
LEI COMPLEMENTAR Nº 010, DE 18 DE JULHO DE 1994. 
 
"Institui o Código de Obras do Município de IIlia Solteira e dâ outras providências". 
 
 
DR. EDSON GOMES, Prefeito Municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER que 

a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga nos termos do Autógrafo de Lei complementar Nº 010/94, de 01 de Julho de 
1.994, a seguinte Lei: 

 
CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA 

 
CAPITULO I - DEFINIÇÕES 

 
ARTIGO 1º - A municipalidade  adota,  para  incorporar  às  suas posturas a Legislação Estadual, na parte referente à 

construção,  reconstrução  de  prédios  urbanos,  em especial o Decreto 12.342 de 27 de setembro de 1978 e Normas    
Técnicas Especiais aprovadas posteriormente. 

 
ARTIGO 2º - Para efeito de interpretação do presente Código de Obras, são  adotadas as seguintes definições: 
 
I  ABNT  -  Associação  Brasileira  de  Normas Técnicas, cujas normas fazem  parte integrantes deste Código 

quando com elas relacionadas. 
 
II. - ACRÉSCIMO OU AUMENTO - ampliação  de  urna edificação feita durante a construção ou após a conclusão da 

mesma 
 
III - ÁGUA - termo genérico designativo do plano ou  dos planos do telhado. 
 
IV - ALICERCE OU BALDRAME - elemento de construção que transmite a carga da edificação ao solo. 
V - ALINHAMENTO - linha divisória entre o terreno de propriedade particular ou dominical e o logradouro publico. 
 
VI - ALVARÁ - documento que autoriza a execução de  obras sujeitas à fiscalização municipal. 
 
VII - APARTAMENTO - unidade autônoma de moradia em edificação habitacional múltipla. 
 
VIII - APROVAÇÃO DO PROJETO - ato administrativo que certifica a conformidade de um projeto à Legislação 

Municipal. 
 
IX - ÁREA CONSTRUÍDA - soma das áreas dos pisos utilizáveis cobertos, de todos os pavimentos de uma edificação, 

exceção feita às piscinas descobertas que são consideradas como Área Construída. 
 
X - ÁREA DE CONDOMÍNIO - toda área comum de propriedade dos condôminos de um imóvel. 
 
XI - ÁREA OCUPADA - área da projeção,  em plano horizontal do volume edificado. 
 
XII - ÁREA LIVRE - superfície do lote não ocupada pela edificação considerada em sua projeção horizontal  ou espaço 

descoberto (exceto piscina). 
 
XIII - BALANÇO - avanço da edificação sobre o alinhamento ou recuos regulamentares. 
 
XIV - BEIRAL  - prolongamento da cobertura que sobressai das paredes externas. 
 
XV - EMBARGO - Ato administrativo que determina a paralisação de uma obra. 
 
XVI - COTA - Indicação ou registro numérico de dimensões. 
 
XVII- DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DE USO PRIVATIVO - conjunto de dependências e instalações de uma 

unidade autônoma, cuja utilização é reservada aos respectivos titulares de direito. 
 



XVIII - DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DE USO COMUM -  conjunto de dependências e instalações da edificação 
que poderão ser utilizados em comum, por todos ou por parte dos titulares de direito das unidades autônomas. 

 
XIX - EDIFICAÇÕES CONTÍGUAS OU GEMINADAS - são aquelas que apresentam uma ou mais parede contíguas 

às paredes de uma outra edificação, estejam  dentro do mesmo lote ou em lotes vizinhos. 
 
XX - FRENTE DE LOTE - divisa lindeira ao logradouro público que lhe dá acesso. 
 
XXI - FACHADA - elevação das paredes externas de uma edificação. 
 
XXII - FACHADA PRINCIPAL - fachada voltada para o logradouro público. 
 
XXIII - GABARITO - medida que limita ou determina largura do logradouro e altura de edificação. 
 
XXIV- GALERIA COMERCIAL - área de circulação de conjunto comercial aberta ou não com um ou mais acessos a via 

pública. 
 
XXV - GARAGENS PARTICULARES COLETIVAS - são as construídas no lote, em subsolos ou em um ou mais 

pavimentos, para atendimento à necessidade de estacionamento da edificação principal. 
 
XXVI- GARAGENS COMERCIAIS - são consideradas aquelas destinadas exclusivamente para estacionamento e 

guarda de veículos, podendo, ainda, nelas haver lavagem, lubrificação e abastecimento. 
 
XXVII - MEZANINO - pavimento intermediário entre o piso e o forro de um compartimento e de uso exclusivo deste. 
 
XXVIII - LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO - ato administrativo que concede licença e prazo para início de uma 

construção. 
 
XXIX- MARQUISE - balanço constituindo, cobertura. 
 
XXX - LOTE - terreno urbano resultante da operação de parcelamento, tendo pelo menos uma de suas divisas com 

logradouro público que lhe dá acesso. 
 
XXXI- PASSEIO - parte do logradouro público destinado ao trânsito de pedestres. 
 
XXXII - PATAMAR - superfície intermediária entre dois lances de escadas. 
 
XXXIII - PAVIMENTO - parte da edificação, constituída de dependências situadas no mesmo nível. 
 
XXXIV- PÉ DIREITO - distância vertical entre o Piso e o forro de um compartimento. 
 
XXXV - PERGOLADO  OU  CARAMANCHÃO  - construção de caráter decorativo, sem constituir cobertura. 
 
XXXVI - PLATIBANDA - compartimento de uma edificação formado pelo prolongamento vertical das paredes externas 

acima do forro. 
 
XXXVII - POÇO DE VENTILAÇÃO OU ÁREA LIVRE FECHADA - área livre de pequena dimensão, destinada à ventilar 

compartimentos de utilização especial. 
 
XXXVIII - PORÃO - parte não utilizável para habitação, abaixo do pavimento térreo. 
 
XXXIX - RECONSTRUÇÃO  -  restabelecimento  parcial  ou total de uma edificação. 
 
XL  - REFORMA - alteração de uma edificação em suas partes essenciais. 
 
XLI - RECUO - distância entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a divisa do lote. 
 



XLII- SOBRELOJA - pavimento acima da loja e de uso exclusivo da mesma. 
 
XLIII- SÓTÃO - espaço situado entre o forro e a cobertura, aproveitável como dependência de uso comum de uma 

edificação. 
 
XLIV- SUBSOLO - pavimento cujo piso esta situado da metade de seu pé direito ou mais abaixo do nível do passeio. 
 
XLV - TAPUME - vedação provisória usada durante a construção. 
 
XLVI- TERRAÇO - cobertura total ou parcial de uma edificação, constituindo piso acessível. 
 
XLVII - VISTORIA - diligência efetuada pela Prefeitura, tendo por fim verificar as condições de uma construção. 
 
ARTIGO 3º - No texto deste Código de Obras, os verbos empregados no tempo presente incluem  também  o futuro e 

vice-versa; as palavras do gênero masculino incluem o feminino e reciprocamente; o singular inclui o plural e o plural o 
singular; pessoa jurídica ou física, indistintamente. 

 
CAPITULO II - REGISTRO PROFISSIONAL 
 
ARTIGO 4º - São considerados habilitados ao  exercício da profissão aqueles que satisfazerem as disposições da 

legislação profissional vigente. 
 
ARTIGO 5º - Somente profissionais habilitados poderão assinar, como responsáveis técnicos,  qualquer documento, 

projeto ou especificação  a  ser submetida a Prefeitura. 
 
§ 1º - A responsabilidade civil pêlos serviços de projeto, cálculos e especificações cabem aos seus autores e 

responsáveis técnicos e, pela execução de obras, aos profissionais que construírem.. 
 
§ 2º - A municipalidade não assumirá qualquer responsabilidade em razão da aprovação do projeto da construção ou 

da emissão da licença de construção de obra mal executada. 
 
ARTIGO 6º - O profissional que substituir outro,   deverá comparecer ao departamento competente para assinar o 

projeto, ali arquivado, munido de cópia aprovada que também será assinada submetendo  ao  visto do responsável pela 
seção competente. Esta substituição de profissional deverá ser precedida do respectivo pedido por escrito, feito pelo  
proprietário e assinado pelo novo responsável técnico. 

 
ARTIGO 7º - É facultado ao proprietário da obra embargada por motivo de suspensão de seu responsável  técnico, 

conclui-la,  desde  que  faça  a  substituição  do profissional punido. 
 
ARTIGO 8º - Sempre que cessar a sua responsabilidade técnica o profissional deverá solicitar à Prefeitura Municipal, 

imediatamente, a respectiva baixa, que somente será concedida estando a obra em execução de acordo com o projeto 
aprovado. 

 
 

CAPITULO III - DOS PROCEDIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 
 
 

SEÇÃO I - CONDIÇÃO INICIAL 
 
 
ARTIGO 9º -  A execução de qualquer edificação será precedidos seguintes atos administrativos: 
 
I - Consulta de uso do solo; 
 
II - Aprovação do Projeto; 
 
III - Licenciamento da Construção. 
 



§ lº - A consulta de uso precederá a elaboração de projeto. Esta consulta se substancia em direito de construção. 
 
§ 2º - A aprovação do Projeto e Licenciamento da Construção de que tratam os Incisos II e III poderão ser requeridos 

de uma só vez devendo neste caso os projetos serem completos em todas as exigências constantes das Seções II e III, 
deste capitulo. 

 
 

SEÇÃO II - LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
 
 
ARTIGO 10 - Para a execução de toda e qualquer construção, reconstrução, reforma, reparos,   acréscimos ou 

ampliação e demolição de edifícios na Zona Urbana do Município, será necessário requerer a Prefeitura Municipal o 
respectivo licenciamento da construção. 

 
ARTIGO 11 - O licenciamento da construção será válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do despacho 

que o emitiu. Findo este prazo, não tendo iniciado a construção, o licenciamento perderá seu valor. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Para efeito desta Lei, uma edificação ser considerada iniciada com a execução de suas 

fundações. 
 
ARTIGO 12 - O licenciamento da Construção será concedido mediante o encaminhamento à Prefeitura Municipal dos 

seguintes elementos: 
 
I - Requerimento solicitando o licenciamento da construção onde deverá constar a sua localização e sua finalidade, 

nome e assinatura do proprietário e do responsável técnico da obra Projeto aprovado há pelo menos um ano; recibo de 
pagamento das taxas correspondentes. 

 
§ 1º - Para o licenciamento da construção nos casos seguintes, não será exigido o projeto aprovado, desde que 

satisfaça a condição fixada no próximo parágrafo: 
 
I - Para construções situadas na Zona Rural e para fins estritamente agropecuários; 
 
II- Para construção de muros no alinhamento dos logradouros. 
 
§ 2º- As exceções estabelecidas no parágrafo anterior não dispensam da obediência das disposições de natureza 

urbanística, constantes de legislação específica de uso e ocupação do solo. Em substituição ao projeto aprovado, deverá 
ser apresentado documento que permita verificar o atendimento desta legislação. 

 
ARTIGO 13 - Independem de licença os  serviços de  reparo e substituição de muros, impermeabilização de terrenos, 

substituição de calhas e condutores em  geral construção de calçadas no interior dos terrenos edificados e de muros de 
divisa. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Incluem-se neste artigo os galpões para obra devidamente licenciada. 
 
