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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
 

 

 

 
                                                                                              Autenticação 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
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PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
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PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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Ano XX - Edição nº 119 – sexta-feira – 14 de junho de 2019 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA  

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2019 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2019, que objetiva: Contratação da Banda Forró de Cabo A 

Rabo, para abrilhantar a Tradicional Festa de São João, no dia 24 de junho de 2019, em praça pública deste Município; RATIFICO 

o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA 70523074484 - R$ 5.000,00. 
Serraria - PB, 12 de junho de 2019. 

PETRÔNIO DE FREITAS SILVA – Prefeito 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2019. OBJETO: Contratação da Banda Forró de Cabo A Rabo, para abrilhantar a 

Tradicional Festa de São João, no dia 24 de junho de 2019, em praça pública deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, 

inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Munic. Administração e Finanças. 

RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 12/06/2019. 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação da Banda Forró de Cabo A Rabo, para abrilhantar a Tradicional Festa de São João, no dia 24 de junho de 

2019, em praça pública deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2019. DOTAÇÃO: 

Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 09.00 - SECRETARIA MUNIC. COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS 

13.392.1051.2050 - Manutenção das Atividades de Eventos Artísticas e Culturais 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 

Serraria e: CT Nº 00028/2019 - 14.06.19 - MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA 70523074484 - R$ 5.000,00. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA  

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2019 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2019, que objetiva: Contratação da Banda Forró de Mala e 

Cuia, para abrilhantar a Tradicional Festa de São João, no dia 23 de junho de 2019, em praça pública deste Município; RATIFICO o 

correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA 35043156449 - R$ 5.000,00. 
Serraria - PB, 13 de junho de 2019 

PETRÔNIO DE FREITAS SILVA – Prefeito 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2019. OBJETO: Contratação da Banda Forró de Mala e Cuia, para abrilhantar a 

Tradicional Festa de São João, no dia 23 de junho de 2019, em praça pública deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, 

inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Munic. Administração e Finanças. 

RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/06/2019. 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação da Banda Forró de Mala e Cuia, para abrilhantar a Tradicional Festa de São João, no dia 23 de junho de 

2019, em praça pública deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2019. DOTAÇÃO: 

Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 09.00 - SECRETARIA MUNIC. COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS 

13.392.1051.2050 - Manutenção das Atividades de Eventos Artísticas e Culturais 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 

Serraria e: CT Nº 00029/2019 - 14.06.19 - ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA 35043156449 - R$ 5.000,00. 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
 

 

 

 
                                                                                              Autenticação 



Ano XX - Edição nº 120 – segunda-feira – 17 de junho de 2019 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
PORTARIA Nº 011A/2019. 

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município e especialmente, pelas Leis Municipais N° 494 de 30 de abril de 2013 e 424 de 12 de setembro de 
2005.   

    RESOLVE: 
Art. 1º - Ficam nomeados os conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Saúde-CMS, para um 

mandato de dois anos, a partir desta data, conforme determina o art. 5º, Inciso III da Lei Municipal nº. 424/2005, de 12 de 
setembro de 2005, modificado pela Lei Municipal nº. 494/2013 de 30 de abril de 2013, ficando composta da seguinte forma: 

A.  Representantes de Entidades e Movimentos Representativos de Usuários: 
 Representantes da Igreja Católica: 

Titular: DULCE DOS SANTOS ASSIS 
Suplente: ROSA MARIA DE LIMA SILVA ALVES 

 Representantes da Igreja Evangélica: 
Titular: CHALINE DE CARVALHO ARAUJO 
Suplente: LAIZE DE CARVALHO CESAR E MELO 

 Representante das Associações Comunitárias:  
Titular: MANOEL DOS SANTOS MELO 
Suplente: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS 

 Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais: 
Titular: JULIA PATRICIA ALVES DE MELO 
Suplente: JOÃO BATISTA PINHEIRO DE ANDRADE 
B. Representante dos Trabalhadores da Área da Saúde: 
Titular: GABRIELLY RENALLY GOES DE CARVALHO 
Suplente: KARLA DANIELA OLIVEIRA BEZERRA MONTE 
Titular: MARIA DE FATIMA LIRA 
Suplente: LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA 
C. Representantes do Governo: 

 Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: 
Titular: GLEYCIANNY RIBEIRO DA SILVA 
Suplente: DORNELLES DA SILVA SANTOS 

 Representantes da Secretaria Municipal de Educação 
Titular: GILMA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Suplente: ANA LUCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 
D. SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: 

 MARIA LUCILANE COSMO DA SILVA 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta, ficando revogadas todas as demais disposições em contrário. 
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume e cumpra-se. 
Serraria- PB, em 17 de junho de 2019. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO PREFEITO 
17 DE JUNHO DE 2019 

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito                          
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MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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Ano XX - Edição nº 122 – quarta-feira – 19 de junho de 2019 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA  

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2019 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2019, que objetiva: Contratação da Banda Aleijadinho de 

Pombal, para abrilhantar a Tradicional Festa de São João, no dia 23 de junho de 2019, em praça pública deste Município; 

RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO DA SILVA BARBOSA - R$ 6.000,00. 
Serraria - PB, 14 de Junho de 2019 

PETRÔNIO DE FREITAS SILVA – Prefeito 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2019. OBJETO: Contratação da Banda Aleijadinho de Pombal, para abrilhantar a 

Tradicional Festa de São João, no dia 23 de junho de 2019, em praça pública deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, 

inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Munic. Administração e Finanças. 

RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/06/2019. 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação da Banda Aleijadinho de Pombal, para abrilhantar a Tradicional Festa de São João, no dia 23 de junho de 

2019, em praça pública deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2019. DOTAÇÃO: 

Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 09.00 - SECRETARIA MUNIC. COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS 

13.392.1051.2050 - Manutenção das Atividades de Eventos Artísticas e Culturais 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 

Serraria e: CT Nº 00030/2019 - 17.06.19 - EDUARDO DA SILVA BARBOSA - R$ 6.000,00. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA  

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2019 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2019, que objetiva: Contratação do artista Fabiano 

Guimarães, para abrilhantar a Tradicional Festa de São João, no dia 24 de junho de 2019, em praça pública deste Município; 

RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 - R$ 

8.000,00. 
Serraria - PB, 18 de junho de 2019 

PETRÔNIO DE FREITAS SILVA - Prefeito 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2019. OBJETO: Contratação do artista Fabiano Guimarães, para abrilhantar a 
Tradicional Festa de São João, no dia 24 de junho de 2019, em praça pública deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso 
III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Munic. Administração e Finanças. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 18/06/2019. 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação do artista Fabiano Guimarães, para abrilhantar a Tradicional Festa de São João, no dia 24 de junho de 2019, 
em praça pública deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2019. DOTAÇÃO: Recursos FPM, 
ICMS e TRIBUTOS: 09.00 - SECRETARIA MUNIC. COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS 13.392.1051.2050 - Manutenção das 
Atividades de Eventos Artísticas e Culturais 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00031/2019 - 19.06.19 - FABIANO 
DIAS GUIMARAES 09902794483 - R$ 8.000,00. 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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Ano XX - Edição nº 123 – quinta-feira – 20 de junho de 2019 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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Ano XX - Edição nº 124 – sexta-feira – 21 de junho de 2019 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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Página 12 do DOM nº 124 – sexta-feira – 21 de junho de 2019. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 15/2019                                                                                                                SERRARIA, 20 DE JUNHO DE 2019.  

INSTITUI O CÓDIGO DO ZONEAMENTO, 
PARCELAMENTO, USO, OCUPAÇÃO DO SOLO, OBRAS E 
EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SERRARIA-PB E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, faço saber que o Poder 
Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:  

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
Capítulo I - Das Generalidades  

Art. 1º. Esta Lei Complementar define os objetivos e as diretrizes da reestruturação urbana, as que 
controlam a qualidade da Construção Civil e estabelece critérios complementares ao Plano Diretor do Município de SERRARIA-PB.  

Art. 2º. O Código do Zoneamento, Parcelamento, Uso, Ocupação do Solo, Obras e Edificações do município 
de SERRARIA-PB, apresenta o zoneamento do território municipal, as normas para o parcelamento, uso e ocupação do solo, 
proteção da paisagem, do patrimônio histórico e geográfico, e do meio ambiente, bem como para a elaboração de projetos, 
licenciamento e execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais, sem prejuízo do disposto na 
legislação Estadual e Federal pertinentes, no âmbito de suas respectivas competências.  

