~'5tr6~.

do superficie lisa, resistente, uniforme e continua; ,',f,) ,
5 - p;~:~~sa::lv:si~::v:~ tOda altura com material liso, resi~tt~i'~

Art. 204 - As s~Oes, de maternidade devertao constar de no ntrnliho'f:' a
sala para trabalho de parto (com sanitario anexo), uma sala d,e p~,' ',-:.::(
ante-sala de escova!;ao) uma sala"de reanima<;ao do recem-nascido I! "ber-
este ultimo composto de sala de exame e tratamento, lactario,' :s~ia"p~a pre:
maturos, sala para recem-nascidos normais e sala para isolamento. ' """'~f1

Art. 205 - as servi~os de radiologia deverao ser instalados em comparti-
mentos dotados de revestimento de prote<;ao contra radia~Oes. "

Art .. 206 ,- As instala~oe3 e dependencia.s destinadas a cozinha.dep6llMo
de suprlmentos e copas, devem tel' 0 piso revestido com material lisoreslIIO
tente, impermeavel a lavavel, e paredes revestidas ate a altura miplmade
2,OOm(dois metros) com azulejo ou material equivalente abertu~- tiI&s
milimetricamente, tetos lisos, sendo obrigat6rio 0 uso de coifas. com' t~
previamente filtrada em condensadores de gordura.

iParagrafo Unico - Nao e permitida comunica~ao direta entrea,collAhll.
e os compartimentos destinados a instala<;ao sanitaria, vestil'lrio, lavan~
e farmacias. . ,

Art. 2I.'fl - Nas constru<;Oeshospitalares existentes e que nao -estejamS'Cle
acordo co:n asexigencias do presente C6digo, s6 serao permitidlis .o'bras,~e
conserva~ao. As obras de acrescimos, reconstru<;,iio parcial ou de i'efenna liS
serao permitidas quando forem imprescindiveis a conservaQa'Odo edifteiolilbb
a melhoria das suas condi!:Oes higienicas e de conforto, de ac6rdo' cOm a'O!i-
enta~ao fixada pelas disposi~oes deste C6digo.,

Art. 208 - Nas constru<;oes hospitalares existentes e que niO;eBte)8'J!l
de acordo com as exigencias do presente C6digo, serao permitidas obras' que
importam no aumento do numero de leitos quando: . '

1 - for previamente aprovado pelo departamento competente, um plano
geral de remodela~Oes da constru<;ao hospitalar, que a sujeiteas
disposif;oes deste C6digo; -

2 - as obras projetada.s fizerem parte integrante do plano geral de re-
modela<;ao aprovado.

Asilos e Congeneres

Art. 209 - As edific~Oes destinadas a asilos orfanatos, albE!rg:uese con-
generes, alem das disposi<;6es do presente C6digo que Ihes forem aplic:\.veis,
deverao:



[i) quando individUais, area minima de 6,OOm2(sels metros quadra-
dos), pe direito minimo de2,6Om (dois metros e sesenta centime-
tros) ;

b) quand~ col~tivos, 9,OOm2(nove metros quadrados) no minimo, pa-
ra dOIS leltos, acrescidos de 4,OOm2(quatro metros quadrados)
POl' leito excedente e pe-direito minimo de 2,8Om (dois metros e

oitenta centimetros), no caso de area total inferior a 6O,OOm2
(sessenta metros qu,adrados). Quando com area superior a 60,00m2
(sessenta metros quadrados) e pe-direito minima sera de 330m

(tres metros e trinta centimetros); ,

2 - tel' instalac;6es sanitarias constantes de banheiras ou c1huveiros, la-
vat6rios e vasos sanitarios na proporc;;ao de um (1) conjunto para
cada dez (10) asilados;

3 - tel', ,quando se destinarem a abrigos de menores, salas de aula, patio
para recreac;ao, aplicando-se para tais depend@ncias as prescric;Oes
referentes a escolas;

4 - tel' reservatorios de ac6rdocom asexigencias do D.M.A.E
5 - tel' instala«;;,aopreventiva contra incendio de ac6rdo com 0 que dis-

puser a A.B.N.T.

Art. 210 - As edifica~oes destinadas a escolas. alem das disposicoes do
presente C6d~go que lhes foremaplicaveis, deverao:

1 - ser de material incombustivel, tolerando-se 0 emprego de madeira
ou outro materialcombustivel apenas nas esquadrias, lambris, para-
peitos, revestimentos do piso, estruturas da cobertura e torro;

2 - ter afastamento minima de 80,OOm(oitenta metros) de postos de abas-
tecimento. A dlstancia sera medida entre 0 ponto da instala~ao do
reservat6rio de combustivel e 0 terreno da escola.

3 - tel' locais de recreac;ao descobertos e cobertos, quando para menores
de 15 (quinze) anos, atendendo ao seguinte:

a) local de recreac;;ao ao ar livre com area minima de 2 (duas) vezes
a soma das areas das salas de aula, devendo 0 mesmo ser pavi-
mentado, gramado ou ensaibrado e com perfeita qrenagem;

b) local de recreac;ao coberto ,com area minima igual a 1/3 (um ter-
CO) da soma das areas das salas de aula;

4 - ter instalac;6es sanitarias obedecendo as seguintes proporc;;oes mini-
mas:

a) meninos:
tun vasa s",nitario para cad a 50 (cinquenta( alunos; um mit6rio
para cada 25 (vinle e cinco) alunos; um lavatorio para cada 50
(cinquenta alunos);

b) meninas:
um vaso sanitario para cada 20 (vinte) alunas;
um lavat6rio para cada 50' (cinquenta) alunas;

rental alunos, no minimo; .
6 - ter chuveiros, quando houver vestiario para educaC;ao fisica'
7 - ter ~eservat..6rio de acordo com as e.xigencias do n.M.A.E.; ,
8 - ter mstalacao preventiva contra incendio de acordocom 0 que dis-

puser a A.B.N.T.

Art. 211 - As salas de aulas deverao satisfazer as seguintes condiC;6es:

1 - comprimento m~ximo de lOOOm (dez metros);
2 - largu~a nao ex,cedente a 2 (duas) vezes a distancia d~ plso Ii verga

das ~a~elas principais; .
3 - pe dlrelto minima de 2,OOm (dois metros e sessenta '~entfmetros)

~end~ que no caso da existencia de vigas, estas deverio ter a fac~
mferlor com altura minima de .2,40m (dois metros e quarentii cen-
tfmetros);

4 - area; calculada it razao de 150m2 (um metro e meio quadrado) no
mimmo, por aluno, 1l'30 podendo tel' area inferior a 15,OOm2(quinze
metros quadrados) nem ser ocupada por mais de 40 '(quarenta) alu-
nos;

5 - piso pavimentado com material adequado ao uso;
6 - possuir vaos que garantam a ventilac;;lIo permanente atrav,es de,

pelo menos, 1/3 (urn terc;o) de sua supel'ficie, e que permitam a ilu-
minacao natural, mesmo quando fechados;

7 - possuir janelas, em cada sala, cuja superficie total seja equivalente
a 1/4 (um quarto) da area do piso respectivo.

Art. 212 - Os corredores deverao tel' a largura minima de 150m (urn
metro e cinquenta centilmetros) e, quando atenderem a mais de 4 salas a
largura minima de 2,00m (dois metros>. '

!Para.grafo (mico - NiLo sac considerados como patios cobertos os corre-
dores..!!: passagens.

Art. 213 - As escadas principais deverao satisfazer as seguintes condi~s:

1 - ter largura minima de l,5Qm (um metro e cinqiienta centimetros)
sempre que utilizadas por um nl1mero igual ou inferior a 300 (tre-
zentos) alunos. iConsiderando-se malar nl1mero de alunos que efeti-
vamente as utilizam, aumentara SUa largura na razao de 8mm (oito
milimetros) pOl' aluno excedente. A largura assim determinada po-
dera ser distribuida POI' mais de uma escada, que terao a largura
minima de l,5Om (um metro e cinquenta centimetros)'

2 - possuir degraus com largura compreendida entre O,29m (vinte e nove
centimetros) e 0,33m (trintae trescentlmetros), e a altura compre-
endida entre 0,15m (quinze centimetros) e O,18m(dezoito centime-
tros) , atendendo em ,qualquercaso a f6rmuIe. de Blondel;

3 - sempre que a altura a vencer for superior a 2,5Om (dois metros e
cinquenta centimetros) deverao possuir patamar, os ·quais terao de
profundidade, no minimo, 1,2Om(um metro e vinte centimetros), ou
a da ~argura da escada quando esta mudar de direcao;

4 - nao se desenvolver em leque ou caracoI;
5 - estar localizada de maneira que a distancia a entrada de qualquer

sala de aula nao seja superior a 30,OOm(trinta metros);
6 - possuir iluminac;ao direta, em cada pavimento.

Art. 214 - As rampas, alem de atenderem 0 que prescrevem os incisos
I, 3, 4, 5 e 6 do artigo 213, deverao tel' declividade maxima de 10% (dez por
cento) e piso com revestimento antiderrapante.

Art. 215 - As escolas que possuam internatos, alem das demais exig~n-
cias do presente capitulo, deverao:



-- tel' os dormitorios:

a) area minima de 6,00m2 (seis metros quadra.dos), 9,OOm2 (nov.e
metros quadrados) e 12,00m2 (doze metros qu,adrados), respe~t~-
vamente, para 1 (urn), 2 (dois) e 3 (tres) Ie,itos e pedireito milli-
mo de 2,60m (dois metros e sessenta centrmetros); .

bi area acrescida de 4,00m2 (quatro metros quadrados) pOl' Ieltoex;
cedente a 3 (tres) e ate urn limite maximo de 8 (oito) leitos e pe
direito minima de 280m (dois metros e oitenta centimetros);

2 - tel' instala!(oes sanitarias privati vas de internato obedecendo as
,guintes proporl;Oes minimas:

a) meninos:
urn vasa sanitario para cada 10 (dez) alunos;
urn mitorio para cada 20 (vinte) alunos;
urn lavat6rio para cada 5 (cinco) alunos;
urn 'chuveiro para cada 10 (dez) alunos;

b) meninas:
urn vasa sanitario para cada5 (cinco) alunas;
urn bide para cada 20 (vinte) alunas;
umlavat6rio para cada 5 (cinco)alUnas;
um chuveiro para cada 10 (dez) alunas;

3 - tel' urn bebedoura automat~co, de agua filtrada,no minimo, para
cada grupo deaO (oitenta) alunos.

Art. 216 - Nas esculus eXisten<;s, que naoestejam de acor?o. com as
exigencias do presente C6digo, 56 scrao permitidas obra~ de~cr~sclm~, r~-
constru!(ao parcial ou de reform a quando forem imprescmdivels a mel~orra
das condi!(oes higienicas existentes, sem contudo aumentar a sua ca.pacldade
de utilizacao. - . d • d 0 a .