ARTIGO 14 - De acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 125, de 03 de Dezembro de 1935, não poderão  ser 

executadas, sem licença da Prefeitura, devendo obedecer às determinações desta Lei, ficando, entretanto,  dispensada da 
aprovação de projeto e pagamento dos emolumentos, as seguintes obras: 

 
I - Construção de edifícios públicos; 
 
II - Obras de qualquer natureza em propriedade da União ou Estado; 
 
III - Obras a serem realizadas por instituições oficiais ou para estatais, quando para a sua sede própria. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pedido de licença será feito por meio de ofício dirigido ao Prefeito, pelo órgão interessado, 

devendo esse oficio ser acompanhado do projeto da obra a ser executada. 
 



ARTIGO 15 - A fim de comprovar o licenciamento da obra para os efeitos de fiscalização, o Alvará será mantido no 
local da obra, juntamente com o projeto aprovado. 

 
 
SEÇÃO III - APROVAÇÃO DOS PROJETOS 
 
ARTIGO 16 - Os elementos que deverão integrar os processos de aprovação do projeto serão caracterizados por 

Decreto do Executivo e deverão constar, no mínimo de: 
 
I - Declaração de Domínio do imóvel; 
 
II - Peças gráficas contendo todas as  informações sobre o projeto e conforme descrição do Artigo 18; 
 
III- Memorial descritivo dos materiais e serviços e métodos que serão adotados na construção; 
 
IV - Via da A.R.T. - Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhida e vistada pela 

Inspetora do CREA, quando for o caso. 
 
ARTIGO 17 - As peças gráficas apresentadas no  Projeto  serão aceitas quando legíveis e de acordo com as normas 

usuais de desenho arquitetônico. 
 
a) As folhas do projeto deverão ser apresentadas em cópias sem emendas ou rasuras,  cuidadosamente dobradas, 

nunca em rolo, tomando como padrão o formato A-4 da ABNT, com o número impar de dobras, tendo margem de 1 cm em 
toda periferia do papel e uma dobra (orelha) de 4 cm do lado esquerdo para fixação em pastas; 

 
b) No canto inferior direito do papel, será desenhado um quadro legenda no formato A-4 da ABNT, no qual deverão 

constar os seguintes dados: 
 
1 - natureza e local da obra (especificar rua, quadra e numero do lote); 
 
2 - espaço reservado para colocação da planta de situação, sem escala, com a numeração do local, dos prédios 

vizinhos ou distância de uma das esquinas da quadra e também a linha de orientação Norte-Sul; 
 
3 - a declaração "Declaro que a aprovação do projeto não implica  no reconhecimento do direito de propriedade do 

terreno, por parte da Prefeitura"; 
 
4 - espaço reservado para o quadro de áreas; 
 
5 - espaço reservado para escala do desenho, número da A.R.T. e data; 
 
6 - espaço reservado para nome e assinatura do proprietário e do responsável técnico, com seu número de registro no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA; 
 
7 - espaço reservado para carimbos de aprovação. 
 
c) No caso de vários desenhos de um projeto, que não caibam em uma única folha, será  necessário numerá-las no 

local do quadro legenda em ordem crescente. 
 
ARTIGO 18 - As peças gráficas deverão conter no mínimo: 
 
a) Planta arquitetônica de cada um dos pavimentos que compor o edifício (embasamento, porão, laje, sobreloja, andar 

tipo, sótão e suas respectivas dependências com indicação do destino de cada compartimento e suas respectivas 
dimensões); 

 
b) Elevação da fachada ou fachadas voltadas para o logradouro público; 
 
c) Planta de locação com a indicação da posição do edifício a construir em relação às linhas limítrofes devidamente 

citadas; 



 
d) Cortes transversais e longitudinais da obra principal e edicula, mostrando as alturas dos peitoris, aberturas, pés 

direito, tipos de piso e revestimentos; 
 
e) Planta de cobertura, indicando caimentos do telhado, tipos de telha, calhas e condutores se houver; 
 
f) Planta de esgoto sanitário com tipo e diâmetro das tubulações e indicação do caminhamento  para coletor público. 
 
§ 1º - Será exigido para projetos de construção (comercial, residencial e industrial) com área igual ou superior a 250 m2 

(duzentos e cinqüenta  metros  quadrados) os seguintes projetos: 
 
I - projeto elétrico contendo no mínimo o seguinte: 
 
a) planta baixa elétrica na escala 1:50 em que contenha todos os circuitos de enfiação; 
 
b) diagramas monofilares ou trifilares; 
 
c) quadro de potência instalado 
 
d) padrão de entrada; 
 
e) memorial descritivo elétrico. 
 
II - projeto hidráulico contendo no mínimo o seguinte: 
 
a) planta baixa de distribuição de água fria ou água quente se for o caso; 
 
b) plantas isométricas; 
 
c) detalhes dos reservatórios (planta e cortes). 
 
§ 2º - Aplica-se o mesmo dispositivo do parágrafo anterior para reformas e ampliações em que a área construída total 

seja igual ou superior a 250 m (duzentos e cinqüenta metros quadrados). 
 
ARTIGO 19 - As peças gráficas obedecerão às seguintes escalas: 1:100 para as plantas do edifício; 1:50 ou 1:100 para 

cortes e fachadas; 1:200 para planta de locação e perfis do terreno. Outras escalas só serão usadas quando justificadas 
tecnicamente. 

 
§ 1º- As escalas não dispensam o emprego de cotas para indicar as dimensões dos diversos compartimentos, pés-

direito e posição das linhas limítrofes. 
 
§ 2º - Nos Projetos de reforma, acréscimo ou reconstrução serão representados: 
 
I - a tinta preta ou azul as partes a serem mantidas; 
 
II - a tinta vermelha, as partes a construir; 
 
III - a tinta amarela, as partes a demolir. 
 
ARTIGO 20 - Todas as peças gráficas e memoriais do projeto deverão ter, em todas as vias, as assinaturas: 
 
I - do proprietário ou seu representante legal; 
 
II - do responsável técnico pela construção; 
 
III - do autor do projeto. 
 



PARÁGRAFO ÚNICO - O responsável técnico e o autor do projeto deverão indicar o número de registro  no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 

 
ARTIGO 21 - É reconhecido à Prefeitura Municipal o direito de indagar dos destinos das obras em conjunto e seus 

elementos componentes, e recusar aqueles que forem julgados inadequados ou inconvenientes, sob os aspectos de 
segurança, higiene e salubridade da habitação, quer se tratar de peças de uso noturno ou diurno. 

 
ARTIGO 22 - O autor do Projeto e o Responsável Técnico da Obra, só poderão, respectivamente, assinar os projetos 

ou ser responsáveis pela obra, quando forem registrados e estarem com a situação regular junto ao CREA e órgãos 
competentes desta Prefeitura Municipal. 

 
ARTIGO 23 - Se o responsável técnico pelo projeto der baixa de sua responsabilidade, este deverá  comunicar por 

escrito à Prefeitura Municipal, dessa pretensão o qual só será concedido após vistoria procedida pela Seção competente e 
se  nenhuma  infração for verificada. O interessado,  proprietário da obra, deverá apresentar novo responsável no prazo 
máximo de 10(dez) dias. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Todas as comunicações referentes a assuntos de construção deverão ser entregues no 

protocolo da Prefeitura Municipal. 
 
ARTIGO 24 - Se os projetos não estiverem completos de acordo como Artigo 16, o requerimento será indeferido; 
 
ARTIGO 25 - O prazo máximo para aprovação dos projetos é de 30 (trinta) dias contados da data  de entrega do 

requerimento no Protocolo da Prefeitura Municipal e do pagamento das respectivas   taxas; findo este prazo, se o 
interessado não tiver obtido deferimento para seu requerimento, poderá dar inicio à obra, mediante prévia comunicação 
escrita à Prefeitura Municipal, obedecendo as prescrições deste Código e sujeitando-se a demolir, sem ônus para a 
Prefeitura Municipal, o que tiver sido feito em desacordo com o mesmo. 

 
ARTIGO 26 - Quando o projeto apresentado tiver sido aprovado e recolhido os tributos devidos pelo interessado aos 

cofres da Prefeitura Municipal será expedido o competente ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 
 
§ 1º - Da decisão do órgão da Prefeitura Municipal encarregado do exame do projeto, a parte interessada,  quando se 

julgar prejudicada, poderá recorrer à Prefeitura. 
 
§ 2º - No ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO constará, além do nome do interessado, o tipo de obra, sua destinaçâo, 

localização, e eventuais servidões legais que deverão ser respeitadas assim como outra indicação julgada necessária. 
 
ARTIGO 27 - O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO poderá ser  cassado  pelo Prefeito sempre que houver motivo justificado. 
 
ARTIGO 28 -  Uma das vias do projeto aprovado e devolvido ao interessado, juntamente com o ALVARÁ DE 

CONSTRUÇÃO, uma via do Memorial Descritivo e cópia da A.R.T (Anotação de Responsabilidade Técnica), deverão 
permanecer no  local da obra, a fim de serem examinados pela   autoridade encarregada da fiscalização. 

 
SEÇÃO IV - APROVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
 
ARTIGO 29 - Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria pela Prefeitura Municipal e 

expedido o respectivo certificado de aprovação da construção. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade ou de utilização. 
 
ARTIGO 30 - Após a conclusão da Obra, deverá ser requerido à Prefeitura Municipal o AUTO DE CONCLUSÃO e a 

CERTIDÃO DE CONSTRUÇÃO. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O requerimento de vistoria  será sempre assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico 

da obra, e deverá citar o número do Alvará de Construção e data de aprovação do projeto. 
 
ARTIGO 31 - Por ocasião da vistoria se for constatado que a edificação não foi construída, aumentada, reconstruída ou 

reformada de acordo com o projeto aprovado e com a legislação em vigor, o responsável técnico será autuado, de acordo 



com as disposições desta Lei, e obrigado a regularizar o projeto, caso as alterações possam ser aprovadas, ou a fazer a 
demolição ou as modificações necessárias para regularizar a situação da obra. 

 
ARTIGO 32 - Após a vistoria, obedecendo a  obra ao projeto aprovado, a Prefeitura  Municipal fornecerá ao proprietário 

o AUTO DE CONCLUSÃO E A CERTIDÃO DE CONSTRUÇÃO. 
 
ARTIGO 33 - O Auto de Conclusão e a Certidão de Construção poderá ser expedido em caráter parcial, desde que: 
I- tratando-se de moradia haja condições mínimas de habitabilidade, estando completamente concluídos um dormitório, 

cozinha e instalações sanitárias; 
 
II - não haja perigo para terceiros e para os ocupantes da parte já concluída da obra; 
 
III - seja assinado pelo interessado, um termo de compromisso elaborado pela prefeitura Municipal fixando prazo para 

conclusão geral da obra. 
 
ARTIGO 34 -  "HABITE-SE" da Construção será  precedido de vistoria da construção e com entrega dos seguintes: 
 
a)  Auto de Conclusão e Certidão de Construção; 
 
b)  C.N.D. do INSS; 
 
c) Comprovante de pagamento das taxas devidas a Prefeitura Municipal. 
 
ARTIGO 35 - Fica a critério da Prefeitura Municipal proceder vistoria no imóvel em números de vezes que julgar 

necessário. 
 
 
SEÇÃO V - VALIDADE. REVALIDAÇÃO 
 
 
ARTIGO 36 - A aprovação de um projeto e o alinhamento concedidos serão considerados enquanto a Legislação 

presente estiver em vigor, após a retirada dos mesmos, caso este ocorra dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias do 
despacho deferitório. 

 
§ lº - Em caso que tal não ocorra, o prazo de validade será contado a partir do despacho deferitório. 
§ 2º - Poderá entretanto, ser solicitada a revalidação desde que a parte interessada requeira, sujeitando-se porém às 

determinações legais  vigentes na época do pedido de revalidação. 
 