§ 1º Ao Prefeito e aos funcionários municipais em geral cabem cumprir e fazer cumprir os preceitos deste 
Código.  

§ 2º Somente poderão projetar, calcular ou executar obras neste Município os profissionais legalmente 

habilitados pelo CREA e/ou CAU, e que satisfaçam ainda o que determina este Código. 
TITULO II - DO ZONEAMENTO, PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  

Capitulo I - Da Divisão Territorial  
Art. 3º. Para viabilizar o planejamento para orientar o desenvolvimento municipal, o controle do uso e da 

ocupação do solo, e a execução de serviços e obras necessários ao bem estar da comunidade, o Município de Serraria fica dividido 
em duas áreas distintas e integradas entre si, conforme denominadas:  

I - Área Urbana(AU);  
II - Área Rural (AR) com os limites representados em planta denominada de Macro Zoneamento e Sistema 

Rodoviário no ANEXO III.  
Seção I - Da Área Urbana  

Art. 4º. A Área Urbana, conforme definida no TÍTULO III, Capítulo I, Seção I, 
 Art.8º do Plano Diretor, é constituída por Zonas que abrigam atividades urbanas classificadas em:  

  I – Zona Urbana Central(ZUC);  
  II – Zona Urbana Periférica (ZUP);  
  III – Zona Urbana de Expansão(ZUE);  
  IV - Zonas Urbanas Especiais (ZUESP) com delimitação definida na planta de Zoneamento da Área Urbana no 
ANEXO I;  
  V - Zona de Expansão Futura Remota ou Zona Suburbana (ZUEF) com delimitação definida na planta de 
Macrozoneamento Sistema Rodoviário no ANEXO III.  
 Art. 5º. As partes da área urbana constituídas pela Zona Urbana Central (ZUC) e Zona Urbana Periférica (ZUP), 
compreendem os terrenos com edificações e adjacências diretamente atendidas no mínimo, por três sistemas de infraestrutura 
básica e delimitada na planta de Zoneamento da Área Urbana no ANEXO II.  
  § 1º Consideram-se como sistemas de infraestrutura básica, as redes e respectivos serviços de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, energia elétrica, pavimentação e drenagem de águas pluviais.  
  Art. 6º. A Zona Urbana de Expansão (ZUE) compreende os terrenos loteados ou não, destinados ao 
crescimento da área urbana e delimitada na planta de Zoneamento da Área Urbana no ANEXO II.  

Art. 7º. As Zonas Urbanas Especiais (ZUESP) compreendem os terrenos loteados ou não, destinados ao 
crescimento da área urbana e a usos especiais, delimitada na planta de Zoneamento da Área Urbana no ANEXO II.  
  § 1º Os limites do Zoneamento da Área Urbana estão estabelecidos na planta de Zoneamento da Área 
Urbana no ANEXO II.  
  § 2º Os limites internos ou específicos das Zonas Urbanas Especiais (ZUESP) estão estabelecidos na planta de 
Zoneamento da Área Urbana no ANEXO II.  

Seção II - Da Área Rural  
  Art. 8º. A área rural compreende o restante do território do Município, destinado a ocupação populacional 
em povoados, fazendas, sítios, lugarejos e dispersa (isolada), às atividades primárias, industriais, turismo, agroindustriais e 
proteção dos recursos hídricos, podendo ser também parcialmente destinada à Zonas Rurais Especiais (ZRESP) ou a expansão 
urbana, mediante lei específica, na forma estabelecida no Plano Diretor.  