Art. 217 - Nas escolas existentes, que nao esteJam e ~cor.o c m . s
exigencias do presente C6digo, serao permitidas obras que. lmplrquem e:n
aUmento de sua capacidade de utiliza!:"l'o, quand~. as ~artes a acrescer n:lO
venham agravar as condil;oes gerais das partes Ja eXlstentes.

CAiPfTULO XXII

Art 218 - As edifical;oes destinadas a audit6rios, alem das disposicoes
do pres'ente C6digo que lhes forem aplicaveis, deverao:

- ser de material incombustivel tolerando-se 0 em~rego' de .madeira
ou outro material combusUvel apenas nas esquadnas, lambrrs, para-
peitos, reveslimE'ntos do piso, estrutura da cobertura e .forr~; .

2 - tel' vaos de ilumina!(ao e ventila!(ao efetiva euja superficle nao seJa
inferior a urn decimo (1/10) da area do piso; .

3 - tel' instalaCoes sanitarias para usa de ambos os. sexos, devld_amen~e
separados, com facil acesso, obedecendo as se,gumtes_propor!(oes ml-
nimas. nas quais "L" representa a metade da lota<;ao:

4 ~ terinstalal(ao preventiva contraincendio de aeordo com 0 que dis-
puser a A.B.N.T.

Paragrafo Unico- - Em audit6rios de estabelecimentos de ensino, poderA
ser dispensada a exigencia constante do inciS03 (tres) do presente artigo,
uma vez havendo possibilidade de usodos sanitarios existentes em outras
clependencias do estabelecimento.

Art. 219 - As portas serao dimensionadas. em funcao da lota!(ao maxima,
obedecendo ao· seguinte:

1- possuirem, no minimo, a mesma largura dos corredores;
2 -'- possuirem as de saida largura total, (somados todos os vaos) cor-

respondendo a km -(urn centimetro), POl' pessoa, nii6 podendo cada
porta tel' menos de 1,5Om (UI'n:metro ecinqiienta centimetros) de
vlii'o.livre, nemficar a menos de2,OOm (dois metros) de qualquel'
anteparo, devendo abrir no sentido do eseoamento;

Art. 220 -Os cOrredores serao dimensionadosem fun~ao da lotaQao ma-
xima, e ob-edecendoaoseguinte:

- as circula!(oes de acessos e esco!lm~nto devem tel' completa indepen-
dencia, relativamente as economias' contiguas ou superpostas ao au-
dit6rio;

2 - os corredores de escoamento devtim possuir largura minima de I,50m
(um metroe cinqiienta centimetros) para ate 150 (cento e cinqiip.nta)
pessoas, largura que sera aumentada na razao de Imm (urn milime-
tro) POI'pessoa excedente. Quando 0 escoamento se fizer para 2 (dois)

logradouros, este acrl§scimo podera ser reduzido de 50% (cinqiienta
POI'cento);

3 - os corredores longitudinais do salao devem tel' largura minima de
1,00m (um metro)e os transversais de 1,70m (um metro e setenta
centfmetros) para ate l{)0 (oem) pessoas, .. larguras estas que serao
aumentadas na razao de lmm (urn milfmetro) ;POI'pessoa excedente,
deduzida a capacidade de acumula!(ao de 4 (quatro) pessoas POI'
metro quadrado no corredor.

Art. ·221 - As escadas serao dimensionadas em funQao da 10taQao maxima,
obedecendo ao seguinte:

1 - quando do escoamento, devem tel' largura minima de 1,50m (urn
metro e cinqiienta centimetros) para ate 100 (cem) pessoas, largura
esta que sera aumenadana' raZ'ao de Imm (um milimetro) .por pes-
soa excedente;

2 - sempre ,que a altura. a vencer for superior a: 2,50m (dois men'os e
cinqiienta centime'ros) devem tel' patamEres os quais teriiode pro-
fun didade, no minimo, 1,2Om (urn metro e vintecentimetros) ou a
da largura da escada, quando esta mudar de direcao;

3 - nao poderao ser desenvolvidas em leque ou caracoi;
4 - deverao possuir corrimoes continuos, inclusive junto a parede da

caixa da escada;
5 - quando a largura ultrapassar de 2,60m (dais metros e sessenta centi-

metros) deverao ser subdivididas pol' corrimaos;;
6 - quando substituidaspor rampas, estas deverao tel' inclina!(ao maxima

de 10% (dez POI' cento) e serem revestidas de material antiderra-
pante.

Art. 222 - Os vaos, passagens, _corredores.e escadas' destinadas a saida
do publico, s6 poderao tel' portas que nao prejudiquem: 0 livre escoamento.



Art. 223 - As poltronas ueveIyao ser distri!buidas em setores, separados
por corredores, observando 0 seguinte:

1 - 0 nlimero de poltronas em cada setor mo podera· ultrapassar de 250
(duzentos e cinqiienta);

2 - as filas dos setores centrais terao no maximo 16 (dezesseis) poltronas;
3 - 'quando estes setores ficarem junto as paredes laterais sera de 8 (oito)

o nlimero maximo de poltronas;
4 - 0 espacamento minima entre as fHas de poltronas devera ser' de:

a) quando situadas na plateia, O,9Om(noventa centimetros) para as
poltronas fixas e O,85m (oitenta e cinco centimetros) para as m6-
veis;

b) quando situadas nos balcoes, O,95m (noventa e cinco centimetros)
para as poltronas fixas e O,88m foitenta e oito centimetros) para
as m6veis.

Art. 224 - Os projetos arquitetonicos deveriio ser acompanhados de de-
talhes explicativos da distribuiCao de poltronas (localidad{!S).

Art. 225 - As edificacoes destinadas a cinemas. al6m das disposicoes do
presente C6digo que lhes forem aplicaveis, deverao:

1 - ser de material incombustivel, tolerando-se 0 emp~go de madeira ou
material combustivel apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, re-
vestimento de piso, estrutura da cobertura e forro;

2 - ter os contrapisos e entrepisos construidos de concreto ou com estru-
tura metalica, com protecao adequada contra fogo;

3 - ter piso satisfazendo 0 grafico demonstrativo da perfeita visibilidade
da tela, por parte do espectador situado em quaLquer localidade:

4 - ter sala de espera contigua e de facU acesso ill sala de projecao, com
area minima de 20dm2 ,(vinte decimetros quadrados) por pessoa, caL

culada sabre a capacidade total, onde deverao estar localizadas a::;
bHheterias;

5 - ter instalacoes sanitarias, separadas por sexo, com facil acesso tanto
para a sala de espetaculos como para a sala de espera~ obedecendo as
::;eguintes re1acoes nas quais '''L'' repr,esenta a metade da lotacao;

vases L/300
Homens lavatorios L/250

mit6rios L/150

vasos L/250
Mulhe'res

lavat6rios L/250

6 - ser dotados de instalacao de ar condicionado, quando situ ados nn
zona central, limitada pela Primeira iPerimetral;

7 - ser equipado no minimo com instalacao de renovacao mecanica de
ar, quando localizado fora da zona indicada no inciso anterior;

8 - ter instalaif<io.de emergencia para fornecimento de luz e forca;
9 - ter instalal;iiio preventiva contra incendlo, de acardo com 0 que

dispuser a A.B.N.T.

Art. 228 --: .As portas, corredores e escadas deverao obedecer respectiva-
mente, aos artIgos 219, 220, 221, 222 e seus incisos, do capitulo XXII.

Art. ~27 .- As cabinas de projecao deverao ser construidas inteiramente
de matenal mcombustivel e obedecendo as seguintes condieoes:

1 - ter completa independenciacom a sala de espetaculos, com excecao
das 8Iberturas de projeCao e visores estritamente necessarios'

2 - ter a~ea sU!i~iente, para no minimo, 2 (dois) projetores, com 'as di-
mensoes mrrnmas de:
a) 3,OOm(tres metros) de profundidade na direcao da projecao'
,b). 4,00m (quatro metros) de largura; ,
c) l,5Om (urn metro e cinqiienta centimetros) de acrescimo na lar.
gura, para cada projetor excedente;

3 __ ter pe direito minimo de 3,OGm (tres metros);
4 - ter escada de acesso, quando houver, dotada de corrimao;
5 - ter porta de acesso abrindo para fora;
6 - ter tratamentoacllstico adequado'
7 .- ter vent!laciio pennanente, podendo ser por meio de poco ou chamine'
8 - ter equIpamentocontra incendio, de acordo com 0 que dispuser ~

A.B.N.T.;
9 - possuir instalacoes sanitarias privativas dos operadores. constante

de vaso, lavatorio e chuveiro. '

Art. 228 -:--.Os projetos arquitetOnicos deverao ser acompaIl!hados de
deta~es e~~catrvosda distribuiC'ao de localidades, visibilidade e das ins-
tala~oes eletrlCas e mecanicas para ventilal;iiio e ar condicionado.

Art; 229 .,-. As ediflcacoes destinadas a teatros aIm de dmposicoes do
presente C6digo que lhes forem aplicaveis, deverao;

1 - ser de materia~ incombus~fvel. tolerando-se 0 emp~go de madeira
ou outro materIal combustrvel apenas nas esquadrias parapeito lam-
bris, revestimento de pisos, estrutura da cobertura' e forro' '

2 - ter os contrapisos e entrepisos construidos em concre:o ou ~om es-
trutura .metalica, co~ protecao adequada contra fogo;

3 - ter, s~las de espera mdependentes para plateia e balcOes com area
mInIma de 2Odm2 (vinte decimetros quadrados) por pessoa'

4 - t:r. compartimentos destinados a depOsito de cenario e ~aterial
celllCO,guarda-roUipas e decoracao, nao podendo ser locallzado sob 0
palco;

5 - ter instalacao sanitaria separada por sexo, co~ acessos pelas salas de
espera obedecendo as seguintes relacoes nas quais "L" representa a
metade da lotacao:

vasos L/300Homens lavat6rios L/250
mit6rios L/IOO

vasos L/250Mulhe'res
lavat6rios L/250

6 -ser dotadas de instalacao de ar condicionadonas zonas limitadas pela
Segunda Perimetral.

7 - ser equipadas, no minimo, com instala~iio de renovacao mecanica
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de ar. quando situadas fora da zona indicada no in'Ciso anterior;

8 - tel' instala~ao de emergencia para fornecimento de luz e for!<ll;
. 9 -'-' tel' tratamento acllstico adequado;
10 - tel' instal8.!;ao preventiva contra incendio, de acordocom 0 que esta-

belecem as norm as do. A. B. N. T.

Art. 230 - As portas. corredores, escadas e distribuicio das polt,ronas de-
verao atender ao que prescrevem os artigos nUmeros 219. 220, 221, 222 e
223 e seus incisos. do Capitulo XXII.