§ 3º - Após 12 (doze) meses de licenciamento, deverá ser anualmente revalidada a licença. 
 
ARTIGO 37 - Será passível de revalidação, obedecendo os preceitos legais da época da aprovação, o projeto aprovado 

cujo pedido de licenciamento ficou na dependência de ação judicia, para retomada do imóvel onde deve ser realizada a 
construção, nas seguintes condições:: 

 
I - Ter a ação judicial, inicio comprovada dentro do período de validade do projeto aprovado; 
 
II - Ter a parte interessada requerido a revalidação dentro do prazo de O1  (um)  mês da data da sentença da retomada 

do imóvel. 
 
ARTIGO 38 - Após a caducidade do primeiro licenciamento, se a parte interessada quiser iniciar as obras, deverá 

requerer e pagar novo licenciamento, desde que seja ainda válido o projeto aprovado. 
 
ARTIGO 39 - Se dentro do prazo  fixado a construção não for concluída, deverá ser requerida a prorrogação do prazo e 

paga a taxa de licenciamento correspondente a essa prorrogação. 
 
 

SEÇÃO VI - MODIFICAÇÃO DE PROJETO APROVADO 
 



ARTIGO 40 - As alterações do projeto a serem efetuadas após o licenciamento da construção, devem ter sua 
aprovação requerida previamente. 

 
§ 1º - requerimento solicitando aprovação do projeto modificativo deverá ser acompanhado do projeto anteriormente 

aprovado e da respectiva licença de Construção. 
 
§ 2º - A aprovação do projeto modificativo será anotada na Licença de Construção anteriormente aprovada, que será 

devolvida ao requerente juntamente com o projeto. 
. 
ARTIGO 41 - Por ocasião da vistoria, poderão ser  toleradas pequenas diferenças nas dimensões das  peças ou 

qualquer outro desenho da construção, desde que não ultrapassem 3% (três por cento) das cotas do projeto aprovado. 
 

CAPITULO IV - DAS NORMAS SOBRE EDIFICAÇÕES 
SEÇÃO I - EDIFICAÇÃO EM GERAL 

 
SUBSEÇÃO I - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 
 
ARTIGO 42 - Os materiais utilizados nas construções, reformas ou ampliações, bem como as  disposições técnicas 

construtivas relativas aos elementos a serem executados, deverão obedecer às  prescrições normativas pela ABNT. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os materiais utilizados para paredes, portas, ]anelas, pisos, coberturas e forros deverão 

atender aos mínimos exigidos  pelas normas técnicas oficiais, quanto a  resistência estrutural, ao fogo e isolamento 
térmico e acústico. 

 
 

SUBSEÇÃO II - PAREDES 
ARTIGO 43 - Toda edificação deve ser perfeitamente isolada de umidade e emanações provenientes do solo, mediante 

impermeabilização entre os alicerces e as paredes e em todas as superfícies, da própria edificação e das edificações 
vizinhas, sujeitas a penetração de umidade. 

 
ARTIGO 44 - As paredes terão espessuras e revestimentos suficientes a atender as necessidades de resistência, 

isolamento térmico, acústico e impermeabilidade, segundo sua posição e os materiais nelas empregados. 
 
 

SUBSEÇÃO III - TAPUMES E ANDAIMES 
 
 
ARTIGO 45 - Será obrigatória a colocação de tapumes, sempre que se executem obras de construção,  reconstrução, 

reforma, ampliação ou demolição na divisa do lote com o logradouro público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Excetuam-se dessa exigência, quando se tratar apenas de execução de muros e gradis de 

altura não superior a 2,00 (dois) metros. 
 
ARTIGO 46 - Os tapumes deverão ter altura mínima de 2,00 (dois) metros, podendo alcançar até a metade da largura 

do passeio, não ultrapassando 3,00 (três) metros. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão permitidos avanços superiores aos fixados neste Artigo, somente quando tecnicamente 

forem indispensáveis  para a execução da obra e desde que devidamente justificados e comprovados pelo interesse junto 
à repartição competente. 

 
ARTIGO 47 - Nas vias de grande trânsito, após a execução da laje do piso do primeiro pavimento, o tapume deverá ser 

recuado para a divisa do  lote com o logradouro publico, tendo cobertura com o pé direito mínimo de 2,50 metros, para a 
proteção dos pedestres, podendo os pontaletes do tapume permanecerem nos locais primitivos para apoio da cobertura. 

 
§ lº - O tapume poderão ser relocado em sua localização primitiva por ocasião acabamento da fachada do pavimento 

térreo. 
 



§ 2º - Os tapumes construídos na divisa do lote com os logradouros de uso publico estão isentos de. pagamento de 
emolumentos, bem como aqueles que forem recolocados de acordo com o parágrafo anterior. 

 
ARTIGO 48 - Durante a execução da obra será  obrigatório a colocação de andaimes de proteção do tipo "bandeja 

salva-vidas", com espaçamento de três pavimentos em todas as fachadas desprovidas  de andaimes. As "bandejas salva 
vidas"  constarão  de um estrado horizontal de 1,20 metros de largura mínima com guarda-corpo até a altura de 1,00 
metros, tendo inclinação aproximada de 45 graus. 

 
ARTIGO 49 - No caso de emprego de andaimes mecânicos suspensos, antes deverão ser dotados de guarda-corpo 

com altura de 1,20 metros, em todos os lados livres. 
 
ARTIGO 50 - As fachadas construídas nas divisas dos lotes com o logradouro de uso publico deverão ter, em toda a 

sua altura andaimes fechados com tábuas de vedação com espaçamento vertical no  máximo de 10 (dez) centímetros ou 
em tela apropriada. 

 
 

SUBSEÇÃO IV - ESCAVAÇÕES 
 
 

ARTIGO 51 - É obrigatória a construção de tapume no caso de escavação junto à divisa do lote com o logradouro 
público. 

1 
ARTIGO 52 - No caso de escavações de caráter permanente, que modifiquem o perfil  do  terreno,  o construtor 

obrigado a proteger os prédios lindeiros e a via publica, por obras de proteção contra o deslocamento da terra. 
 

SUBSEÇÃO V - FUNDAÇÃO 
 
 
ARTIGO 54 - Quando a construção projetada estiver situada em local onde existam ou já estejam previstas obras 

publicas oficialmente aprovadas, a Prefeitura poderá exigir fundações especiais para o projeto e execução das escavações 
e fundações,  tendo em vista sua viabilidade e segurança e a da própria construção. 

 
 

SUBSEÇÃO VI - DIMENSÃO DOS COMPARTIMENTOS 
 
 

ARTIGO 55 - Os compartimentos deverão ter conformação e dimensões adequadas à função ou atividade a que se 
destinam, atendidos os mínimos estabelecidos neste Código e em suas Normas Técnicas Especiais. 

 
ARTIGO 56 - Os compartimentos não poderão ter áreas e dimensões inferiores aos valores estabelecidos nas norma 

especificas para as respectivas edificações de que fazem parte, e, quando não previsto nas referidas normas 
especificadas, aos valores abaixo: 

 
I - salas, em habitações: 8,00 m2; 
 
II - salas para escritórios, comércio ou serviços 10,00 m2; 
 
III - dormitórios: 8,00 m2; 
 
IV - dormitórios coletivos : 5,00 m2 por leito, 
 
V - quarto de vestir, quando conjugados a dormitórios : 4,00 m2; 
VI - dormitório de empregada: 6,00 m2; 
VII - salas-dormitórios: 16,00 m2,  
VIII - cozinhas : 4,00 m2.  
IX - compartimentos sanitários: 
 



a) contendo somente bacia sanitária: 1,20 m2, com dimensão mínima de 1,00 m; 
 
b) contendo bacia sanitária e lavatório: 1,50 m2, com dimensão mínima de 1,00 m; 
 
c) contendo bacia sanitária e área para banho, com chuveiro: 2,00 m2, com dimensão mínima de 1,00 m; 
 
d) contendo bacia sanitária, área para banho, com chuveiro e lavatório: 2,50 m2, com. dimensão mínima de 1,00 m; 
 
e) contendo somente chuveiro, 1,20 m2, com dimensão mínima de 1,00 m; 
 
f) antecâmaras, com ou sem lavatório: 0,90 m2 com dimensão mínima de 0,90 m; 
 
g) contendo outros tipos ou combinações de aparelhos, a área necessária, segundo disposição conveniente a 

proporcionar a cada um deles, uso cômodo. 
 
h) celas, em compartimentos sanitários coletivos, para chuveiros ou bacias sanitária, 1,20 m2, com dimensão mínima 

de 1,00 m; 
 
i) mictórios tipo calha, de uso coletivo, 0,60 m em equivalência a um mictório tipo cuba; 
 
j) separação entre mictórios tipo cuba, 0,60m, de eixo a eixo. 
 
X - Vestiários: 6,00 m2; 
 
XI - Largura de corredores e passagens: 
 
a) em habitações unifamiliares e unidades autônomas de habitações multifamiliares; 0,90 m; 
 
b) em outros tipos de edificação: 
 
- quando de uso comum ou coletivo, 1,20 m; 
 
- quando de uso restrito, poderá ser admitida redução até 0,90 m. 
 
XII - Compartimentos destinados a outros fins, valores sujeitos a justificação. 
 
ARTIGO 57 - As escadas terão largura mínima de 0,90 m (noventa centímetros) e oferecerão passagem com altura 

mínima a nunca inferior a 1,90 m (um metro e noventa), devendo atender também ao disposto nos parágrafos anteriores. 
 
§ lº - Quando de uso comum ou coletivo, as escadas deverão obedecer as seguintes exigências: 
 
I - ter o dimensionamento dos degraus equacionados segundo a formula: 0,60 m < 2h + l < 0,65 m em que "h" é a altura 

do degrau e "l" a largura, com um mínimo de 0,27 m (vinte e sete centímetros) para a largura e no máximo 0,19 m 
(dezenove centímetros) de altura; 

 
II - ter largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) nunca inferior à largura das portas e corredores a que 

se refere o artigo anterior; 
 
III - dispor de corrimãos de ambos os lados; 
 
IV - ter um patamar intermediário, de pelo menos 1,00 m (um metro) de profundidade quando o desnível vencido for 

maior do que 3,20 (três metros e vinte centímetros) de altura; 
 
V - ter todos os lances retos não se permitindo as escadas em leque; 
 
VI - ser de material incombustível, quando atender a mais de dois pavimentos; 
 
VII - nos edifícios com quatro ou mais pavimentos: 
 



a) dispor de saguão ou patamar de circulação independente, distinto do "hall" de distribuição; 
 
b) dispor de iluminação natural ou de sistema  de emergência para alimentação da iluminação artificial; 
 
VIII - nos edifícios com seis ou mais pavimentos, dispor de porta corta-fogo entre a caixa de escada e seu saguão e o 

"hall" de distribuição; 
 
IX - nos edifícios com nove ou mais pavimentos: 
 
a) dispor de uma antecâmara entre saguão da escada e o "hall" e distribuição, isolada por duas portas corta-fogo; 
 
b) ser a antecâmara ventilada por um poço de ventilação natural aberto no pavimento térreo e na cobertura, ou dispor 

de ventilação mecânica que estabeleça sobre-pressão sobre o ambiente; 
 
c) ser a antecâmara iluminada por sistema compatível com o adotado para a escada. 
 
§ 2º - Nas escadas de uso secundário ou eventual poderá ser permitida a redução da sua largura até um mínimo de 

0,60 (sessenta centímetros). 
 