Capitulo II - Do Sistema Rodoviário  
Seção I - Do Sistema de Estradas e Caminhos Municipais  

  Art. 9º. O sistema de estradas e caminhos municipais é constituído pelas vias existentes e 
previstas/projetadas, localizadas nas áreas rural ou atravessando trechos da área urbana e de expansão urbana, apresentadas em 
planta denominada de Macro Zoneamento e Sistema Rodoviário no ANEXO III do Plano Diretor e que deverá ser 
complementada/atualizada no decorrer de um ano contado a partir da data de aprovação da presente Lei.  
  §1° A nomenclatura das estradas municipais é feita de acordo com a legislação estadual e federal 
pertinente.  
  § 2º Os caminhos não ficam sujeitos à nomenclatura oficiai.  
  Art. 10. Para integrar o Sistema Rodoviário Municipal, as estradas e caminhos existentes deverão ser 
destinados ao livre trânsito publico e atenderem as exigências técnicas estabelecidas pelo Município.  

§ 1° A oficialização de estradas ou caminhos em áreas privadas somente será feita mediante requerimento 

dos interessados e da doação à municipalidade da faixa de terreno tecnicamente exigível.  
  § 2° A doação da faixa da estrada ou caminho, deverá ser feita pelos proprietários das glebas ou terrenos 
marginais, mediante documento público devidamente transcrito no registro de imóveis.  
  § 3° A doação ao município da faixa de domínio, das estradas ou caminhos, será feita sem que haja qualquer 
indenização pela Prefeitura a não ser que ocorra por interesse unilateral da municipalidade para atendimento de ligação de área 
isolada, após justificativa e aprovação por lei específica.  
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  § 4° Fica reservado à municipalidade o direito de exercer a fiscalização dos serviços e obras de implantação 
e/ou pavimentação das estradas ou caminhos oficializados. 
  Art.11. As estradas ou caminhos dentro de áreas e estabelecimentos privados agrícolas, pecuários ou 
agroindustrial, abertas ao trânsito público, além de obedecerem às características técnicas estabelecidas, deverão ser gravados 
pelo proprietário como servidão pública mediante documento público transcrito no registro de imóveis.  
  Parágrafo Único. A servidão pública de que trata este artigo só poderá ser extinta, cancelada ou alterada 
mediante anuência expressa da Prefeitura.  
  Art. 12. As características técnicas para execução de projetos e obras das estradas ou caminhos municipais 
serão estabelecidas pelo órgão competente do Município obedecendo as Normas e Legislação vigentes.  
  § 1º Em nenhum caso, a largura da faixa de domínio poderá ser inferior a 20,00 m (vinte metros) nas 
estradas e a 15,00 m (quinze metros) nos caminhos.  
§ 2° Os proprietários dos terrenos marginais a estradas e caminhos, são obrigados a dar saída às águas pluviais, não podendo 
obstruir o sistema feito para tal fim.  

Seção II - Do Sistema Viário Urbano  
Art. 13. O sistema viário urbano é formado pelas vias existentes e projetadas na Área Urbana que está 

representada em planta oficial denominada Sistema Viário Urbano no ANEXO I integrante do Plano Diretor. § 1º As vias de 
circulação pública, constantes nos planos/projetos de urbanização e parcelamento do solo, aprovados pela Prefeitura, passarão a 
integrar a planta oficial do Sistema Viário Urbano.  
  § 2º Nas áreas urbanas e de expansão urbanas, a abertura de vias de circulação deverá ser precedida de 
projeto e autorização do órgão competente do município.  
  Art.14. As vias urbanas destinadas à circulação pública são classificadas de acordo com suas funções no 
sistema em:  
  I - Via Arterial (VA);  
  II - Via Coletora (VC);  
  III - Via Local (VL);  
  IV - Via de Pedestre (VP);  
  § 1º Consideram-se vias arteriais (avenidas) aquelas de maior importância no sistema, interligando as vias 
coletoras e locais ás rodovias de acesso e possibilitando o trânsito entre regiões da cidade, onde a velocidade máxima permitida é 
de 50 km/h (sessenta quilômetros por hora).  
  § 2º Consideram-se vias coletoras (ruas) aquelas de importância secundária no sistema, com a função básica 
de coletar e distribuir o trânsito das vias locais e arteriais, onde a velocidade máxima permitida é de 40 km/h (quarenta 
quilômetros por hora).  
  § 3º Vias locais (ruas) são aquelas destinadas principalmente ao acesso local ou a áreas restritas, onde a 
velocidade máxima permitida é de 30 km/h (trinta quilômetros por hora).  
  § 4º Consideram-se vias de pedestres aquelas destinadas à circulação de pedestres.  
  § 5º As vias arteriais, coletoras, locais e de pedestres existentes e previstas/projetadas com respectivas 
características dimensionais, constituem o Sistema Viário Urbano da cidade de Serraria, definidas na planta denominada Sistema 
Viário Urbano no ANEXO I do “Plano Diretor”.  
  Art. 15. As vias locais sem saída serão permitidas desde que providas de retorno na sua extremidade, de 
forma que permita a inscrição de um círculo com raio mínimo igual à largura da rua e que permita o tráfego de ambulância.  