Art. 231 - A parte destinada aos artistas devera tel' acesso direto pelo
exterior. independentemente do. parte destinada ao pUblico. admitindo-se ~te
acesso peloscorredores de escoamento.

Art. 232 - Os camarins deverao atender 0.0 seguinte:

1 - tel' area 11tHminima de 4,00m2 (quatro metros quadrados), permitin-
do a inscricao de urn ci'rculo de diametro de 1,5Om (urn metro e
cinqiienta centimetros);

2 - tel' pe direito minimo de 2.40m (dois metros e quarenta centimetrosl;
3 - tel' ventilac;io direta. podendo ser feita pOl' m.eio de POQO;
4 - tel' instalacoes sanitarias separadas POI' sexo. e:t;n nUmero de urn

conjunto de vaso, chuveiro e lavat6rio. no minimo. pllira cada cinco
~5) camarins.

Art. ·233 - Os projetos arquitetonicos deverao ser acompanhados de de-
talhes explicativos do. distribuicao de localidade. vis1bilidade e das instalacQes
eletricas e mecanicas de ventilal;io e ar condkionado.

Art. 234 '-- As construc;oes destinadas a temp los, alem das disposiCOes do
presente C6digo que lhes forem aplicaveis. deverio:

.} -'-' tel' as paredes de sustentac;ao de material incombustivel;
2 ..,.,.ter vios que permitam ventila!jlaopermanente;
3 - terasportas e os corredores de acordo com 0 capitulo XXII, artigos

219 e 220;
4 - tel' instalac6es preventivas contra incendio, de acOrdo com as normas

daA.B.N.T.

Att,235 - iPodem ser autorizadas as construc;oes de templos de madeira,
a juizodo departamento competente, porem. sempre de urn llnico pavimento
e emcarater provis6rio, com area construida de ate 150,00 (cento e.cinqiienta
metros. quadrados).

Art. 236 - Asedificacoes destinadas a ginasio. alem das disposiC5es do
presente .C6digo que lhes forem aplicaveis, dever1io:

""".ser construidos de material incombustivel, admitindo-se 0 emprego
de madeira ou outro material combustivel nas esquadrias. no revest·i-

mento de' pisos e na estrutura do. cobertura.· As arquibancadas pode-
ra-o tambem ser de madeira. desde que 0 espaco sob as mesmas
nao seja utilizado;

2 - tel' .superficie. de ventilacao no minimo igual a urn decimo (l/10~
do. area do PISO.que podera ser reduzida de 20% (vinte POI' cento)
quando houver ventilac;io pOI' processo mecanico'

3 - tel' instalac;ao sanitaria de uso publico. com facil ~cesso para ambos
os sexos. nas _seguintes proporc;oes. nas quais "L" representa a me-
tade do. lotacao:

Romens
vasos [,/300

lavat6rios L/250
mit6rios L/l00

vasos L/250Mulheres
lavatOrios L/250

4 - tel' instalacoes sanitarias para uso exclutivo dos atletas, separo.das
POI' sexo. obedecendo aos seguintes minimos:

mit6dos
chuveiros

vasos
lavat6rios
clhuveiros

5 - tel' vestiarios separados POI' sexo, com area mmrma de 16.00m2
(dezesseis metros quadrados), permitindo a inscric;ao de urn circulo
de 2.00m (dois metros) de diametro;

6 - tel' instalac;ao preventiva contra incendio de acordo COm 0 que
dispuzer 8 A.B.N.T. '

iP~ragrafo unico -: Em ginasios de estabelecimento de ensino poderao
set dlspensadas. as eXl,gencias constantes dos incisos 3 (tres) e 4 (quatro
do. presente artlgo, uma vez havendo possibilidade de use dos sanitarios ja
eXlstentes.

CA!P1TULO XXVII

oSede de Associ~oes Recreativas, Desportivas. Culturais e Congeneres

Art: 237 -' As .edificaco-:s destinlbdas asede de associac;5es recreativas,
desportlVas. culturaIs e congeneres. alem das disposi!:;oes do presente C6digo
que lhes torem aplicAveis. deverla'o: .

1 - ser construfdas de alvenaria, tolerando-se 0 emprego de madeira ou
outro material combustivel apenas nas esquadrias parapeitos lam-
bris. revestimento do piso. estrutura do. cobertura 'e forro' •

2 - tel' cObertura impermeavel, incombustivel. resistente eo' mais leve
"V' representa a metade do. lotac;ao;

Romens
vasos L/200

lavat6rios L/I50
mit6rios L/l00

vasos L/lOOMulberel
lavat6rios L/150



3 - ter instala~ao preventiva contra incendio, de acordo com 0 que
dispuzer a A.B.N.T.

Art. 238 - Os clubes que possuam departamentos esportivos devem
possuir sanitarios e vestiarios de acordo com 0 previsto no capitulo XXVI.

Art. 239 - 'Poderao ser autorizadas constru~s de madeira destinadas a
sede de pequenas associac6es, a criterio do departamento competente, porem,
sempre de urn (mico pavimentoe com area construida nao superior a 3OO,OOm2
(trezentos metros quadradosL

1 - ter as paredes e 0 fundo revestidos com azulejosou material equi-
valente;

2 - ter aparelhamento para tratamento e renova!;B.o d'agua. Quando
destinadas ao uso coletivo (c!ubes), devera ser aprovado 0 re~tivo
projeto.

lParagrafo Unico - 0 projeto para a constru!;ao de piscinas devera ser
acompanhado, alem do projeto de instalac;ao hidnlulica, do projeto de ins-
talacao eletrica, quando houver.

Art. 241 - As edificac6es destinadas a fabric as em. gerM, oficinas: alem
das disposiCOes do presente Cod~go que Ihes forem aplicaveis, deverao:

1 - ser de material incombustivel, tolerando-se 0 emprego de madeira
ou outro material combustivel apenas nas esquadrias e estruturas
da cobertura;

2 - tel' as paredes confinantes do tipo corta-fogo, elevadas a I,OOm (urn
metro) acima da calha, quando construlda na divisa do lote;

3 - tel' pe-direito minimo de 3,50m (tres metros e cinquenta centime-
tros), quando com area superior a 80,00m2 (oitenta metrosquadrados);

4 - ter, os locais de trabalho, vaos de ilumin~ao natural com area
nao inferior a l/to (urn decimo) da superficie do piso, admitin!io-se
para este efeito, ilumina!<'iio zenital; •

5 - ter instalac;6es sanitarias separadas por sexo, na seguinte rproporcao:
- ate 60 (sessenta) operarios - 1 (urn) conjunto de vaso sanitario,

lavatorio, chuveiro (e mit6rio quando masculino) para cada gru-
po de 20 I(vinte);

- acima de 60 (sessenta) operarios - 1 (urn) conjunto de vase
sanitario, lavatorio, chuveiro (e mitorio quando masculino) para
cada grupo de 30 (trinta) excedentes;

6 - ter vestiarios separados POr sexo;
7 - ter reservatorios de acordo com as exigencias do D. M. A. E. ;
8 - ter instala!;ao preventiva contra incendio, de acordo com 0 que dis.

puzer a A.B.N.T.;
9 - fer 0 afastamento minimo de 80m (oitenrta metros) de Escolas. A dis-

tancia sera medida entre 0 ponto de instalac;ao da fabrica ou· oficina
e 0 terreno da escola.

Paragrafo unico - No caso em que por exigencia de ordem tecnica hou-
:e~ comprovadamente necessidade de reduc;ao dos pes-direitos previstos no
mCIso.3 ~(tres) deste artigo, deverio os projetos respectivos ser submetidos a
apreCla!;aO da Comissao Consultiv8 do C6digo de Obras.

A:t. 242 - Os. compartimentos que assentam diretamente sobre 0 solo
deverao tel' contraplsos impermeabilizados com pavimentac;ao adequada a na-
tureza do trabalho.

A:t. 243 -.Os cOmpartimentos destinados a ambulatorios e refeitorios
devet1~otel' os PISOSe as paredes, ate a altura minima de 2,OOm(dois metros)
revestldos com material liso, resistente, lavavel e impermeavel. '

. Art. ~44 - Os compartimentos destinados a manipula!;ao ou deposito de
mflamavels ~eve_rao localizar-se em lugar convenientemente preparado conso-
ante determma!;oes relatlvas a inflamaveis liquidos, solidos ou gasosos .

.Art. 245 - Os fornos, maquinas, caldeiras, estufas, fo,g6es, forjas
qualsq~er outros aparelhos onde se produza ou concentre calor devemo
convementemente dotados de isolamento termico e obedecer ao seguinte:

- distal', no minimo, 1,00 (urn metro) do teto, sendo esfe espa!;o au-
mentado para 1,5Om (urn metro e cinqiienta centimetros) pelo menos
quando houver pavimento superposto'

2 - distaT, no minimo, 1,00 (urn metro) d~s paredes da propria edificac;ao
ou das edificac;6es vizinhas.

Art. 246 - As chamines deverao atender 0 que prescreve 0 art 121 e seu
paragrafo Unico. .

Art. 247 - Em se tratando de oficinas com area de ate 80,OOm2(oitenta
metros q.ua~rados): sera tolerado apenas urn conjunto sanitario composto de
vase samtano, lavat6rio, chuveiro e mitorio.

Art. 248 - As fabric as de produtos alimenticios e de medicamentos alem
das demais exigencias do presente capitulo que Ihes forem aplicaveis, de~erao:

1 - tel'; !l0s recintos de fabrica!;ao: as paredes revestidas ate a altura
mmlIDa de 2,OOm(dois metros) com material liso resistente lavavel

e impermeavel; "
2 - ter. 0 piso. revestido com material liso, resistente, lavavel e imper-

meavel, nao sendo permitido 0 'Piso simplesmente cimentado.
3 - tel' assegurada a incomunicllibilidade direta com os compartimentos

sanitarios ou de habitac;ao;
4 - ter os vaos de iluminac;ao e ventila!;iio dotados de tela milimetrica.

Art. 249.- As fabricas de explosivos, alam dlliS demais exigencias do
presente capitulo que lhes forem aplicaveis, deverao:

1 - conservar entre seus diversos pavilih6es e em rela!;ao as divisas do
lote, 0 afastamento minima de 50,OOm(cinqiienta metros)'

2 ~ tel' cobertura. impermeavel, incombustivel, resistente e ~ mais leve
possivel, apresentando vigamento metalico bem contraventado'

3 - pisos resistentes, incombustivel e impermeaveis; ,
4 - ser dotadas de para-raios.

. . Paragrafo Unico_- Nas zonas de isolamento obtidas de acordo com 0
mCI~o 1 (urn), deverao ser levantados merl5es da terra de, no minimo, 2,OOm
(dOISmetros) de altura.,onde deverao ser plantadas arvores para a formac;ao
de uma cortina fIorestal de prote<;i1.o.