§ 3º - A existência de elevador em uma edificação não dispensa a construção de escada. 
 
ARTIGO 58 - No caso de emprego de rampas, em substituição às escadas da edificação, aplicam-se as mesmas 

exigências relativas ao dimensionamento e resistência fixadas para as escadas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As rampas não poderão apresentar declividade superior a 12% (doze por  cento). Se a 

declividade exceder a 6% (seis por cento), o piso deverá ser revestido com material não escorregadio. 
 
ARTIGO 59 - Será obrigatória a instalação de,  no mínimo, um elevador nas edificações de mais de três pavimentos 

que apresentarem, entre o piso de qualquer pavimento e o nível de acesso ao edifício,  uma distância vertical superior a 
11,00 m (onze metros) e de, no mínimo, dois (2) elevadores, no caso dessa distância ser superior a 24,00 m (vinte e 
quatro metros). 

 
§ 1º - Para efeito de cálculo das distâncias verticais, de que trata este artigo será considerada a espessura das lajes 

com 0,15 (quinze centímetros), no mínimo. 
 
§ 2º - No cálculo das distâncias verticais, não será computado o último pavimento, quando de uso exclusivo do 

penúltimo ou destinado a dependências de uso comum, privativas do prédio, não habitacionais. 
 
ARTIGO 60 - Os espaços de acesso ou circulação fronteiros às portas dos elevadores deverão ter  dimensão não 

inferior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), medida perpendicularmente às portas dos elevadores. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Quando a edificação necessariamente tiver mais de  elevador,  nos termos do Artigo 59 deste 

Código, as áreas de acesso de cada par de elevadores devem estar interligados em todos os pisos. 
 
ARTIGO 61 - O sistema mecânico de circulação vertical (número de elevadores, cálculo de tráfego e demais 

características técnicas) deverá ser executado em obediência às normas técnicas da ABNT sempre que for instalado, e ser 
devidamente comprovado por documento de Responsável Técnico legalmente habilitado. 

 
ARTIGO 62 - Os pisos intermediários tais como balcões, giraus e outros serão admitidos somente quando: 
 
I - os dois pés-direitos resultantes tenham no mínimo 2,30 m dois metros e trinta centímetros) 
 
II - a área do piso intermediário não ultrapassar a 1/3 (um terço) da área do piso principal; 
 
III - a profundidade do girau, ou mezanino não poderá ultrapassar a cinco vezes qualquer  um dos pés-direitos 

resultantes; 
 
IV - o piso intermediário for separado do piso principal apenas por peitoril. 



 
§ lº -.Para todos os efeitos legais, o piso intermediário é considerado um pavimento e computado como área construída. 
 
§ 2º - A profundidade do girau será sempre medida perpendicularmente ao peitoril. 
 
ARTIGO 63 - Os muros divisórios entre propriedades não poderão ter altura superior a 2,50 m.(dois metros e cinqüenta 

centímetros) 
 
ARTIGO 64 - Não serão permitidas quaisquer saliências das edificações sobre o alinhamento dos logradouros, exceto 

aquelas especificadamente  admitidas na legislação urbanística, de parcelamento, uso e ocupação do solo. 
 
ARTIGO 65 - Os pés-direitos não poderão ser inferiores aos estabelecidos nas normas especificas para a respectiva 

edificação e, quando não previstos, aos valores a seguir: 
 
I - nas habitações: 
 
a) salas e dormitórios: 2,70 m; 
 
b) garagens : 2,30 m; 
 
c) nos demais compartimentos: 2,50 m. 
 
II - nas edificações destinadas a comércio e serviços: 
 
a) em pavimento térreos: 3,00 m; 
 
b) em pavimento superiores: 2,70 m; 
 
c) garagens: 2,30 m. 
 
III - nas escolas: 
 
a) nas salas de aulas e anfiteatros, valor médio 3,00 m, admitindo-se o mínimo em qualquer ponto 2,50 m; 
 
b) instalações sanitárias: 2,50 m. 
 
IV - em locais de trabalho: 
 
a) industrias, fábricas e grandes oficinas, 4,00 m, podendo ser permitidas reduções até 3,00 m, segundo a natureza dos 

trabalhos; 
 
b) outros locais de trabalho, 3,00 m, podendo ser permitidas reduções até 2,70 m, segundo a atividade desenvolvida. 
 
V - em salas de espetáculo, auditórios e outros locais  de reunião 6,00 m, podendo ser permitidas reduções até 4,00 m, 

em locais de área inferior a 250 m2; nas frisas, camarotes e galerias, 2,50 m; 
 
VI - em garagens, 2,30 m; 
 
VII - em porões ou subsolo, os previstos para os fins a que se destinarem; 
 
VIII - em corredores e passagens, 2,50 m; 
 
IX - em armazéns, salões e depósitos, excetuados os domiciliares, 3,00 m; 
 
X - em outros compartimentos, os fixados pela autoridade sanitária competente, segundo o critério de similaridade ou 

analogia. 
 
 



SUBSEÇÃO VII -ÁGUAS PLUVIAIS 
 
 
ARTIGO 66 - O escoamento de águas pluviais do lote edificado para a sarjeta, será feito em canalização, construida 

sob o passeio, terminada em gárgula. 
 
§ 1º - Em casos especiais de inconveniência ou impossibilidade de conduzir as águas pluviais às  sarjetas, será 

permitido o lançamento dessas águas nas galerias de águas pluviais, após a aprovação, pela Prefeitura, de esquema 
gráfico apresentado pelo interessado. 

 
§ 2º - As despesas com a execução da  ligação às galerias pluviais correrão integralmente por conta do interessado. 
 
§ 3º - A ligação será concedida a titulo precário, canceláveis a qualquer momento pela Prefeitura, se dela puder resultar 

qualquer prejuízo ou inconveniência. 
 
ARTIGO 67 - Nas edificações construídas no alinhamento,  as águas pluviais provenientes de telhado e balcões 

deverão ser captadas por meio de calhas e condutores. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os condutores nas fachadas lindeiras à via pública serão embutidos até a altura mínima de 

2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros), acima do nível do passeio. 
 
ARTIGO 68 - Não será permitida a ligação de condutores de águas pluviais à rede de esgotos. 
 
ARTIGO 69 - Os drenos de água pluviais (canaletes) situadas internamente aos imóveis, que servem de passagem 

para águas provenientes de outros terrenos não podem ser obstruídos. 
 
§ 1º - Se preferir, o interessado poderá canalizar o dreno de água pluvial, desde que o faça com tubo de diâmetro 

conveniente e que construa uma caixa de inspeção dotada de grade para absorção das águas pluviais provenientes do 
seu imóvel. 

 
§ 2º - É proibido a ligação de águas residuais provenientes de tanques, pias, maquinas de lavar, etc, ao dreno de água 

pluvial. 
 
 

SUBSEÇÃO VIII- INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICO SANITÁRIA 
 

 
ARTIGO 70 - Todos os edifícios construídos em logradouros públicos que possuam redes de água potável e de esgoto, 

deverão, obrigatoriamente, servir-se dessas redes. 
 
ARTIGO 71 - Quando a rua não tiver rede de água, o edifício deverá possuir poço adequado para seu abastecimento, 

devidamente protegido contra as infiltrações de águas superficiais. 
 
ARTIGO 72 - Quando a rua não possuir rede de esgoto, o edifício deverá ser dotado de fossa séptica, cujo efluente 

será lançado em poço absorvente. 
 
ARTIGO 73 - A distância mínima entre o poço abastecedor  de água potável e o poço absorvente será de l5,00 m 

(quinze  metros) , devendo aquele situar-se em nível superior a este 
. 
ARTIGO 74 - Cada edifício deverá ter uma ligação própria  para água e esgoto, não podendo uma só ligação servir a 

mais de um edifício. 
 
ARTIGO 75 - Toda unidade residencial deverá possuir, no mínimo, uma bacia auto-sinfonada, um lavatório, um 

chuveiro e uma pia de cozinha, que deverão ser ligados à rede geral de esgoto ou à fossa séptica. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As bacias auto-sinfonadas e mictórios serão providos de dispositivos para sua perfeita limpeza. 
 



ARTIGO 76 - Todos os encanamentos de água deverão ser de ferro galvanizado ou de material equivalente de acordo 
com as especificações das Normas Técnicas Brasileiras 

 
ARTIGO 77 - Não será permitida a ligação direta de bombas de sucção à rede de água. 
 
ARTIGO 78 - Não será permitida a ligação de  canalização de esgotos ou de águas servidas às sarjetas, galerias de 

águas pluviais ou logradouros públicos. 
 
ARTIGO 79 - Os sistemas privados de abastecimento de água ou de disposição de esgotos deverão ser submetidos à 

aprovação da autoridade sanitária. 
 
§ 1º - Os poços e fossas, bem como a disposição de efluentes no solo, deverão atender às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e as que forem estabelecidas neste Regulamento e em suas Normas Técnicas Especiais. 
 
§ 2º - Os poços de suprimento de água considerados inserviveis e as fossas, que não satisfizerem as exigências deste 

Regulamento e de suas Normas Técnicas Especiais, deverão ser aterrados. 
 
§ 3º - Cada prédio deverá ter um sistema independente de afastamento de águas residuais. 
 
 

SUBSEÇÃO IX - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 
 
 
ARTIGO 80 - As entradas aéreas de energia elétrica de edificações deverão obedecer às seguintes condições mínimas, 

fixadas pela concessionária local 
 
I - os fios devem ser isolados para 750 V, tendo seção de mínima de 6,00 mm2; 
 
II - os fios devem manter entre si afastamento de 20 cm (vinte centímetros); 
 
III - os isoladores devem ser do tipo "baquelite" ou “castanha” colocados de modo a manter o afastamento mínimo 

exigido entre os fios; 
 
IV - a extremidade receptora do eletroduto  de entrada deve distar dos isoladores no máximo 50 cm (cinqüenta 

centímetros) e ficar a 2,80 m (dois metros e oitenta centímetros) acima piso; 
 
V - está extremidade deve ficar 10 (centímetros) saliente da parede com curvatura para baixo, a fim de impedir entrada 

de água pluvial; 
 
VI - o eletroduto de entrada deve ser de PVC rígido ou ferro galvanizado sem costuras e quando existir emendas 

deverão ser feitas com luvas; 
 
VII - os postes particulares, quando necessários, deverão ser de ferro tubular ou de concreto armado, com  as  

dimensões exigidas pela companhia concessionária para cada caso; 
 
VIII - as caixas destinadas aos medidores devem ser instaladas em local de fácil acesso de acordo com as exigências 

da companhia concessionária. 
 
ARTIGO 81 - As entradas subterrâneas de edifícios deverão obedecer às normas exigidas pela companhia 

concessionária 
 
ARTIGO 82 - Os diâmetros dos condutores de distribuição interna serão calculados de conformidade com a carga 

máxima dos circuitos e voltagem da rede, não sendo permitido o emprego de fios de bitola inferior a 1,5 mm2 para 1200 
watts e 110 volts. 

 
ARTIGO 83 - O diâmetro dos eletrodutos serão calculados em função do número e diâmetro dos condutores, conforme 

Normas Técnicas Brasileiras. 
 



SUBSEÇÃO X - INSOLAÇÃO E VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
 
 
 
ARTIGO 84 - Para fins de iluminação natural, todo compartimento deverá dispor de abertura comunicando-o 

diretamente com o exterior. 
 