Art. 16. Qualquer plano/projeto de vias urbanas em áreas ou terrenos a urbanizar, deverá integrá-las às vias 
existentes, de forma a garantir continuidade de circulação.  

Seção III – Dos Logradouros Públicos  
  Art. 17. Para implantação de qualquer logradouro público deverá o interessado submeter à aprovação pelo 
órgão competente do Município, projeto de arruamento, alinhamento e nivelamento obedecendo as Normas e Legislação 
vigentes.  
Parágrafo Único. Considera-se logradouros públicos todas as áreas não integrantes dos lotes, aprovados nos planos/projetos de 
parcelamento do solo, inclusive calçadas, vias, praças e áreas remanescentes.  
  Art. 18. Nenhuma construção poderá ser iniciada sem que sejam aprovados, pelo setor competente do 
Município, o projeto com o alinhamento e nivelamento da obra, em função daqueles parâmetros estabelecidos para o logradouro 
público contíguo.  
  § 1° As cotas do piso do pavimento térreo serão no mínimo 0,30m (trinta centímetros) nas edificações 
residenciais e 0,20m (vinte centímetros) em edificações comerciais e industriais, acima do nível do meio-fio.  
  § 2º A cota do piso das edificações poderá ser reduzida em relação ao nível estabelecido para o pavimento 
térreo, desde que seja apresentado projeto para estabilidade do terreno e vizinhança, escoamento das águas de chuva, drenagem 
e esgotamento sanitário.  
  § 3° Em edificações recuadas deverá ainda ser considerada uma declividade mínima de 2% (dois por cento) 
entre o meio fio e qualquer ponto do piso do pavimento térreo.  
  Art. 19. Em terrenos atingidos por projeto modificado de alinhamento do logradouro público, aprovado pelo 
Município, o projeto de edificação deverá atender as seguintes condições:  
  I. recuos estabelecidos a partir do alinhamento modificado;  
  II. nos avanços, o proprietário do imóvel solicitará à Prefeitura a investidura da área, efetuando o 
pagamento correspondente quando aprovado, antes de ser concedida a licença para edificar. 

Capitulo III - Da Ocupação do Solo Urbano  
Seção I - Do Parcelamento do Solo  

  Art. 20. Considera-se parcelamento do solo, o ato pelo qual o poder público efetua a divisão da terra em 
unidades juridicamente independentes, cuja iniciativa poderá ser pública ou privada.  
  § 1º A iniciativa é pública quando o poder público, ao verificar a existência de área não parcelada, promove 
a instituição de um plano urbanístico disciplinador da forma como a área deve ser urbanizada.  
§ 2º A iniciativa è privada quando o proprietário da área provoca o poder público, apresentando plano/projeto urbanístico, 
solicitando sua aprovação.  
  Art. 21. O Plano/projeto de Parcelamento do Solo de iniciativa privada poderá ser aprovado, rejeitado ou 
modificado, total ou parcialmente pelo poder público, considerando:  
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  a) O Plano Diretor, as Normas Técnicas e a Legislação pertinente;  
  b) O desenvolvimento urbano e econômico do Município;  
  c) A defesa do meio ambiente;  
  d) As condições topográficas, físicas e de segurança do solo;  
  e) O interesse paisagístico, histórico e cultural.    
  Art. 22. O parcelamento do solo poderá ser efetuado através de projeto de Arruamento, Loteamento, 
Remembramento ou Desmembramento.  
  § 1º Considera-se Arruamento a abertura de novas vias integrando o sistema viário oficial.  
  § 2° Considera-se Loteamento a subdivisão do solo em quadras e lotes para fins de ocupação urbana, com a 
abertura da rede viária de acessos.  
  § 3º Considera-se Remembramento, a reunião de lotes contíguos, integrantes de loteamento aprovado pelo 
Município, sem modificação do sistema viário;  
  § 4º Considera-se Desmembramento a subdivisão de lotes, integrantes de loteamento aprovado pelo 
Município, sem que haja qualquer alteração nos logradouros públicos originalmente existentes ou previstos.  
  Art. 23. Nenhum proprietário de terra poderá efetuar o parcelamento do solo sem prévio consentimento do 
Município.  
  § 1° As áreas destinadas aos logradouros púbicos e outros equipamentos comunitários constantes nos 
projetos de parcelamento do solo aprovados, passam a integrar o domínio público do Município, independentemente de qualquer 
indenização, a partir da data de registro no Cartório de Registro deImóveis.  
  § 2° O proprietário da terra é o principal responsável pela execução do Plano de Parcelamento do Solo, 
inclusive dotação e transferência ao patrimônio publico das áreas de uso público, respondendo civil e penalmente pela não 
observância na forma da legislação pertinente.  