Art. 250 - As edificac;6es destinadas a armazens, alem das disposic;6es
do presente Codigo que lhes forem aplicaveis, deverao:'

1 - ser construidas de material incombustivel, sendo tolerado 0 emp~go
de madeira ou outro material combustivel apenas nas esquadnas,
forro e estrutura da cobertura;

2 - tel' Ipe direito minimo de 350m (tres metros e c.inqiienta centime~ros):
3 - ter piso revestido com r:r:aterial a~eq~adoa0!im a_qu~ se .destinam,
4 - ter abertura de iluininac;ao e venhlac;ao com 'area naa mfenor a 1/20

(urn vinte avos) da superficie do piso;
5 - ter no minimo, urn conjunto sanitario composto de vasa sanitario,

lav'atorio, mitorio e chuveiro; .
6 - ter instalac;ao preventiva contra incendio, de acordo com Q que dlS-

puzer a A,B.N.T.

Art. 251 - As edificac;5es destin~das it dep6sitos d~ infl.amaveis, _alem
das disposic;5es do presente Codi~o que lhes foremaphcavelS, deverao:

1 - ter nos pavilh5esum afastam-ento minimo de ·MOm (quatro met~o~)
-entre si e urn afastamento minimo de 10,OOm(dez metros) das dlVl-
sas do lote;

2 - ter as paredes, a cobertura e 0 respectivo vigamento construidos em
material incombustivel; .

3 - ser divididas em secc;5es, 'contendo cada urna no mfunmo 200'.000
(duzentos mil) litros, devendo teros recipientes resistentes, loc~hza-
dos a 1,00m (urn metro),no 'minimo, das paredes e com capacldade
maxima de 200 (duzentos) litros;

4 - ,LeI' uaredes diVisorias das' sec<;6es. do tipocorta-fogo, elevando-se
no ~inimo 1,00m (urn metro) acima da calha ou rufo, nao podend.o
haver continuidade de beirais, v~g.as,terc;as e outras pec;as construtI-

vas; d r 'd d5 - ter 0 piso protegido por uma camada de concreto com ec lVl a e
suficiente para recolhiinentodo liquido arm~zenado, e urn 1'8:10;_

6 - tel' as portas de c'omunic~o entre as secc;oes ou de co~umc~c;ao
com outras dependencias, do tipo corta-fogo e dotadas de dlSpositlvos
de fechamento automatico;

7 - tel' as soleiras das portas internas de material incombustivel e com
0,15 (quinze centimetros) de altura acima do piso;

8 - ter vaos de ilumina<;ao e ventila<;>aocom area niio inferior a 1/20
'(um vinte avos) da superficie do piso;

9 - ter ventila<;ao mediante aberturas ao nive1 do piso em oposi<;iio.a,s
portas. e janeIas," quando oliquido ai'mazenado puder ocasionar ,pro-
duC;ao de vapores;

l(} - ter instalit<;ao eletrica :blindada devendo os focos incandescentes se-
rem pl'ovidos de· ,globos impermeaveis ao gas e protegidos com tela
mehHka;

11 - tel', em cada sec<;ao, apal'elhos extintores de incendio.
12 - tel' afastamento minimo de 80,OOm(oitenta metros) de Escolas. A

dist8incia' devesermedida entre o· ponto de instala<;ao do deposito
de inflamavel e 0 terreno da Escola.

Art. 252 - 0 pedidode aprovacao do projeto devera ser instruido com
a especificacao da instala!jlao, mencionando 0 tipo de inflamavel, a natureza e
eapacidade dos tanquesou recipientes, aparelhos de sinaliza.<;iio,assim COmo
todo 0 aparelhamento ou maquinariaa ser empregado na insta1a<;ao.

Art. 253 - Sao considerados como inflamaveis, para os efeitos do presente
C6digo, os liquidos que tenham seu ponto de fulgor abaixo de 930 e, enten-
dendo-se como tal a temperatura em que 0 liquido emite vapores em ,quant'-
dades que possa inflamar-se ao contato de chama ou cente~ha.

Art. 254 - lPara efeito deste C6dilgo nao saD considerados depositos de
inflamaveis, os l'eservat6rios das colunas de abastecimento de combustiveI
os r~servat6rios e autoclaves empregados na fusao de materiais ,gordurosos:
f~br~ca de velas, saMes, limpeza a seco, bem como tanques de ,gasolina es-
senCIa oy ~lcool que fac;am parte integrante de motores de explosao ou
combustao mterna, em qualquer parte que estejam instalados.

SEC<;:_~O II

Dew6sitos de Explosivos

Art· 255 - Os pedidos de aprovac;iio para projetos de constru<;lao de
depOsItos.de eXl?losivos .fica:n condicionados a permissao previa do Minist~rio
do EXerCltO,cUJa autonzac;ao devera fazer parte integrante do processo.
. AJ;t._256 - As .edificac;5es destinadas a depOsitos de explosivos. alem das

dlSposlc;oes dopresente iC6digo que lhes forem aplicaveis, deverao:

1 - tel' os pavilh5es um afastamento minimo de 50,OOm(cinqiienta me-
tros) entre si e das divisas do lote'

2 - tel' as paredes, forro, cobertura e ~espectivo vigamento construidos
com material incomhustfvel;

3 - tel' opiso resistente e impermeabilizado .(asfalto ou concreto);
4 - tel' va.os de iluminacao e' ventilac;ao com area nao inferior a 1/20

(urn vmte avos) da superficie do piso;
5 - tel' instalac;ao preventiva contra incendio, de acordo com 0 que dis-

puzer a A.B.N.T.;
6 - pcissuir instalacao de para-raios;

§ 1.0 - 'I?everao ser levantados, na area de isolamento, merl6es de terra
'de '2,00m '(dOI~.metros) de altura, no minima, onde serao plantadas arvores
pal'aa forma<;!~ode uma cortina florestal de protec;ao.
. §. 2.° - ~ao e permitida a existencia de instala<;iio de redes el6tricas no
mtenor ou· sobre os dep6sitos de explosivos.

SElC~AO I

Gamgens Particulares Individuals

Art. 257 - As edificac6es destinadas a garagens particulares individuais,
alem,_dasAisposi~es dO.presente ,C6digo que lhesforem. aplicaveis, deverao:



1 - ter pe-direito minima de 2,2Om (dois metros, e vin~ ~entimelroS);

2 - t(er a~~~r~V~~) v~~ti~i:~rE~::~~e~\~0~0~r:r:l~::d~n~er;~~t~1:~:2um ~
atraves do po<;o de ventila<;ao; " J'

3 - ter piso revestido com material resistente, lavavel e. Im.~ermea~
4 - ter laI'lgura util minima de 2,'50m (dois metros e cmquenta eel,

metros); ( . t).
5 - ter profundidade minima de 5,00m cmco. me ros ,
6 - ter incomunicabilidade direta com comparbmentos de permanench

prolongada noturna; , . . d lote
7 - ter as rampas, quandQ 'houver, situadas totalmente no mterloro .

Garagens Particulares Coletivas

Art 258 - Sao consideradas ,garagens particulares coletivas as q~e ~orem
construfdas no lote, em subsolo ou e~ um ou mais pavimentos de edificlos de
habita<;ao coletiva ou de uso comerclal. ..

Art. 259 - As edifica<;oes destinadas a garagens partlc~are~ colebv!!s:
alem das disposi<;Oesdo presente C6digo que Ihes torem aphcavelS, deverao.

1 - ter as paredes de material incombustivel; '.
2 - ter 0 pe direito minima de 2,2Om (dois metros e vi~te c~nbmetros),
3 - ter vaos de ventila<;I.Iopermanente com area, no mimmo 19ual ~l 11:0

(um vinte avos) da superficie do piso. Sera tolerada a venb a<;ao
atrav~s do po<;ode ventila<;ao; . , t

4 - ter entrepiso de material incombustivel, quando houver paVlmen 0

super'posto; . L l' . el'
5 - ter 0 piso revestido com material reslstente, lavctve e Impermeav ,
6 - ter V'ao de entrada com largura minima de 300m '(tres ~et~os) e

no minimo 2 (dois) vaos quando comportar mais de 50 (cmquenta)

7 - ~:~r~:; locais de estacionamento (box) para cada carro uma largur.a
minima de 2,4Om (dois met:os eo.uarenta centimetros); e comprI-
menta minima de 5,OOm(cmco metros);

8 - ter as rampas, ,quando houver, largura minima de 3,00 ,(tres ~etros)
e declividade maxima de 20% (vi~te por cent?), totalmente sltuadas
no interior do lote e com resvestlmentos antlderrapante.

~ 1,0 - Os loc3is de estacionamento (box) para cad: carro, .S: distribui<;ao
dos pHares na estrutura e a circula<;iio prevista, deverao permltir a entrada
e saida independente para cada veic~lo.. . d 3 00m

§ 20 - 0 corredor de circula<;ao devera ter lar,gura mim~ '.
(tI1es ~etros), 3,5Om <t~s metros e cinqiienta centimelros) o~ 5, (cmc~o
m~tros) quando os locais de estacionamento formarem em relac;ao aos mesmos
A.ngulos de ate 30" 45° ou 9{)0respectivamente. .

§ 3 ° - Niio s~rao permitidas quaisquer instalac;oes de abasteclmento, lu-
brifica~o ou reparos em gara,gens particulares coletivas.

§ 4.° 0 rebaixamento dos meios-fios de passeios para os acessos de ~eic:t-
los nao podera exceder a extensao de 7,00m(sete metros? p~ra cada vao e
entrada degaragem, nem ultrapassar a extens-ao de 50% (cmquenta por cento)
da testada do lote.

Garagens Comerciais

Art. 260 '~" Siioconsideradas garagens comerciais aquelas,desUnadas:.

loca<;ao de espac;?s para estacionamento e guarda de veiculos, podendo ainda
nelas haver serVlCOde. reparos, lavagens, IUbrificac;ao e abastecimento.

Art. 261 - As edificac;oes destinadas a'gara,gens comerciais aIem das dis-
posic;oes do presente C6dfgo quelhes forem aplicaveis, deverao:

- ser construidas de material incombustivel, tolerando-se 0 emrprego
de'madeira ou outro material combustiveI nas eSQuadrias e estruturade cobertura; •

2 - ler area de acumula<;ao com acesso direto do logradouro que permi-
ta 0 estacionamento eventual de urn numero de veiculos nao inferior
a 5% (cinco por cento) da capacidade total da garagem, quando nao
houver' circulacao independente para acesso e saida ate os locais
de estacionamento. Nesta area de acumulac;lao nao podera ser compu-
tado 0 espa<;o necessarioa circulacao de veiculos.