§ 1º - Excetuam-se os corredores de uso privativo, os de uso coletivo até 10,00 m de comprimento, poços e saguões de 

elevadores,  devendo as escadas de uso comum ter iluminação natural, direta ou indireta. 
 
§ 2º - Para efeito de insolação e iluminação,  as dimensões dos espaços livres, em planta, serão contadas entre as 

projeções das saliências exceto nas fachadas voltadas para o quadrante Norte. 
 
ARTIGO 85 - Consideram-se suficientes para insolação, iluminação e ventilação de quaisquer compartimentos, em 

prédios de um pavimento e de até 4,00 m de altura: 
 
I - espaços livres fechados, com área não inferior a 6,00 m2 e dimensão mínima de 2,00 m; 
 
II - espaços livres abertos nas duas extremidades ou em uma delas (corredores), de largura não inferior a 1,50 m, quer 

junto às divisas ao lote, quer quando entre corpos edificados no mesmo lote, de altura não superior a 4,00 m. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A altura referida neste artigo será a altura média no plano da parede para a divisa do lote ou 

para outro corpo edificado. 
 
ARTIGO 86 - Consideram-se suficientes para insolação/iluminação e ventilação de dormitórios, salas, salões e locais 

de trabalho, em prédios de mais de um pavimento ou altura superior a 4,00 m: 
 
I - os espaços livres fechados, que contenham em plano horizontal, área equivalente a H2/4 (H ao quadrado, dividido 

por quatro), onde H representa a diferença de nível entre o teto do pavimento mais alto e o piso do pavimento mais baixo a 
ser insolado, iluminado ou ventilado, permitindo-se o escalonamento; 

 
II - os espaços livres abertos nas duas extremidades ou em uma delas (corredores), junto às divisas do lote ou entre 

corpos edificados, de largura maior ou igual a H/6, com o mínimo de 2,00 m. 
 
§ 1º - A dimensão mínima do espaço livre fechado, referido no inciso 1, será sempre igual ou superior a H/4 não 

podendo ser inferior a 2,00 m e sua área não inferior a 10,00 m2, podendo ter qualquer forma, desde que nele possa ser 
inscrito, no plano horizontal um circulo de diâmetro igual a H/4. 

 
§ 2º - Quando H/6 for superior a 3,00 m, a largura excedente deste valor poderá ser contada sobre espaço aberto do 

imóvel vizinho, desde que constitua recuo legal obrigatório, comprovado por certidão da Prefeitura ou apresentação da 
legislação municipal. 

 
ARTIGO 87 - Para iluminação e ventilação de cozinhas, copas e despensas serão suficientes: 
 
I - os espaços livres fechados com: 
 
a) 6,00 m2 em prédios de até 3 pavimentos e altura não superior a 10,00 m; 
 
b) 6,00 m2 de área mais 2,00 m2 por pavimento excedente de três; com dimensão mínima de 2,00 m e relação entre 

seus lados de 1 para 1,5 em prédios de mais de 3 pavimentos ou altura superior a 10,00 m. 
 
II - espaços livres abertos de largura não inferior a: 
 
a) 1,50 m em prédios de 3 pavimentos ou 10,00 m de altura; 
 
b) 1,50 m mais 0,15 m por pavimento excedente de três, em prédios de mais de 3 pavimentos. 
 



ARTIGO 88 - Para ventilação de compartimento sanitário, caixas de escada e corredores com mais  de 10,00 m de 
comprimento será suficiente o espaço livre fechado com área mínima de 4,00 m2 em prédios de até 4 pavimentos. Para 
cada pavimento excedente haverá um acréscimo de 1,00 m2 por pavimento. A dimensão mínima não será inferior a 1,50 
m e relação entre os seus lados de 1 para 1,5. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em qualquer tipo de edificação será admitida a ventilação indireta ou ventilação forçada de 

compartimentos sanitários mediante:  
 
I - ventilação indireta através de compartimento contíguo, por meio de duto de seção não inferior a 0,40 m2 com 

dimensão vertical mínima de 0,40 m e extensão não superior a 4,00 m. Os dutos deverão se abrir para o exterior e ter as 
aberturas teladas; 

 
II - ventilação natural por  meio de chaminé de tiragem  atendendo aos seguintes requisitos mínimos: 
 
a) seção transversal dimensionada de forma a que correspondam no mínimo, 6 cm2  (seis centímetros quadrados) de 

seção, para cada metro de altura da chaminé,  devendo em qualquer caso, ser capaz de  conter um circulo de 0,60 m de 
diâmetro; 

 
b) ter prolongamento de, pelo menos, um metro acima da cobertura; 
 
c) ser provida de abertura inferior, que permita limpeza, e de dispositivo superior de proteção contra a penetração de 

águas da chuva. 
 
ARTIGO 89 - A área iluminante dos compartimentos   deverá corresponder, no mínimo, a: 
 
I - nos  locais de trabalho e nos destinados a ensino, leitura e atividades similares : 1/5 da área do piso; 
 
II - nos compartimentos destinados a dormir, estar, cozinhar, comer e em compartimentos sanitários: 1/8 da área do 

piso, com o mínimo de 0,60 m2; 
 
III - nos demais tipos de compartimentos: 1/10 da área do piso, com o mínimo de 0,60 m2. 
 
ARTIGO 90 - A área de ventilação natural deverá ser em que qualquer caso de, no mínimo, a  metade  da superfície dé 

iluminação natural. 
 
ARTIGO 91 - Não serão considerados insolados ou iluminados os compartimentos cuja profundidade a partir da 

abertura iluminante for maior que três vezes seu pé direito incluída na profundidade a projeção das saliências, alpendres 
ou outras coberturas. 

 
ARTIGO 92 - Em casos especiais poderão ser aceitas ventilação e iluminação artificiais, em substituição às naturais, 

desde que comprovada sua necessidade e atendidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os subsolos, a autoridade sanitária competente poderá exigir a ventilação artificial ou 

demonstração técnica da suficiência da ventilação natural. 
 
ARTIGO 93 - Poderá ser aceita, para qualquer tipo de edificação como alternativa ao atendimento das exigências dos 

artigos anteriores, referente a insolação e ventilação natural demonstração  técnica de sua suficiência, na forma que for 
estabelecida em Norma Técnica Especial. 

 
SEÇÃO II - EDIFICAÇÃO RESIDENCIAIS  

SUBSEÇÃO I - HABITAÇÃO UNIFAMILIARE -CASAS 
ARTIGO  94 - toda habitação deverá dispor de  pelo menos um dormitório, uma cozinha, uma instalação sanitária e um 

área de serviço. 
 
ARTIGO 95 - As salas, dormitórios e cozinhas das habitações deverão apresentar áreas não inferiores às seguintes 
 
I - salas: 8,00 m2; 



 
II - Dormitórios: 
 
a) quando se tratar de um único além da sala: 12,00 m2; 
 
b) quando se tratar de dois: 10,00 m2 para cada um; 
 
c) quando se tratar de três ou mais: 10,00 m2 para um deles, 8,00 m2 para cada um dos demais menos um, que se 

poderá admitir com 6,00 m2; 
 
d) quando se tratar de sala-dormitório: 16,0 m2; 
 
e) quartos de vestir, quando conjugados a dormitórios: 4,00 m2; 
 
f) dormitórios de empregada: 6,00 m2. 
 
III - Cozinhas: 4,00 m2 
 
ARTIGO 96 - As cozinhas terão paredes, até a altura de 1,50 metros no mínimo e os pisos revestidos de material liso, 

resistente, impermeável; não se comunicarão diretamente com dormitórios  ou compartimentos providos de bacias 
sanitárias. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO -  Nas cozinhas, deverá ser assegurada ventilação permanente. 
 
ARTIGO 97 - A copa, quando houver, deverá ser passagem obrigatória entre a cozinha e os demais cômodos da 

habitação. 
 
ARTIGO 98 - Nas casas que não disponham de quarto de empregada, os depósitos, despensas, adegas, despejos, 

rouparias e similares, somente poderão ter: 
 
I - área não superior a 2,00 m2; ou 
 
II - área igual ou maior que 6,00 m2, devendo neste caso, atender às normas de insolação, iluminação e ventilação 

aplicáveis a dormitórios. 
 
ARTIGO 99 - Em toda habitação deverá haver pelo menos um compartimento provido de bacia sanitária lavatório e 

chuveiro com: 
 
I - área não inferior a 2,50 m2; 
 
II - paredes até a altura de 1,50 m, no mínimo, e os pisos revestidos de material liso, resistente, impermeável e lavável. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Nestes compartimentos deverá ser assegurada ventilação permanente. 
 
ARTIGO 100 - Os pisos e paredes dos demais compartimentos serão revestidos com materiais adequados ao fim a que 

se destinam. 
 
ARTIGO 101 - A largura dos corredores internos e das escadas, não poderá ser inferior a 0,90 m. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A largura mínima das escadas destinadas a acesso a jiraus, torres, adegas e  outras situações 

similares será de 0,60 m. 
 
ARTIGO 102 - Os pés-direitos mínimos serão os seguintes: 
 
I - salas e dormitórios: 2,70 m; 
 



II - garagens: 2,30 m; 
 
III - demais compartimentos: 2,50 m. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os compartimentos situados em subsolos ou porões, deverão atender aos requisitos acima, 

segundo seu destino. 
 
ARTIGO 103 - As edificações para fins residenciais só poderão estar anexas a conjuntos de escritórios, consultórios e 

compartimentos destinados ao comércio, desde que a natureza dos últimos não prejudique o bem-estar, a segurança e o 
sossego dos moradores, e quando tiverem acesso independente a logradouro publico. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica dispensada do acesso independente a habitação unifamiliar anexa a  um  único 

estabelecimento comercial. 
 
 
SUBSEÇÃO II - HABITAÇÕES MULTIFAMILIARES - EDIFICAÇÕES DE APARTAMENTOS 
 
 
ARTIGO 104 - Aplicam-se aos edifícios de apartamentos as normas  gerais referentes às edificações e as 

especificadas referentes às habitações, no que couber, complementadas pelo disposto nesta subseção. 
 
ARTIGO 105 - Nos edifícios de apartamentos deverão existir dutos de queda para lixo e compartimento para seu 

depósito com capacidade suficiente para 24 horas, no mínimo. 
 
§ 1º - Os dutos deverão ter abertura acima da cobertura do prédio, provida de tela; serão de material que permita 

lavagens e desinsetizações periódicas,  devendo sua superfície ser lisa e impermeável. 
 
§ 2º - A critério da autoridade sanitária, poderá ser dispensada a exigência deste artigo. 
 
§ 3º - No recinto das caixas de escada não poderão existir aberturas diretas para equipamentos ou dispositivos de 

coleta de lixo. 
 
ARTIGO 106 - É obrigatória a instalação de elevadores na forma disposta no Artigo 62 deste Código. 
 
ARTIGO 107 - É obrigatória a existência de depósito de material de limpeza, compartimento sanitário, vestiário e 

chuveiro para uso exclusivo do pessoal de serviço. O vestiário não terá área inferior a 6,00 m2. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Essa exigência poderá ser dispensada, a juízo da autoridade sanitária, nos edifícios que, 

comprovadamente, pelas suas  dimensões e características a justifiquem. 
 
ARTIGO 108 - As piscinas em edifícios, quando não privativas de unidades autônomas, serão consideradas de uso 

coletivo restrito, sujeitas no que lhe for aplicável, ao disposto neste Regulamento e em suas Normas Técnicas Especiais. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As piscinas  privativas serão  consideradas piscinas de uso familiar. 
 
ARTIGO 109 - Nos prédios de apartamentos não será permitido depositar materiais ou exercer atividades que, pela 

natureza, representem perigo ou sejam prejudiciais à saúde e ao bem-estar dos moradores e vizinhos. 
SUBSEÇÃO III - CONJUNTOS HABITACIONAIS 

 
 
ARTIGO 110 - Os conjuntos habitacionais deverão  observar as disposições deste Código e de suas Normas Técnicas 

especiais referentes a loteamentos e parcelamento de imóveis, assim como as referentes às habitações e a outros tipos de 
edificações que os componham. 

 
ARTIGO 111 - Deverão, segundo a população que abrigam, prever áreas ou edificações necessárias para atividade de 

comércio, serviços, recreação e ensino. 
 



ARTIGO 112 - Para aprovação pela Secretaria do Estado da Saúde de projetos de conjuntos habitacionais, situados em 
áreas não beneficiadas pêlos sistemas públicos de água e de esgotos, será exigida indicação da solução a ser dada ao 
abastecimento de água e ao afastamento de esgotos e comprovação de que a mesma está aprovada pêlos órgãos 
competentes. 

 
ARTIGO 113 - O disposto nesta Subseção será complementado por Norma Técnica Especial que conterá também, 

dispositivos especiais aplicáveis aos conjuntos de habitação de interesse social. 
 
 
SUBSEÇÃO IV - HABITAÇÕES COLETIVAS, HOTÉIS, MOTÉIS, CASAS DE PENSÃO, HOSPEDARIAS E 

ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES 
 
 
ARTIGO 114 - Os hotéis, motéis, casas de pensão, hospedarias e estabelecimentos congêneres obedecerão as 

normas e especificações gerais para as edificações e  as especificas para habitações, no que aplicáveis, complementadas 
pelo disposto nesta subseção. 

 
ARTIGO 115 - Nos hotéis, motéis, casas de pensão, hospedarias e estabelecimentos congêneres, todas as paredes 

internas, até a altura mínima de 1,50 m, serão revestidas ou pintadas com materiais impermeáveis, não sendo permitida 
paredes de madeira para divisão de dormitórios. 

 
ARTIGO 116 - As instalações sanitárias de uso geral deverão: 
 
I - ser separadas por sexo, com acessos independentes; 
 
II - conter, para cada sexo, no mínimo, uma bacia sanitária, um chuveiro em box e um lavatório para cada grupo de 20 

leitos, ou fração, do pavimento a que servem; 
 
III - nos pavimentos sem leitos, ter, no mínimo, bacia sanitária e um lavatório para cada sexo; 
 
IV - atender as condições gerais para compartimentos sanitários. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Para efeito do inciso II, não serão considerados os leitos de apartamentos que  disponham de 

instalações sanitárias privativas. 
 
ARTIGO 117 - Os estabelecimentos deverão ter reservatórios de água potável, com capacidade que atenda ao 

estabelecimento pelas normas da ABNT. 
 
ARTIGO 118 - Os dormitórios deverão ter área correspondente a, no mínimo, 5,00 m2 por leito e não inferior, em 

qualquer caso, a 8,00 m2; quando não dispuserem de instalações sanitárias privativas, deverão ser dotados de lavatório 
com água corrente. 

 
ARTIGO 119 - Os hotéis, motéis, casas de pensão, hospedarias e estabelecimentos congêneres, que forneçam 

alimentação, deverão obedecer a todas as disposições relativas a estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios no 
que lhes forem aplicáveis. 

 
ARTIGO 120 - Os estabelecimentos de que trata está subseção, estão sujeitos a vistoria pela autoridade sanitária, para 

efeito de registro perante a autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Constatado em vistoria, que o local apresenta condições satisfatórias será expedido o 

correspondente “Certificado de Vistoria Sanitária". 
 
ARTIGO 121 - Os motéis serão providos, obrigatoriamente  dentro de suas divisas, de locais para estacionamento de 

veículos, na proporção de um local para cada quarto ou apartamento. 
 
SUBSEÇÃO V - HABITAÇÕES COLETIVAS - ASILOS  ORFANATOS. ALBERGUES E ESTABELECIMENTOS 

CONGÊNERES. 
 



 
ARTIGO 122 - Aos asilos, orfanatos, albergues e estabelecimentos congêneres aplicam-se as normas gerais referentes 

a edificações e as especificas das habitações no que couber, complementadas pelo disposto nesta Subseção. 
 
ARTIGO 123 - As paredes internas, até a altura mínima de 1,50 m, serão revestidas ou pintadas de material 

impermeável não sendo permitidas divisões de madeira. 
 
ARTIGO 124 - Os dormitórios coletivos deverão ter área não inferior a 5,00 m2 por leito; os dormitórios dos tipos 

quartos ou apartamento deverão ter área não inferior a 5,00 m2 por leito, com o mínimo de 8,00 m2. 
 
ARTIGO 125 - As instalações sanitárias serão na proporção mínima de uma bacia sanitária, um lavatório e um chuveiro 

para cada 10 leitos, além do mictório na proporção de 1 para cada 20 leitos. 
 
ARTIGO 126 - Os locais destinados ao armazenamento, preparo manipulação e consumo de alimentos deverão 

atender às exigências para estabelecimentos comerciais de alimentos, no que aplicáveis. 
 
ARTIGO 127 - Quando tiverem 50 ou mais leitos, deverão ter locais apropriados para consultórios, médico e 

odontológico, bem como quarto para doentes. 
 
ARTIGO 128 - Deverão ter, área para recreação e lazer, não inferior a 10% (dez por cento) da área edificada. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A área prevista neste artigo terá espaço coberto destinado a lazer, não inferior à sua quinta 

parte e o restante será arborizado ou ajardinado ou, ainda, destinado a atividades esportivas. 
 
ARTIGO 129 - Se houver locais para atividades escolares, estes deverão atender às normas estabelecidas para as 

escolas, no que aplicáveis. 
 
 
SUBSEÇÃO VI - HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 
 
 
ARTIGO 130 - Considera-se habitação de  interesse social, a habitação com o máximo de 60,00 m2, integrando 

conjuntos habitacionais; construída por entidades públicas de administração direta ou indireta. 
§ 1º - É também considerado de interesse social a habitação isolada com o máximo de 60,00 m2, construída sob 

responsabilidade do proprietário segundo projetos-tipo elaborado pelo Poder Municipal. 
 
§ 2º - Mediante atos específicos, poderão ser considerados de interesse social, habitações construídas ou financiadas 

por  outras entidades. 
 
ARTIGO 131 - O projeto e a execução de habitações de interesse social embora devam observar as disposições 

relativas à aprovação gozarão, em caráter excepcional, das permissões especiais estabelecidas nesta Subseção. 
 
ARTIGO 132 - No projeto a construção de casa de interesse social, serão admitidos os seguintes mínimos: 
 
I - pé direito de 2,40 m em todas as peças; 
 
II - área útil de 6,00 m2 nos quartos, desde que um, pelo menos tenha 8,00 m2; 
 
III - área útil de 4,00 m2 na cozinha; 
 
IV - área útil de 2,00 m2 no compartimento sanitário. 
 
ARTIGO 133 - Todas as paredes poderão ser de meio tijolo de espessura e assentes com barro ou saibro, desde que: 
 
I - sejam revestidos com argamassa de cal e areia; 
 
II - haja impermeabilização entre os alicerces e as paredes; 



 
III - os alicerces tenham espessura de um tijolo e sejam feitos com argamassa adequada. 
 
ARTIGO 134 - A barra impermeável nas paredes,  com 1,50 m de altura no mínimo, será obrigatória somente no 

compartimento sanitário. Na cozinha deverá ser feito pelo menos rodapé de ladrilho ou de argamassa de cimento. 
 
ARTIGO 135 - É permitida na cozinha, no compartimento sanitário e nas passagens, pavimentação de tijolos com 

revestimento de argamassa de cimento e areia de 1,50 cm de espessura. 
 
ARTIGO 136 - É obrigatória a ligação do prédio às redes urbanas de água e esgotos e, na falta destas, a construção de 

poço, com instalação de bomba e reservatório de quinhentos litros, no mínimo, com canalização para a cozinha e 
instalação sanitária, bem como é obrigatória a instalação de fossa séptica, obedecidas as prescrições deste Regulamento. 

 
 
SEÇÃO III - EDIFICAÇÃO PARA O TRABALHO 
 
 
SUBSEÇÃO I - LOCAIS DE TRABALHO EM CONSTRUÇÕES COMERCIAIS 
 
 
ARTIGO 137 - Os locais destinados a trabalho comercial, além de observar a todas as exigências deste 

código, no que lhe for aplicável, deverão observar as seguintes especificações: 
 
I - Ter estrutura, paredes, pisos, escadas e rampas, de material incombustível; 
 
II - Ter cobertura de  material incombustível, impermeável e mau condutor de calor; 
 
III - O pé direito dos locais referidos nesta subseção será como regra, não inferior a 3,00 metros, podendo ser 

admitidas, desde que devidamente justificadas, reduções até 2,70 metros; 
 
IV  - Ter área para iluminação natural não inferior a 1/5 (um quinto) da área total do respectivo piso, 

inclusive a área do jirau, quando houver; 
 
V - Ter área total de abertura para ventilação não inferior a 2/3 (dois terços) da superfície de iluminação natural. 
 
ARTIGO 138 - As escadas e rampas internas de comunicação entre lojas localizadas em pavimentos 

diferentes deverão ter largura mínima calculada na proporção de 1 centímetro para 2 (dois) metros do piso de maior área, 
observando sempre o mínimo de 1,20 metros. 

 
§ 1º - As escadas e rampas deverão obedecer ainda todas as condições fixadas no artigo 57 e 58 do capitulo IV, deste 

Código. 
 
§ 2º - Será permitida a construção de escadas tipo "caracol" com largura mínima de 0,60 metros, quando ligarem o piso 

da loja ao jirau, desde que este não se destine ao uso público. 
 
ARTIGO 139 - As lojas não poderão ter comunicação direta com dormitórios ou compartimentos sanitários. 
 
ARTIGO 140  -  Toda loja devera ter compartimentos sanitários destinados a seus empregados, independentes para 

cada sexo e dotados no mínimo, de uma bacia sanitária para cada 100 m2 de área útil e de um lavatório, que poderão 
estar localizados no mesmo pavimento ou em pavimento imediatamente superior ou inferior. 

 
§ 1º - Quando a loja tiver área útil maior que 500,00 m2 (quinhentos metros quadrados), deverá  ter também 

compartimentos sanitários destinados ao público, independentes para cada sexo, obedecidas as seguintes condições: 
 
1 - para o sexo feminino, no mínimo, uma bacia sanitária e um lavatório para cada 250 m2 (duzentos e cinqüenta 

metros quadrados)  de área útil ou fração; 
 



2 - para o sexo masculino, no mínimo, uma bacia sanitária, dois mictórios e um lavatório para cada 250 m2 (duzentos e 
cinqüenta metros quadrados) de área útil ou fração. 