3 - ter pe direitolivre minimo de 2,4{)m (dois metros e quarenta centi-
metros) no local de estaCionamento e minimo de 3,50m (t~s metros
e cinqiienta centimetros) na' parte das oficinas, devendo as demais
dependencias obedecer as disposicoes do presente C6digo:

4 - ter 0 piso revestido' com material resistente, lavavel e impermeavel;
5 - ter as paredes dos locais de lavagem e lubrifica!:'30 revestidas com

material resistente. liso, lavavel e impermeavel;
6 - ter vaos de ventilac;iio permanente com area, no minimo, igual a

1/20 (um vinte avos) da superficie do piso. Sera tolerada a ventilaciio
atraV'es do poc;o de ventila<;ao;

7 - ter vaos de entrada com largura minima de 3,OOm(tres metros) e
no minimo 2 (dois) vaos, ,quando comportar mais de 50 (cinqiienta)carros;

8 - ter as rampas, quando houver, recuo minimo de 4,OOm(quatro me-
tros) do alinhamento, largura minima de 3,OOm(tres metros) decli-
vidade maxima de 20% (vinte por cento) e dotadas de revestimento
antiderrapante;

9 - ter 0 local de estacionamento situado de maneira a nao sofrer iriter-
ferencia com os demais servic;os;

10 - ter os locais de estaCionamento '(box) para cada carro, largura mini-
ma de 2,4Om (dois metros e quarenta centimetros) e comprimenoto
minimo de 5,OOm<cinco metros);

11 - ter instalac;ao sanitaria na proporc;ao de um conjunto de vaso sani-
tario, lavatorio,mit6rio, e chuveiro para cada grupo de 10 (dez)
pessoas ou frac;lao, de permanencia efetiva na garagem;

12 - 0 corredor de circula<;ao dever:a ter· largura mnima de 3,00m (tres
metros) 3,50m (tres metros e cinqiienta centimetros) ou 5,00m (cinco
metros) quando os locais de estacionamento il'ormarem em relac;.ao ao
mesmo angulo de ate 30", 450 ou 90° respectiV'amente;

13 - ter instalacao preventivacontra incendio, de ac~rdo com 0 que dis-
puser a A.B.N.T.

§ .1.
0

- Os locais de estaCionamento (box) para cada carro, a distribuiC;iio
dos pl1ares na estrutura e a circula(;ao prevista deverao permitir a entrada e
saida independente para cada vefculo. '

§ 2.0 - 0 rebaixamento de meios-fios de passeios para os acessos de
veiculos, nao podera exceder,a extensao de 7.00m (sete metros pa.ra cada
vao de entrada de garagem, nem ultrapassar a extensao de 50% (cinquenta
por cento) da testada do lote.

Art. 262 -,. Quando as garagens seconstituiremem urn segundo Predio,
de fundo, deverao pOssuir no minimodois.' acessos coIn larguraminima', de
3.00m (ires metros) cada um, com pavimenta\;lio. adequada. e Jh>:re de obstaculos.

Par~rafounico~ Nn .caso 'em .que.as gamtgensprevistas mo presente
artigo se localizarem em fundos de predios residenciais ou de escrit6rios;dmo



sera permitida sua utiliza(;ao para a guarda de veiculos de carga ou trans-
porte coletivo, bem como instalal;ao para abastecimento ou reparos de veiculos.

Art. 263 - Sob ou sobre garagens comerciais serio !pel'mitidas economias
de uso industrial, comercial ou l'esidencial desde que as ,garagens nao possuam
instalal;oes para abastecimento ou reparos de veiculos.

Art. 264 - As garagens comerciais com mais de 1 .(urn) pavimento (edi-
ficios 'garagens) com circula!;ao pOl' meio de rampas, alem das exigencias da
presente seccao que lhes forem aplicaveis, deverao:

I - tel' pe-direito minimo livre de 2,20m (dais metros e vinte centime-
tros) , no local de estacionamento;

2 - tel' circula!;ao vertical independente, para os usuarios, com largura
minima de l,OOm (urn metro).

Art. 265 - As garagens comerciais com mais de 1 (urn) pavimento (edi-
ficio garagem) com circulacao vertical POl' processo mecA.nico,.alem das de-
mais exLgencias da presente sec!;ao 'que lhes forem aplicaveis, deverlAotel'
instalal;ao de emer,gencia para fornecimento de fOrca.

§ 1." - Em todas as garagens com circula~o vertical pOl' processo me-
canico sera exigida area de acumulal;ao.

§ 2.° - No caso de 'garagens comerciais com circula!;ao vertical POI' pro-
cessos mecanicos, que POI' suas caracteristicas tecnlcas nao possam ser enqua-
dradas dentro das exigencias constantes da presente seCl;ao, seraoestudadas
pelo departamento competente condic5es especificas acaaa caso, de ac6rdo
com suas exigencias tecnicas.

Art. 266 - A instala!;ao de dispositivos para abastecimento de combustivel
sera permitida somente em postos de servi!;o, garagens comerciais, estabele-
cimentos comerciais e industriais, empresas de transporte e entidades publicas.

§ 1.0 - A lPrefeitura Munici!pal IJ(ldera ne~r licen~a ,para a instalal;ao
de dispositivos para abastecimento de combustivel, toda vez que 0 julgar
inconveniente a circulal;ao de veiculos na via publica.

§ 2." - No projeto de postos de servi~o devera ainda ser identificada a
posil;!ao dos apare~hos de abastecimento e 0 equipamento.

Art. 267 - Sao considerados postos de servi~o, as edifica~5es construidas
para atender 0 abastecimento de veiculos automotores e que reunam em urn
mesmo local, aparelhos destinados ra limpeza e conserva~ao, bem «omo supri-
mento de ar e agua, podendo ainda existir servicos de reparos ripidos.

J?aragrafo unico - Quando os servicos de lavagem e lubrificac-ao estiverem
localizados a menos de 4,OOm(quatro metros) das divisas, deverao os mesmos
estar em recintos cobertos e fechados nestas divisas.

Art. 268 - Todo posto de servico a ser construido devera observarurn
afastamento minimo de 5oo,OOm(quinhentos metros) de qualquel' outroposto
existente ou licenciado, l'essalvados os direitos adquiridos POI' tel'ceiros em
permissoes concedidas pelo unicipio.

lParagrafo unico - 0 distanciamento dos postos de servicos entre si sera
medido pelo menol' percurso possivel nos logradouros existentes.

Art. 269 - Asedifica~oes destinadas a postos de sel'vico, aTem das dispo-
si~5es do presente C6digo que lhes forem aplicaveis, deverio:

1 - ser construidas de material incombustivel ,tolerando-se 0 emp~go
de madeira ou outro material combustivel nas esquadrias e estruturas da
cobertUra;

2 - tel' instala~s san' ta i fr
sanital'io, mit6rio : l:v~i6' . a.nqueadas ao pUblico, constante de vaso

3 - tel' no i' rIo,
4 _ tel" mur: ~:~i ~m c'huveiro para USa dos funcionarios'

metros); VIsa com altura de 1,8Om (urn metro e ~itenta centi-

5 - td~r instala~ao preventiva contra incendio de aco"rdo
lSpuzer a A.B.N.T.; ,com 0 que

6 - tel' afastamento min' d 80oOm .
distA.ncia sera medi~:oent~e' (Oltent.a metr9s) de Escolas. A
de combu~tivel e 0 terreno d~ ~~~~fa.de mstala!;ao do reservat6rio

7 - tel' 0 rebalxamento de . f' d .
culos, extensaonao su me~os- 109 e passelOs !para os acessos de vei-
rebaix~.do, devendo a ~:~~o:o ~ 7~~m (se~e metros) em cada trecho
para cada caso, pelo 6~gao tecnico ~:r~re:ei~::~os ser estabelecldo.

Art. 27~ - Os equipamentos para abastecimento d
gumtes condicoes: everao atender as se-

- as colunas deverlio ficar recuadas no m' . 00
alinhamentos e afastadas, no minimo mlmo 6, m (seis metros) dos
(doze metros) das divisas laterais ,7,OOh (sete metros) e l2.00m

2 - os reservat6rios serao subterraneos e dt~/undos, res~ectivamente;
dos e com capacidade maxima de '2~~ lCO~,her~etlC~mente fecha-
ainda distar, no minimo 2OOm (d .' t(vmte mll) ~ltros, devendo
da edifica~ao. '. OIS me ros) de qualsquer paredes

B - Abasteeimento e garagens comerciais

. Art. 271 - 0 abasteclmento em g ge '"
tldo considerando-se I (urn) reservat~r~ ns comerclalS somente sera 'Pel'mi-
setecentos metros quadrados (70000m2fl~ e ,sua respectiva coluna para cada
circulacao, e comprovada capacid~de de '~a~~ea dCOberta.de ..estacionamento e
vendo a aparelhagem obedecer ao seguinte: a e 50 '(cmquenta) carros, de-

l - ser instalada obrigatoriamente no interior da edifica _ .
que, quando em funcionamento nao . t f' ~ao e d~ manelra
trada e saida de veiculos' ' In er Ira na clrcula~ao de en,

2 - as colunas deverao ficaI" recuadas no m' .
dos alinhamentos eafastadas no mini 7 ~lmo 6,OOm (seis metros)
(doze metros) das divisas late 's mo , m (sete metros) e 12,OOm,
vendo ainda distal' no minimo r:~ e d(~~undos respectivamente, de-
redes; • m· OISmetros) de quaisquer pa-

3 - os reservat6rios deverao distar no " .
quaisquer paredes se d . ?llmmO 2,Oom (dois metros) de
mil) litros' • n 0 sua capacldade limitada em 20.000 (vinte

4 - tel' afast~ento minimo d 8000 (.
distancia sera medida entr e ,m olt~nta metros) de Escolas. A
combustivel e 0 terreno dae e~c~fa~to da mstal~o do reservat6rio de

. CParagrafo unico - AMm do previsto neste
mstal~ar uma .coluna e respectivo reservat6rio artigo .. as gara,gens poderao
g.asoma espeCIal. ' para a venda exduslva de

C - Abastecim.ento em estabeleciment
detransporte e en!idades Ptiblica-:' oomerciais, industriais,empresas

,Art. ~72 - Sera permitida a instalal;ao de bombas
estabeleclmentos comerclals, industrials, emprAsas .de para abastecimento em

e transporte e entidades



publieas somente para uso pr~vativo, quando. tais estabeleeimentos possuirem
no minimo, 10 (dez) veieulos de sua propriedade, devendoo regpeetivo equi-
pamento atender as seguintes cOndiq5es:

- as eolunas dever-an fiear afastadas no minimo 20,oom (vinte metros)
dos alinhamentos e afastadas no minimo 7,OOm(sete metros) e 12,OOm
(doze metros) das divisas laterais e defundos, respeetivamente, de-
venda ainda distal' no minimo 7,OOm (sete metros) de paredes de
madeira e 200m (dois metros) de paredes de alvenaria;

2 - os reservatorios deverao distal' no minimo 4,oom i(quatro metros) de
quaisquer paredes, sendo suaeapacidade maxima de 5.000 (cinco mill
litros. Excepeionalmente, se devidamente comprovada e justificada a
necessidade, sera autorizada a instala!;ao de reservat6rios de ate ."
20.000 (vinte millitros);

3 - tel' afastamento minimo de 80,OOm(oitenta metros) de Eseolas. A
distanciasera medida entre 0 ponto de instala!;ao do reservatorio de
combustivel e 0 terreno da Eseola.