 
 
SUBSEÇÃO II - LOCAIS DE TRABALHO EM CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS 
 
 
ARTIGO 141 - Os Locais destinados a trabalho industrial, além de obedecerem a todas as exigências deste código no 

que lhes for aplicável, deverão observar as seguintes especificações: 
 
I - Ter estrutura, todas as paredes, os pisos, os forros, as sacadas e as rampas, de material incombustível; 
 
II - Ter cobertura de material incombustível e mau condutor de calor; 
 
III - Ter a sustentação da cobertura de material incombustível ou material convenientemente tratado contra fogo; 
 
IV - Ter pisos revestidos de material resistente liso e impermeável, sendo permitido outros tipos de revestimento, 

quando tecnicamente justificados; 
 
V - Ter as paredes internas revestidas de material impermeável e lavável, até a altura de 2,00 metros 
 
VI - Ter o pé direito mínimo de 3,00 metros, executando-se os compartimentos destinados a serviço de administração e 

as instalações sanitárias, cujos pés direitos poderão ser de 2,50 metros; 
 
VII - Ter áreas para iluminação natural não inferior a 1/5 (um quinto) da área total do respectivo piso; 
 
1 - a área de iluminação natural será constituída pelas aberturas localizadas nas paredes ou na cobertura; 
 
2 - a área de iluminação poderá ser constituída de clarabóias ou telhas de vidro, ate o máximo de 20 % (vinte por 

cento) da área de iluminação exigida. 
 
VII - Ter área total de abertura para ventilação não inferior a 2/3 (dois terços) da superfície de iluminação natural. 
 
ARTIGO 142 - Quando o edifício tiver mais de um pavimento deverá ter rampa ou escada com largura mínima de 1,20 

metros e as seguintes condições: 
 
I - A declividade máxima da rampa não poderá ultrapassar 15% (quinze por cento); 
 
II - Os degraus das escadas terão altura máxima 0,19 metros e largura mínima do piso de 0,27 metros; 
 
III - Quando a escada tiver mais de quinze degraus deverá ter obrigatoriamente um patamar plano intermediário; 
 
IV  - Não será permitida a existência de leques nas curvaturas das escadas; 
 
V - Em nenhum ponto da escada a altura livre poderá ser inferior a 1,90 metros acima do piso; 
 
VI - A distância máxima entre a escada ou a rampa e o ponto mais avançado do local de trabalho por ela servido, será 

de 40,00 metros. 
 
ARTIGO 143 - Quando a natureza da indústria exigir, os locais de trabalho poderão ser iluminados e ventilados 

artificialmente. 
 
ARTIGO 144 - O número mínimo de aparelhos nos compartimentos sanitários, por pavimento e por turno de trabalho, 

será calculado na proporção de uma bacia sanitária, um mictório, um lavatório e um chuveiro para cada vinte empregados 
do sexo masculino e duas bacias sanitárias, um lavatório para vinte empregados do sexo feminino. 

 
§ 1º - No caso de atividades ou operações insalubres, ligadas diretamente com substâncias nocivas ou que afetam o 

asseio corporal o número de chuveiros será de um para cada dez empregados, no mínimo, devendo ser instalados 



também lavatórios individuais ou  coletivos, fora dos compartimentos sanitários e na proporção de uma torneira para vinte 
empregados. 

 
§ 2º - Os compartimentos destinados as bacias sanitárias deverão ter portas individuais que impeçam seu 

devassamento. 
 
§ 3º - Os pisos e paredes dos compartimentos sanitários e os locais destinados aos lavatórios, deverão ser revestidos 

de material resistente, impermeável e lavável. 
 
§ 4º - Os locais de trabalho não poderão ter comunicação direta com dormitórios ou compartimentos sanitários, 

devendo haver entre eles uma antecâmara dotada de abertura para o exterior ou de ventilação indireta de acordo com o 
Artigo 84. 

 
§ 5º - A passagem entre os locais de trabalho e os compartimentos sanitários deverá ser coberta, tendo largura mínima 

de 1,20 metros. 
 
ARTIGO 145 - Em cada pavimento deverá ser instalado um bebedouro de água filtrada, de jato inclinado e com guarda 

protetora, na proporção mínima de  um pra  cada cinqüenta empregados por turno. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os bebedouros não poderão ser  instalados dentro de compartimentos sanitários. 
 
ARTIGO 146 - Todos locais de trabalho deverão ter vestiários separados para ambos os sexos, dotados de armários 

individuais de um só compartimento, medindo 0,30 metros de largura, 0,40 metros de profundidade e 0,80 metros de 
altura. 

 
§ 1º - No caso de indústria de atividade insalubre ou incompatível com o asseio corporal, armários deverão ter dois 

compartimentos medindo 1,20 metros de altura, 0,30 metros de largura e 0,40 metros de profundidade. 
 
§ 2º - A área mínima do compartimento destinado a vestiário será igual a 8,00 metros quadrados, tendo  largura que  

permite um afastamento mínimo de 1,35 metros entre as frentes dos armários. 
 
§ 3º - Os compartimentos destinados a vestiários não poderão servir como passagem obrigatória. 
 
ARTIGO 147 - Nos locais de trabalho que empreguem mais de 300 operários, será obrigatória a existência de um 

compartimento destinado a refeitório. 
 
§ lº - Os pisos e as paredes internas até a altura de 2,00 metros no mínimo, serão revestidos de material resistente, 

impermeável e lavável, não sendo permitido o emprego de madeiras ou cimentados. 
 
§ 2 - A área mínima dos refeitórios será calculada na base de 0,40 metros quadrados para cada operário. 
 
§ 3º - O forro deverá ser de laje de concreto, estuque, madeira ou material equivalente sendo o pé direito mínimo de 

3,00 metros. 
 
§ 4º - Deverão possuir bebedouros de água filtrada de jato inclinado e com guarda protetora, dispensando seu filtro no 

caso de água da rede ser tratada na proporção de 1 para cada 50 operários. 
 
§ 5º - Ter lavatório na proporção de 1 para cada 20 operário no refeitório ou em suas proximidades. 
 
ARTIGO 148 - Os compartimentos destinados a depósito ou manuseio de inflamáveis, deverão ter os vãos de 

comunicação interna dotados de portas corta-fogo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Quando estiverem localizados no último pavimento, deverão ter forro de material incombustível. 
 
ARTIGO 149 - Os gases, fumaça, vapores e poeiras resultantes de processos industriais deverão ser retirados dos 

locais de trabalho por meios adequados, quando nocivos ou incômodos a vizinhança, não sendo permitido o lançamento 
na atmosfera. 

 



ARTIGO 150 - No caso de existência de fonte de calor excessivo, deverão ser adotados dispositivos especiais de 
proteção contra seu efeito. 

 
ARTIGO 151 - Nos locais de trabalho deverá existir um compartimento com área mínima de 6,00 metros quadrados, 

sendo as paredes revestidas de material resistente, impermeável e lavável até a altura mínima de 2,00 metros, destinados 
a socorro de urgência. 

 
ARTIGO 152 - Os locais onde trabalham mais de 30 mulheres maiores de 16 anos, deverão ter recinto apropriado, 

onde as empregadas possam guardar, sob vigilância e assistência, seus filhos na fase de amamentação. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO  - este recinto deverá ter no mínimo: 
 
1 - berçário com área de 8,00 metros quadrados, no caso de mais de 50 mulheres, está área será acrescida de 2,00 

metros quadrados para cada grupo de 25 mulheres; 
 
2 -sala de amamentação com 8,00 metros quadrados; 
 
3 - cozinha dietética com área de 4,00 metros quadrados; 
 
4 - compartimento sanitário destinado a higiene das crianças, com área de 3,00 metros quadrados. 
 
ARTIGO 153 - Será permitida a construção das instalações mencionadas no artigo anterior fora dos limites da industria, 

em local distante 500,00 metros no mínimo, a critério da autoridade sanitária competente. 
 
ARTIGO 154 - Todas as chaminés deverão ter altura no mínimo de 5,00 metros acima da mais alta edificação existente 

dentro de um raio de 50,00 metros. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As chaminés deverão ter câmaras de lavagem dos gases de combustão e detentores de 

fagulhas, além de outros equipamentos  exigidos pelo S.O.P. de acordo com a eventual poluição que produzem. 
 
ARTIGO 155 - Todo equipamento industrial que produz vibrações deverá ser assentado sobre fundação independente 

da estrutura da edificação a qual  deverá ser adequadamente tratada para evitar sua propagação. 
 
 
SEÇÃO IV - EDIFICAÇÕES PARA FINS ESPECIAIS 
 
 
ARTIGO 156 - As edificações destinadas a escolas e estabelecimentos congêneres, além das exigências do presente 

Código que lhes forem aplicáveis, deverão: 
 
I- ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas 

edificações térreas, bem como nas esquadrias, parapeitos, revestimentos de pisos e estruturas de forro e da cobertura; 
 
II - ter locais de recreação cobertos e descobertos, que atendam ao seguinte dimensionamento:  
 
a) local de recreação, com área mínima de 02 (duas) vezes a soma das áreas das salas de aula; 
 
b) local de recreação coberto, com área mínima de 1/3 (um terço) da soma das áreas das salas de aula. 
 
III  - ter instalações sanitárias separadas por sexo, com as seguintes proporções mínimas: 
 
a) um vaso sanitário para cada 50 (cinqüenta) alunos, um mictório para cada 25 (vinte e cinco) alunos e um lavatório 

para cada 50 (cinqüenta) alunos, do sexo masculino; 
 
b) um vaso sanitário para cada 20 (vinte) alunos e um lavatório para cada 50 (cinqüenta) alunos do sexo feminino; 
 
c) um bebedouro para cada 40 (quarenta) alunos de ambos os sexos. 
 



PARÁGRAFO ÚNICO - Para cálculo do número de alunos em relação à área das salas de aula dever-se-á admitir a 
quota de  1,50  m2  (um  metro  e  cinqüenta  decímetros quadrados) no mínimo, por aluno. 

 
ARTIGO 157 - As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares e congêneres deverão: 
 
I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas 

edificações térreas, bem como nas esquadrias, parapeitos, revestimentos de  pisos e estrutura da cobertura; 
 
II - ter instalações de lavanderia com aparelhamento de lavagem, desinfeção e esterilização de roupas, e os 

compartimentos correspondentes ser pavimentados e revestidos, até a altura mínima de 2,00 (dois metros), com material 
liso, resistente, lavável e impermeável; 

 
III - ter instalações sanitárias em cada pavimento, para uso do pessoal e dos doentes que não as possuam privativas, 

com separação para cada sexo, nas seguintes proporções mínimas: 
 
a) para uso de doente: um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro, com água quente e fria, para cada seis (6) leitos; 
 
b) para uso do pessoal de serviço: um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro para cada 25 (vinte e cinco) leitos. 
 
IV  - ter necrotério com: 
 
a) acesso independente do hospital, geral e de serviço; 
 
b) aberturas de ventilação, dotadas de tela milimétrica; 
 
c) instalações sanitárias. 
 
V - ter, quando com mais de um pavimento, uma escada principal e uma escada de serviço e ainda para transporte de 

macas, ou um elevador adequado, ou uma rampa com declividade máxima de 10% (dez por cento); 
 
VI - ter instalações de energia elétrica de emergência; 
 
VII - ter instalação e equipamento de coleta, remoção e incineração de lixo, que garantam completa limpeza e higiene; 
 
VIII - ter instalação preventiva contra incêndio, de acordo com as normas da ABNT. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os hospitais e estabelecimentos deverão, ainda, observar as seguintes disposições: 
 
I - os corredores, escadas e rampas, quando destinados à circulação de doentes, deverão ter largura mínima de 2,00 

(dois) metros e pavimentação de material liso, impermeável e lavável; quando destinados exclusivamente a visitantes e ao 
pessoal, largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros); 

 
II - a declividade máxima admitida nas rampas será de 10% (dez por cento), sendo exigido piso antiderrapante; 
 
III - a largura das portas entre compartimentos a serem utilizados por pacientes acamados será, no mínimo de 1,00 m 

(um metro); 
 
IV - as instalações e dependências destinadas a cozinha,  depósito  de  suprimentos  e  copa deverão ter o piso e as 

paredes, até a altura mínima de 2,00 m revestidos com material liso, impermeável e lavável, e as aberturas protegidas por 
telas milimétricas; 

 
V - não é permitido a comunicação direta entre a cozinha e os compartimentos destinados a instalação sanitária, 

vestiários, lavanderias e farmácias. 
 