. Paragrafo unieo ----.0 requerimento para ins' alacao devera ser aeompa-
nhado de planta de loealiza!;ao dos aparelhos na eseala de 1:50.

Art. 273 - Sera permitida a coloca!;ao de toldos ou passagens cobertas,
sobre os passeios e reeuos fronteiros aos predios eomerciais.

l;"aragrafo unieo - Nos predios destinados ao funcionamento de hoteis,
hospitais,clubes, cinemas e teatros, os toldos ou passagens cobertas so serao
permitidos na parte fronteiraas entradaslprincipais.

Art. 274 - Os toldos de que trata' 0 paragrafo Unico do artigo anterior
deverao possuir estrutura metalica quando necessarias e cobertura leve, de-
vendo se loealizar os apoios quando neeessarios junto ao alinhamento e
afast-adQs O,30m (trinta centimetros) do meio-fio observada uma passagem
livre de altura nao inferior a 2,50m (dois metros e eingiientaeentlmetros).

Paragrafo unieo - 0 pedido de lieen!;a para a instalal;iao de toldos devera
ser aeompanhado de desenhos em eseala conveniente dos quais conste tambem
a 'x>lanta de 10calizaQao,

Art. 275 - Os parques de diversaes e eireos deverao tel' urn afastamento
minimo de 80,oom (oitenta metros) de eseolas. biblioteeas, hospitais, casas
de saude, asilos e outras edifieaQaes de utilizaQ'iio semelhante.

§ 1.0 - As lieengas para instala!;ao serao eoneedidas mediante requerimen-
to. acompanhado de indieaQao do local.

§ 2.° - Os parques de diversaes e cireos nao poderao ser franqueados ao
publico sem vistoria do departamento eompetente.

§ 3.° ~'. Deverao ser dotados de instala!;oes preventivas contra incendio,
segundo as normas da A.B.N.T., aplicaveis ao caso.

Art. 276 - Os circos deverao possuir saidas proporeionais a lota!;ao maxima
nascondil;oes previstas nos artigos 219, 220 e222 e seus incisos do capitulo
XXII.

CAP1TULO xxxv
Ins~Oes em Geral

S~AO I
Instalac:Oes par E

a scoamento de Agua, Pluviais e de Infiltrat;ao
Art. 277 - Os terren .. __

preparados para d os ao receberem ediflcaQoes serao convenientemclltc
Art. 278 _ Asar escoamento is aguas pluviais e de infiltragao.

a canalizac-iio PluVi:fuas de que tr~ta 0 artigo anterior serao diri~idas para
ou para a calha do I' 'P8d

ra curso ~ agua ou vala que passe nas Imedia\;oes
Art 279 0

ogra aura '(saTjeta).
. - s terren d·t· d -.escoamento das agu 1 o~ ~ 1 lca os serao dlspensados de instala\;oes para

as P UVlalSdesde que:

1 - a rela\;ao entre a area coberta e .(area do lote seJ'a inferior a 1/20um vinte- avos) .
2 - a distancia f' '. . m.mma e~tre a constru!;iio e a divisa do lote em

rnalS ,balxa seJa superIOr a 2O,00rn (vinte metros). ,cota

..Art. 280 - As aguas pluviais as d 1
cole,a do condensado de aparelho; d e av~~~rn de terrenos ebalcoes e a
lizados para 0 esgoto pluvial ou calhe ~ c~n IClOnado in~Vidual, .serao cana-

a 0 ogradouro (sarJeta) sob 0 passeio.

SE<X:AO II

Instala~oes Bidraulicas

, Art. 281 - As editical{oes abasteciveis pela r'd 'bI'
d agua deverao ser dotadas de instalal;Oe h'd . l~ e pu lca de distribuicao
ditadas pelo DMAE. . s 1 rau leas obedecendo as normas

Art. 282 - Nos edifieios resid " d ...
rao ser observadas as seguintes p;~s~1~~5es:eesentorlOS ou consult6rios deve-

1 - as edi1'ica\;oes com 1 (urn) ou 2 (d . .
teeimento direto, indireto ou rnisto.01S) pavlmentos poderao tel' abas-

2 - em edifica\;5es com mais de 2 (dois)' ,
primeiros pavimentos poderfiio tel' ab~at~ent~s, s~mente os 2 (dois)

3 - em qualquer caso, as lojas deverao t:/clrnen o. dlreto .ou misto;
do relativo ao restante da edifica!:a . abasteclmento mdependente

4 - nas edifica!;oes com 3 (treS) 4 (0, .
ria a instala!;'iio de urn reser~~t6r' quatro) pavlmentos sera obrigato-
s~rvat6rio inferior a de bombas dlO, dependendo a in~t~al;ao. de re-
tneas reinantes no distribuidor e.~~.calqUe .d~s condll;oes plezome-
competente. Serao previstos no ~~ ~eo, a ~UlZOdo departamento
dente para reservatorio inf~rior e bn °b' loedalScom acesso indepen-
- . d'" e om as e recalque mesnao seJam e lillCIOnecessarios f' d f ,mo que

mentos de pressao' ' a 1m e aZer face a futuros abaixa-
5 - llas edifica!:oes co:U mais de 4 ( u t .

riamente instalados reservat6rios qs~p:~' pavlI~efnt~s .serao obrigato-
recalque. 101' e III enol' e bomb as de

6 - na previsao das capacidades dos re t6 .
do a reserva for faeultativa sera;e~~:d n.odselevados, ;nesmo quan-

, eCl as as segUlntes norm as:
a) parapr.edios residenciais sera adotada uma reserv ..

respondente ao con.sumo d()' . a minima, cor-
rnitindo s e um 1 dla. eshmado tal consumo ad-

t - e 2 (duas) pessoas por dormitorio de ate 1200m2 (d
me ros quadrados) e 3 (tres) pe d" ' oze
perior a 1200m2 (d t· ssoas pol' .0rmltorlO de area su-
POl' pessoa;' oze me ros quadrados) e 200 (duzentos) litro~



, .'05 sera adotada uma reserva minim~,
b) para edificios de consul tal I urn di3. estimado tal consumo adml-

correspondente ao consumo de d 700m2 (sete metros quadrados)
t· d s I (uma) pessoa para ca a ,
~~ ~;e: de sala e 50 (cinqiienta) litros par pessoa;

. do a instalaliaO do inferior for, imediata
7 - 0 reservat6rio superIOr, quan t ' ,cento) do volume determinado

tera, no minimo, 40% (qdua~en'saoP601(SeiS)conforme 0 caso, devendo
Irs "a" e"h" 0 InCI - d repeas a mea t ) d'sse volume quando a instalalf'aoO -

tel' 100% (cern .por:,en ~ ~ essaria ou imediata;
servat6rio infen.or n~o for ~ c u volume dependente do, regime de,

8 - 0 reservat6rio mferIOr tera se ·0 odendoter no entanto, urn
trabalho das hornbas de re(calquetan,~orpcento) da ~eserva total cal-
valor menor do que 60% sessen
culada.

las devera.o
Art. 283 _ Nas edificar;6es de~t~nadas a hoteis. asHos. e escO
observadas as seguintes prescnr;oe,.

. d t do numero de pavimentos,s6 0 pa-
l - em qualqu,er caso, In::Pt~~ ~~:Stecimento misto, devendo os demais

vimento terTeo po eb t . ento indireto nao sendO permitido em
pavimentos terem a as eclm . '
hip6tes~.alg,!ma 0 aba~leclm~~~~t~~e~~vimentossera obrigat6riaa

2 - nas edlflcar;oes com a,. ' . d ndendo a instalar;ao de re-
instalar;~o?O r~serva~;'I~oSU~~~IO:~ r:~:lqUe das condir;oes piezome-
servat6no wfenor e em,. ., d de artamento com-
tricas reinant~s no di~\ribuidOr ii~l~~~~O,fo~~t:opa~a r~servat6rio inrf~-
ponente. Serao prevIs os, no e. q~e nao sejam de inicio necessa-
rior e bombas, de recalque, m~~r;o~ abaixamentos de' pres~o;
riDS, a .~~m ~e f~zer face ~ f~, (quatro) pr,vimen'os serna obrigatoria-

3 - nas edlfIcac.oes com malS ,e. . 'nferiore hombas de re-
mente instalados reservatonos supenor e I
calque; . _ 'd d dos reservat6rios elevados serao obedeci-

4 _ na prevIsao da capacl a e
das as seguintes normas:

aJ para hoteis sera adotada uma rcserva minima correspondentet a.o)
d 1 (urn) dia estimado tal lonsumo em 300 (trezen osconsumo, e '

litros pOl' h6spede; . . dente ao. . dotada uma rese"va lfilmma correspon
b) para asI1o~ s~ra(:m) dia sendo ta-l reserva calculada em litros,

cons~o Ie R' 1000" 150 A sendo A 0 nume,1'0 de asilados;
pel a formu a =. T ' , . dente ao

c) para escolas sera adotada uma reserva mInIma correspo.n " I
de urn dia sendo calculada tal reserva, em htros, pe a

~g~~':a~ R = 500 ;: 20 E + 150 I, s~ndo E .0 numero liIe alunos
externos e I 0 numero de alunos Internos,

. a instalaC;'ao do inferior for imediata
5 - 0 reservat6;-i? supenor quand~ or centa) do volume determinado

,
tera, no mInlmo 40% (Qudare!1S: P 4 (quatro) conforme' 0 'caso, de-

l r '''a'' e '''e'' 0 InClSQ '.. . .. l-pe as a meas to) desse volume .quan:cto a insta a!fao
venda tel' 100% (cern par cez: ' . . d' t
do reservat6rio inferior na~ for nec~ssanad o;e~:~~~ acio regime de

6 - 0 reservat6rio inferior tera seu vo ~me e d tel' no entanto urn
trabalho das .bombas doeCfre(calqUetanpa~/~:t~/da ~eserva totar' cal-
valor menor do que 6 -/0 sessen
culada.

destl'nadas a hospitais deverao ser observadas
Art. 284 - Nas edifica!f6es

as seguintes prescric;6es:

- em qualquer caso, independente do numero de pavimentos, s6 0 pa-
vimento terreo pode:oa tel' abastecimento misto, devendo os demais
pavimentos possuirem abastecimento indireto, nao sendo em hip6tese
alguma permitido 0 abastecimento direto;

2 - nas edificar;oes com ate 2 (dois) pavimentos, sera obrigat6ria a ins-
talar;ao de reservatorio superior, dependendo a instala~ao de reser-
vat6rio inferior e de bombas de recalque das condir;oes pierometri-
cas rein antes no distribuidor ptlblico, a juizo do departamento com-
petente. Serao previstos, no entanto, locais para reservat6rio inferior
e bombas de reca!que, mesmo que n1aosejam de inicio necessarias, a
ctim de fazer face a futuro abaixamento de pressao;

3 - nas edificac;oes com mais de 2 (dois) pavimentos, serao obrigatoria-
mente instalados reservat6rios superior e inferior e bombas de re-
calque;

4 - sera adotada uma reserva minima, correspondente ao consumo de
1 (urn) dia, estimado tal consumo em 600 (seiscentos) litros pOl' leito;

5 - 0 reserval6rio superior, quando n instala!;ao do inferior f6r imediata,
tera no minimo 25% (vinte e cinco pOl' cento) do volume determina-
do pelo inciso 4 (quatro) devendo tel' 100% (cern pOl' cento) desse
volume quando a instala!f'::iodo reservat6rio inferior nao for necessa-
ria ou imediata;

6 - 0 reservatorio tera seu volume dependente do re,gime de tral:>alho
das I:>ombasde recal-que. nao podendo tel', no entanto urn valor menor
do que 75% (setenta e cinco POI' cento) da reserva total.

Arl. 285 - Nocaso de abastecimento misto, a reserva podera sofrer des-
contos proporcionais ao numero de aparelhos sanitarios abastecidos direta-
mente.

Art. 286 - Os reservat6rios inferiores poderao ser localizados em espaQos
cobertos ou descobertos do lote, de acordo, porem, com as prescrilioes seguintes:

- a parte onde ficar a abertura para in&per;ao estara situada em espa-
r;o nao habitavel;

2 - a abertura de insper;ao devera ficar pelo menos O,lOm (dez centime-
tros) acima da superffcie livre circundante;

3 _. serem munidos de ladroes e expurgo.

Art. 287 -' As instalar;oes de recalque de agua nas edificac;6es sujeitar-
se-ao as seguintes normas:

1 - as bombas de recalque serao sempre em numero de 2 (duas cada
uma com a capacidade total exigida para consumo da edifical;1ao;

2 - 0 espac;o destinado a cada bomba tera pelo menos l,oom2 (urn metro
quadrado) de area;

3 - quando se tratar do recinto fechado. a porta sera dotada de vene-
ziana em sua parte inferior.

Art. 288 - Os prectios abasteciveis pela recte publica de distribui~iiode
agua, deverao ser dotados de instalar;ao sanitaria, tendo no minimo para cada
economia residencial, os seguintes aparelhos: urn vasa sanitario, urn chuveiro,
um lavat6rio e uma pia de cozinha, havendo area de servir;o, uma espera para
tanque ou maquina de laval'.

Art. 289 - Onde nao existir rede cloacal sera obrigat6rio 0 emprego de
fossas sepHcas para tratamento de esgoto cloacal, distinguindo-se os seguintes
casos:



edifica~o f6r ligavel it rede pluvial, isto e, se houver coleto:
- ~~ ~frente ou nos fu~dos do predio e desnivel. suf~ciente, neste ser~

descarrega!?ao dirctamen' e POl' meio de canalizac;ao, 0 efluente d

2 _ ;~ss:; edificac;ao nao f6r ligavel a rede pluvial, 0 efluented ~a) f~~S~
. • 0 0 absorvente podendo haver extravasor (1a rao es
~~a~~r: p~~a~ ~alha da via publica (sa~jet~) ou para valas ou cursos
d'agua, sempre, porem, mediante canallza<;ao.

Art. 290 _ 0 poc;o absorvente e as fossas deveriio estar situ ados no inte-
rior e em area nao coberta do lote.

SEC\:AO IV

Instalat;Oes Eletricas e de Gis

A t 291 _ As edifica<;oes deverlao ser providas de instala<;oes eletricas,
r. _ . - das normas da A.B.N.T. e do Re-

executadas de acordo _comcas pre~dcn<;oesd.Concessionaria da Energia Eletrica.
I mento de Instala<;oes I onswUl oras a - d

gu aA t 292 _ As canalizal;oes para gas serao executadas de ~or 0 cor~\ 0
: . dAB N T e do -Departamento NaclOnal de 1 u-que dlspuzerem as norm as a . . . .

min~<;~~ :..-g:s O~~ig~tl~~'~'instala<;ao de chamines para des~argas no ,:pad~
livre e~terior dos gases de combustao dos aquecedores a gas, executa a e

ordo com as normas da A.B.N.T. - tr' d gas
ac § 2 u ._ Nos edificios que nao forem dotados de ins~lac;oes ce~alS e

• '. _. l' visao nos apartamentos, de localS ao ar !lyre para a
sera ob!~gatona ~...Pe .' destinados a atender os fogoes e aquecedores.
colo~a~~o~0~:S°~~~~~~~n1~~ cuja instaIa<;ao hidraulica ?i,:;pense e impe<;a a
instalacao de al;uecedores. a gas nao e necessaria a prevlsao de local para 0
botijao de gas do banhelro.

Instalal}oes de Para-Rai08

Art 293 _ Sera obrigat6ria a instalaQao de para-raios nos ~difiCiOdsem q~e
. - d as ou quecontenham obJetos e gran e

se reunam grande num~ro. e pesso ., hos itais cinemas e semelhantes.

;~~~e~o~~~ ;~~f;~6rf:bt~l~r:~ i~!~1~f;ese~;:~~~~sas e:~~~~:;~~~odeiS~f:~~;
sivos ou mflamavels em orres e A 13 N T
e muito expostas, de acordo com as norm as da . .' . .

Instalat;Oes para Antenas

A t 294 _ Nas edifica<;oes de usa coletivo ,2 obrigat6ria a instala<;ao der . . _

tUb~~~~~af:r~ni~~tena E~e c~~:v~~~omia devera ser instalada uma tubulaC'!io
para antena de televisiio.

Instalal}iJes Telefonicas

Art. 295 _ Nas edificacoes de usa coletivo em .,geral e ~b:igat6ria a ins-
talal;ao de tubulal;6es. armarios e caixas para servI<;os telefomcos.

Para,grafo unico - Em cada economia devera haver no minimo instala<;ao
de tubula<;ao para urn aparelho telefonico direto.

Art. 296 - Toda a instala<;ao para telefones em edificacoes de uso coletivo
a que se refere 0 presente C6digo, devera ser precedida de urn projeto ela-
borado POl' firma instaladora ou projetista legalmente habilitado.

lPara.grafo unico - 0 projeto devera ser elaborado de acordo com as nor-
mas tecnicas em vigor.

Art. 297 - Nos casos de instalacao de centros particulares (PBX ou
PABX) , devera ser previsto no projeto arquitetonico uma area destinada ao
equipamento, de acordo com as normas tecnicas da Empresa Concessionaria.

Art. 298 - As prescricoes do presente C6digo sobre instalac;oes para tele-
fones aplicam-se igualmente as reform as e aumentos.

Art. 299 - TOda a tubulacao destin ada ao servi<;o telefonico, ulao podera
ser utilizlada para outros fins, que nao sejam os da Empresa Concessionaria.

Art. 3CO- Sera obrigat6ria a instalac;ao de, no mmlmo. urn elevador,
nas edificac;oes de mais de dois pavimentos destinados Ii hrubitacao muItipIa
em geral, nas de natureza comercial, industrial. recreativa ou de uso misto
que apresentarem, entre 0 piso do pavimento de menor cota e 0 piso do pa-
vimento de maiorcota. distancia vertical superior a 1O,OOm(dez metros) e
de no minimo 2 (dois) elevadores, no caso desta distancia ser superior a
H~,50m(dezoito metros e cinqiienta centimetros).

§ 1.° - Quando 0 pavimento de menor rota situar-se totalmente em nivel
superior ao do passeio, as dist~ncias verticais de que trata 0 presente artigo.
terao como referencia 0 nivel do passeio no alinhamento e no ponto que ca-
racteriza 0 acesso principal Ii edifica\{'ao.

§ 2.° -Essas distancias poderao, no entanto, ser referidas superior e in-
feriormente a um pavimento intermediario. quando este pavimento ficar ca-
racterizado como acesso principal a edi'ficagao, sem prejuizo, contudo, do que
dispoe 0 paragrafo anterior.

§ 3.° - A referencia do nivel inferior sera 0 da soleira de entrada da
edificac;ao e nao 0 do passeio no caso de edificac;oes que fiquem suficientemen-
te recuadas do "linhamento para permitir seja vencida esta diferenc;a de nivel
atraves de rampas. com aclive nao superior a 12% (doze POl' cento).

§ 4.<1 - Paraefeito docalculo destas distancias verticais, os entrepisos
serao considerados com uma €spessura de O,15m (quinze ,centimetros), no
minimo.

§ 5.° - A distancia de 1850 m(dezoito metros e cinqiienta centimetros)
sera medida a partir do piso do 2.° (segundo) pavimento,quando a altura deste
piso ao piso do pavimento t'erreo for igual ou inferior a 4m (quatro) metros
e este pavimento for constituido POl' area coberta e aberta de uso comum
(pilotis), tal como e definida pelo iPlano Diretor.

§ 6.° - Em qualquer caso 0 mimero de elevadores a serem instalados
dependera de calculo de trafego.

Art. 301 - No calculo das distancias verticais ulao serao computados:

1 - 0 ultimo pavimento quando for de uso exclusivo do penultimo (du-
plex) ou destin ado a dependencias secundarias de usa comum e pri-
vativas do predio ou dependencias do zelador;

2 - 0 pavimento imediatamente inferior ao terreo, quando servir como
·garagem. depOsito de uso comum do predio ou dependencia do zela-
dol', desde que a disUmcia vertical entre os pisos desses dois (2) pa·
vimentos, nao seja superior a 3,5Om (tr'es metros e cinqiienta cen-
timetras).



Art. 302 - No caso de edifica~6es que apresentem mais d~ urn ~cesso p~r
urn ou mais logradouros, em niveis diferentes, '9-ue p.ossu~ clrculal;~es gerals
interligando estas entradas, a. referenda de myel mfenor,. pa~a calculo de
distancia vertical de 10,OOm(dez metros), sera corresponden.e a entrada ou
logradouro de menOr cota. . _. _

lParagrafo unico - Sera necessario a mstalagao de malS .de urn elevado.
quando 0 calculo de trafego assim 0 exigi.r ou :Q.ua~do ana;hsade:s separ.ad~-
mente cada entrada, como se nao houvesse l~te:'hga~ao, a~ distll.nclas vertlcals
ultrapassarem a 18,50m (dezoito metros e cmquenta c!mtlmetros). •

Art. 303 - Sempre que for necessaria a instala!i3o. de elevadores, estes
deverao percorrer toda a distancia vertical que for medlda para apurar-se a
necessidade ou nao de seu emprego. •

Art. 304 - Quando a edifica~ao possuir mais de urn elev.~dor:, u~ d~les
podera ser utilizado como elevador de servigo. des?e que 0 hall prmclpal
e 0 de servigo sejam interligados em todos os pa::Imentos: . .