ARTIGO 158 - As edificações destinadas a auditórios, cinemas, teatros e similares deverão atender às seguintes 

disposições especiais: 
 



I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira, ou outro material combustível apenas nas 
edificações térreas; 

 
II - ter instalações sanitárias separadas para cada sexo, com as seguintes proporções mínimas, em relação à lotação 

máxima: 
 
a) para o sexo masculino, um vaso e um lavatório para cada 300 (trezentos) lugares e um mictório para cada 250 

(duzentos e cinqüenta) lugares ou fração; 
 
b) para o sexo feminino, um vaso e um lavatório para cada 200 (duzentos) lugares ou fração; 
 
III - ter instalação preventiva contra incêndio, de acordo com as normas da ABNT. 
 
ARTIGO 159 - Nas edificações destinadas a auditórios, cinemas, teatros e similares, as portas, circulação passagens e 

escadas serão dimensionadas em função da lotação máxima: 
 
I - quanto às portas: 
 
a) deverão ter a mesma largura dos corredores; 
 
b) as de sadia da edificação deverão ter largura total (soma de todos os vãos) correspondente a 0,01 (um centímetro) 

por lugar, não podendo cada porta ter menos de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) de vão livre, e deverão abrir 
de dentro para fora. 

 
II - quanto aos corredores de acesso e escoamento do público, deverão possuir largura mínima de 1,50 m (um metro e 

cinqüenta centímetros), a qual terá  um acréscimo de 0,001 m (um milímetro) por lugar excedente à lotação de 150 (cento 
e cinqüenta) lugares; 

 
III  - quanto às circulações internas à sala de espetáculo: 
 
a)  os corredores longitudinais deverão ter largura mínima de 1,00 m (um metro), e os transversais de 

1,70 m (um metro e setenta centímetros); 
 
b) as larguras mínimas terão um acréscimo de 0,001 m (um milímetro) por lugar excedente a cem (100) lugares, na 

direção do fluxo normal de  escoamento  da  sala  para  as saidas. 
 
IV - quanto às escadas: 
 
a) as de saidas deverão ter largura mínima de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) para  uma  lotação  máxima  

de  cem  (100) lugares, largura a ser aumentada à razão de 0,001 m (um milímetro) por lugar excedente; 
 
b) sempre que a altura a vencer for superior a 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros), devem ter patamares, os 

quais terão profundidade de 1,20 m (um metro e vinte centímetros); 
 
c) não poderão ser desenvolvidas em leque ou caracol; 
 
d) quando substituídas por rampas, estás deverão ter inclinação menor ou igual a 10% (dez por cento) e ser revestidas 

de material antiderrapante 
 
ARTIGO 160 - As edificações destinadas a garagens de qualquer tipo deverão atender às disposições do presente 

Código que lhes forem aplicáveis, além das seguintes exigências: 
 
I - ter pé direito mínimo de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros); 
 
II - não ter comunicação direta com compartimento de permanência prolongada; 
 
III - ter sistema de ventilação permanente; 
 



IV - não ter rampas de acesso ou de circulação interna com declividade superior a 20% (vinte por cento). 
 
§ lº - Os compartimentos destinados a garagens particulares individuais deverão atender, ainda às seguintes 

disposições: 
 
I - largura útil mínima de 2,50 m  (dois metros e cinqüenta centímetros); 
 
II - profundidade mínima de 4,50 m (quatro metros e cinqüenta centímetros). 
 
§ 2º - As edificações destinadas a garagens particulares  coletivas  deverão atender, ainda, às seguintes disposições: 
 
I - ter estrutura, paredes e forro de material incombustível; 
 
II - ter vãos de entrada com largura mínima de 3,00 m (três metros) e, no mínimo, dois vãos, quando comportarem mais 

de 50 (cinqüenta) carros; 
 
III - ter os locais de estacionamento (“box”),  para  cada  carro ,  com  uma largura mínima de 2,40 m (dois metros e 

quarenta centímetros) e comprimento de 5,00 m (cinco metros); 
 
IV - o corredor de circulação deverá ter largura mínima de 3,00 m (três metros), 3,50 m (três metros e cinqüenta 

centímetros) ou 5,00 m (cinco metros), quando os locais de estacionamento formarem, em relação aos mesmos, ângulos 
de 300 (trinta  graus), 45o (quarenta e cinco graus) ou 90o (noventa graus) respectivamente; 

 
V - não serão permitidas quaisquer instalações de abastecimento, lubrificação ou reparos em garagens particulares ou 

coletivas. 
 
§ 3º - As edificações destinadas a garagens comerciais  deverão  atender, ainda, seguintes disposições: 
 
I - ser construídas de material incombustível, tolerando-se emprego de madeira ou outro material combustível na 

estrutura de cobertura; 
 
II - ter área de acumulação com  acesso direto do logradouro que permita o estacionamento eventual de um número de 

veículos não inferior a 5% (cinco por cento) da capacidade total da garagem, quando não houver circulação independente 
para acesso e saida até os locais de estacionamento; 

 
III - ter o piso revestido com material lavável e impermeável; 
 
IV - ter as paredes dos locais de lavagem e lubrificação revestidas com material resistente, liso, lavável e impermeável; 
 
V - ter dispositivos de sinalização e comunicação visual visando garantir a segurança, conforto e fluidez do tráfego. 
 
 

CAPITULO V - DAS PENALIDADES 
 
 

SEÇÃO I - MULTAS 
 
 
ARTIGO 161 - As multas, independentemente de outras penalidades previstas pela legislação em geral e pelo presente 

Código, serão aplicadas quando: 
 
I - o projeto apresentado para exame da Prefeitura Municipal estiver em evidente desacordo com o local ou forem 

falseadas cotas e indicações do projeto ou qualquer documento do processo; 
 
II - as obras forem executadas em desacordo com as indicações apresentadas para a sua aprovação; 
 
III  - as obras forem iniciadas sem licença da Prefeitura Municipal e sem o correspondente Alvará; 
 



IV  - a edificação for ocupada sem que a Prefeitura Municipal tenha feito sua vistoria e emitido o respectivo auto 
de conclusão; 

 
V - decorridos 30 (trinta) dias da conclusão da obra, não for solicitada a vistoria da Prefeitura Municipal; 
 
VI - execução de terraplenagem, sem autorização da Prefeitura Municipal e que venha causar  prejuízos a terceiros; 
 
VII - quando não for obedecido o embargo imposto  
pela autoridade competente. 
 
ARTIGO 162 - A multa será imposta pela Prefeitura Municipal à vista do auto de  infração, lavrado  por  fiscal 

especificamente credenciado, que apenas registrará a infração verificada. 
 
ARTIGO 163 - O Auto de Infração deverá conter: 
 
I - A designação do dia e lugar em que se deu a infração em que ela foi constatada pelo autuante; 
 
II - Fato ou ato que constitui a infração; 
 
III - Nome e assinatura do infrator, ou denominação que o identifique; 
 
IV - Nome e assinatura do autuante; 
 
V - Nome e assinatura de testemunha se for o caso. 
 
ARTIGO 164 - Na infração de qualquer artigo desta Seção será imposta a multa variável de 3,5 (três e meia) a 20 

(vinte)  U.F.M., impondo-se o dobro da multa na reincidência especifica. 
 
SEÇÃO II - EMBARGOS 
 
 
ARTIGO 165 - Obras em andamento, sejam elas construção, reconstrução ou reformas, serão embargadas, sem 

prejuízo das multas, quando: 
 
I - estiverem sendo executadas sem o respectivo alvará, emitido pela Prefeitura Municipal; 
 
II - estiverem sendo executadas sem a responsabilidade de profissional registrado na Prefeitura Municipal; 
 
III - o profissional responsável sofrer suspensão ou cassação de carteira pelo Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA; 
 
IV - estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o público ou para o pessoal que a execute. 
 
ARTIGO 166 - Na hipótese de ocorrência dos casos citados no artigo anterior, a fiscalização da Prefeitura Municipal 

dará notificação ao infrator e lavrará um termo de embargo das obras, encaminhando-o ao seu responsável técnico e ao 
proprietário. 

 
ARTIGO 167 - O embargo só será levantado após o cumprimento das exigências consignadas no respectivo termo. 
 
 
SEÇÃO III - INTERDIÇÃO DE EDIFICAÇÃO OU DEPENDÊNCIA 
 
 
ARTIGO 168 - Uma edificação ou qualquer de suas dependências poderá ser interditada em qualquer tempo, com o 

impedimento de sua ocupação, quando oferecer perigo de caráter público. 
 
ARTIGO 169 - A interdição será imposta pela Prefeitura Municipal, por escrito, após vistoria técnica efetuada por 

elemento especificamente designado. 



 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Prefeitura Municipal tomará as providencias cabíveis se não for atendida a interdição ou não 

for interposto recurso contra ela. 
 
 
SEÇÃO IV - DEMOLIÇÃO 
 
 
ARTIGO 170 - A demolição total ou parcial de  edificação ou dependência será imposta nos seguintes casos: 
 
I - quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal aquela que for executada sem alvará de licença ou aprovação 

prévia do  projeto e licenciamento da construção; 
 
II - quando julgada com risco iminente de caráter público, e o proprietário não tomar as providências que a Prefeitura 

Municipal determinar para a sua segurança. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A demolição não será imposta no caso do parágrafo único do artigo anterior se  o proprietário, 

submetendo a construção a vistoria técnica da Prefeitura Municipal, demonstrar que: 
 
I - a obra preenche as exigências mínimas estabelecidas por lei; 
 
II - que, embora não preenchendo, podem ser executadas modificações que a tornem concordante com a legislação em 

vigor. 
 
III - que seja sanada num prazo de 90  (noventa) dias toda qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA 18 DE  JULHO DE1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 21, DE23 DE JULHO DE 1.997 
 
 
“Altera dispositivo na Lei Complementar nº 10, de 18 de julho de 1994 que trata sobre o Código de Obras e dá 

outras providencias.” 
 
 
SEBASTIÃO DE PAULA, Prefeito Municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga nos termos do Autógrafo de Lei nº 01, de 1º de 
julho de 1.997, a seguinte Lei: 

 
 



ARTIGO 1º - Fica alterado o artigo 25 da Lei Complementar nº 10, de 18 de julho de 1994, passando a viger com a 
seguinte redação: 

 
ARTIGO 25 - O prazo máximo para aprovação dos projetos é de 15 (quinze) dias contados da data de entrega 

do requerimento no Protocolo da Prefeitura Municipal e do pagamento das respectivas taxas, findo este prazo, se 
o interessado não tiver obtido deferimento para seu requerimento, poderá dar início à obra, mediante prévia 
comunicação escrita à Prefeitura Municipal, obedecendo as prescrições deste Código e sujeitando-se a demolir, 
sem ônus para a Prefeitura Municipal, o que tiver sido feito em desacordo com o mesmo. 

 
ARTIGO 2º - Esta Lei entrará e vigor na data de sua publicação. 
 
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA, 23 DE JULHO DE 1.997. 
 
 

SEBASTIÃO DE PAULA  
PREFEITO MUNICIPAL 

 