Art. 305 - Em caso a\gum, os elevadores poder.a? c0!lstltulr 0 melO exclu-
sivo de acesso aos divers os pavimentos de uma edlflca~ao. • .

Art. 306 - A exigencia de instala~ao de elevadores de acordo com 0 .dIS-
posto nos artigos anteriores e extensiva. 'a~ edificagoes ~ue fore~ acresCldas
no numero de seus pavimentos ou nos hmltes est~bele~ld~s an!erl~~ente.

Art. 307 - No caso de elevadores cUj~ instala~a.o nJao e obrigatono .e que
oirva estritmnente uma s6 ecol1omia, serao obedecidas as recomenda~oes da
A.B.N.T. aplicadas de comum acordo com a firma instaladora e 0 departa-
mento competente da lPrefeitura. " _. .

Art. 308 - No caso de elevadores cUJa lnstala~ao esta ~sent~ ~a obrigat..0-
riedade prevista pelo artigo 300, servin do por,em. a economlas dlstlntas, serao
obedecidas na integra os dispositivos deste '~?~lgO. .'. .

Art. 309 - No calculo do trafego em edlflcl~S de esc~lt6rlOs, consult6nos
ou estudios de carater profissional COm ate 5 (cmco) pavlmentos, ~om popu-
lagao menor ou igual a 110 (cento e. dez) _pesso~s, com tolerll.n;cla die 5%
(cinco POl' cen~o), prescincle-se a considera~ao do mtervalo de tra!e~o.

Art. 310 - Somente sera permitida a divisao em zonas a;tendidas por
elevadores exclusivos, em predios que possuam 4 (quatro). ou mals elevadores.
Caso se trate de edificio de escrit6rios 0 intervalo do trafego sera calculado
dividindo 0 tempo total de viagens pelo numero de elevadores que servem a
zona respediva. _. .

Art. 311 - Edificios mistos deverao ser servidos por elev~dores excluslVOS
para escritorios e exclusivos para apartamentos, deven?o 0 calculo de trllfe~o
ser feito separadamente, servindo, pelo menos, 2 (dOlS) elevadores os pavI-
mentos superiores ao 6.° (sexto) para cada uso'. . "

Art. 312 - As casas de maquinas devem tel' alem das areas .horizontais
das respectivas caixas dos elevadores, no minimo, mais as segumtes:

1 - para urn elevador de corrente alternada de uma velocidade: 7,00rn2
(sete metros quadrados); para 2 (dois), 12,oOm2 (doze metros q~a-
drados); para 3 (tres), 17,OOm2(dezessete metros quadrados) e aSSlm
sucessivamente; .

2 - para urn elevador de corrente alternada com 2 (duas) velocldades,
10,OOm2(dez metros quadrados); para 2 (dois), 12,OOm2(doze metros
quadrados); para 3 (tres), 17,OOm2(dezessete metros quadrado~); pa-
ra 4 (quatro), 22,OOm2(vinte e dois metros quadrados) e aSSlm su-
cessivamente;

3 - para urn elevador de corrente continua, 15,00m2 (quinze metros qua-
drados); para 2 ,(dois), 25,OOm2(vinte ecinco metros quadrados); para
3 (tres) 3200m2 (trinta e dois metros quadrados); para 4 (quatro).
39,OOm2'(trintae nOve metros quadrados), e assim sucessivamente.

lParagrafo \mico- As caixas de corl'ida dos elevadOres devt;rao sempre
constar em planta, dentro das casas de maquinas e tel' cada uma, mternamen-

te, quando pronta, a frente minima de L50 m (urn metro e cinquenta cen-
timetros).

A:t. 313 - As dirn,et;lsoes das casa~ de marquinas, respeitado 0 artigo 312,
deverao exceder, no mmlmo, as das calxas ou conjuntos das caixas dos eleva.
dores, para frente ,(ou para fundos) e para urn dos lados, no minimo, l;OOm
(urn metro>, para elevadores de corrente alternada de 1 (uma) velocidade'
1,5Om (urn metro e cinquentacentimetros) para elevadores de corrente alter:
nada de 2 (duas) velocidades e 2,00m (dois metros) para alevadores de correntecontinua.

Art. 314 - Toda casa de mtirquinas devera atender ao seguinte:

1 - ter piso de cimento alisado ou ladrilhos'
2 - possuir teto impermeavel e separado da l~je de fundo do reservat6rio

por uma camada de ar livre de O,20m (vinte centimetros) de espes-
sura, no minimo, e ser isenta de canalizal;ao salvo as eletricas'

3 - ter tratamentoaeu.stico adequado' ,
4 '- possuir, no piSo, alcapao abrindo' para "hall" publico com dimensOes

que permitam a passagem de ·qualquer parte da aparelhagem'
5 - ter uma superficie minima de. ventil~o permanente de no mi~imo

1/10 (urndtkimo) de sua area e chamine de ventila~ao 'no teto. N~
caso da impossibilidade de instalagao de chamine de ventilal;ao de.
ver~ serprevisto, no minimo, 2 (duas) aberturas, com superlicie
minIma, cada 1;1IDa,,de 1/10 (urn decimo) da area do piso, localizadas
em paredes adJacen es ou opostas. A Dorta de acesso sera totalmente
em v~nezia~a, n~o senda considerada como abertura de. ventilal;ao;

6 - possmr pr6XlIDO a porta de acesso, urn extintor de in~ndio, de acor-
do com as normas estabelecidas. .

Art. 135 - S6 poderao encarregar-se de instalal;ao de elevadores as firmas
legaImente habilitadas, que para tal fim estejam matriculadas no departamen-
to competente da Prefeitura.

Art. 316 -:-. As. <:onstrucOes em ce~terios deverao atender, no .que Hies
couber, as eXlgenClas do presente C6dlgO, hem <:omo as do Plano Diretor no
q~e diz respeito a recuos, gabaritos de altura e zoneamento. ate a tpromulga-
cao de regulamentacao especifica.

Art. 317 - A numeraCao das edificac6es, hem assim como das economias
distintas dando para via pUblica no pavimento terreo, sera estabelecida pelo
departamento competente da lPrefeitura Municipal.

§ 1.0 - 1; obrigat6ria a colocagao de placa de numera~o do tipo olicia!
ou artis~ica, a juizo do departamento competente, que devera ser fixada em
lugar vlsivel, no muro de alinhamento, nlifachada ou em qualquer parte
entre 0 muro de alinhamento e a fachada.

§ 2.° - 0 departamento competente, quando julgar conveniente ou f6r
requerido. pelos .respectivos propriet<l.riofl, podera designar numeracio para
lotes de terrenos que estiverem perleitamente demarcados em t6das as Buasdivisu.



§ 3.° - Cabeni tambem ao departamento competente a numer~ao de ha-
bita~oes em fundos de lote.

§4.0 - A numer~ao das novas edifica~oes sera processada pOl' ocasiao da
vistoria.

§ 5.° - No caso de reconstru~ao ou reform a Il'ao poder<~.ser colocada a
placa de numera~ao primitiva sem anuencia do departamento competente.

§ 6.° Quando estiverem danificadas as placas de numera!(ao, 0 depar-
tamento competente fara sua substitui~o, devendo asmesmas serem cobradas
do respectivo proprietario.

Art. 318 - A numera~ao dos apartamentos, salas ,escrit6rios, consult6rios
ou economias distintas, internas de uma mesma edifica!(ao, cabera ll,0proprie-
tario ou proprietarios, mas sempre de !lc6rdo com 0 seguinte:

- sempre que houver mais de uma economia por pavimento, estas de-
verao ser numeradas, adomndo-se para 0 primeiro pavimento (terreo),
os nlimeros de 101 a 199; para 0 segundo pavimento de 201 a 299, e
assim sucessivamente; para 0 primeiro subsol0, de 01 a 99; para 0
segundo subsolo de 001 a 099, e assim sucessivamente.

2 - A numera~ao destas economias devera constar das plantas baixas do
proj eto de constru~ao ou reform a do predio e nao podera ser aIte-
rada sem autorizac;ao da municipalidade.

Art. 319 - As altera!tOes e a regulamenta~ao necessarias a implanta!(ao e
ajustamento do presente C6digo, desde que resguardem a formula!(ao geral e
diretrizes aprovadas, serao procedidas pelo Conselho do Plano Diretor. atra-
ves de Resolu!(Oeshomol0.gadas pe10 iPrefeito.

Art. 320 - As residencias unifamiliares, em terrenos isolados, e que nao
fa~am parte de conjuntos residenciais, flcarlao isentas de atender ao prescrito
nos Capitu10s IX a XII, inclusive, do presente C6digo.

§ LO - As isen~5es referentesas Sec!(oes V e ,VI do Capitulo ~ impor-
tam em recuos suficientes.

§ 2.° - As isen~oes previstas neste artigo deverao perdurar pelo periodo
de 3 (tres) anos, findo 0 qual, nao havendo legis1~ao em contrario, se incor-
porarao definitivamente ao C6digo de Obras.

Art. 321 - Os casos omissos, as dlividas de interpreta~ao e os recursos
decorrentes da aplicac;ao deste C6digo serao apreciados pe1a Comissao Consul-
tiva do C6digo de ObI'as .

Art. 322 - As Resolu~5es da A.B.N.T. se constituirao em parte inte-
grante oeste COdigo.

Art. 323 - Continuamem vigor, a Lei n.o 1233 de 6 de janeiro de 1954,
Lei n.l>2.970 de 28 de novembro de 1966 e Lei n.o 3.039 de 11 de jul'ho de
1967 e Lei n.o 3.044 de 14 de ju1ho de 1967.

Art. 324 - Sao revogadas as Leis n.o 1.719, de 28 de janeiro de 1957,n.o
2.047, de 30 de de21embro de 1959. n.G 2.310 de 13 de dezembrode 1961, n.o
2.357 de 20 de janeiro de 1962,n.O 2.358 de 17 de maio de 1962, n.O2.836 de
10 de setembro de 1966, n.G 3.064 de 16 de novembro de 1967 e Decreto n.o
261 de 30 de julho de 1941.

Art. 325 - Esta Lei entra em vigor 30 dias apes sua publica!(ao.
Art. 326 - Revogam-se as disposic;oes em contra-rio.

Telmo Thompson Flores
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