Seção II - Dos Arruamentos e Loteamentos  
  Art. 24. Não poderão ser arruados ou loteados terrenos pantanosos ou sujeitos a inundações, alagamentos, 
desmoronamentos, antes de executados os necessários serviços de aterro, estabilização e drenagem conforme projeto aprovado.  
  § 1° Qualquer curso d’água só poderá ser aterrado, canalizado, barrado ou desviado após prévia autorização 
dos órgãos ambientais competentes (Federal e Estadual) e do Município.  
  § 2º Nos fundos de vale ou talvegues, margens de rio, lagos, barragens, nascentes, encostas com declividade 
superior a 45%, é obrigatória o atendimento da legislação pertinente nos três níveis de governo e de modo especial ao Código 
Florestal, observando a delimitação das Áreas de Preservação Permanente assim como toda Unidade de Preservação existente, de 
forma a atender a legislação e órgãos ambientais competentes (Federal e Estadual) e do Município.  
  Art. 25. Da área loteada, o mínimo de 10% (dez por cento) será destinado a áreas verdes, praças e jardins 
públicos e 5% (cinco por cento) para equipamentos comunitários.  
  § 1º As vias projetadas e a topografia do loteamento devem ser integradas ao sistema viário existente, de 
forma a garantir o fácil acesso aos lotes. 
  § 2° As áreas referidas neste artigo deverão ainda ter, pelo menos, 30% (trinta por cento) em um único 
bloco.  
  Art. 26. Os lotes destinados a edificações de qualquer natureza devem satisfazer às seguintes condições:  
  I – fazer frente para qualquer logradouro público oficialmente reconhecido e ter uma testada mínima de 
10m e área mínima de 200m2.  
  Parágrafo único. Quando o lote estiver situado em esquina de logradouros públicos, a testada mínima 
deverá ser de 13m (treze metros).  
Seção III - Do Processo de Aprovação do Parcelamento  
  Art. 27. Para aprovação pelo Município de parcelamento do solo, o interessado deverá cumprir as seguintes 
etapas:  
  I – Consulta prévia;  
  II – Apresentação do Projeto de parcelamento;  
  III - Apresentação do Projeto executivo de parcelamento.  
  Art. 28. A Consulta prévia deverá ser feita mediante requerimento do interessado, acompanhado de uma 
planta de situação do terreno com topografia altimétrica (curvas de nível de metro em metro) e cadastral (benfeitorias, 
edificações estradas, acidentes geográficos – rios, lagos, barragens, nascentes, etc., com plantas em escala de 1:1.000), solicitando 
as diretrizes para o traçado do sistema viário e áreas de proteção, verdes e para equipamentos comunitários e tipo de uso do solo 
permitido.  
  § Único. No prazo máximo de 30(trinta) dias, deverá o setor competente do Município fornecer ao 
interessado um parecer com as diretrizes estabelecidas.  
  Art. 29. A segunda etapa do processo consiste na apresentação do Projeto de parcelamento, com topografia 
altimétrica (curvas de nível de metro em metro) e cadastral, com plantas em escala de 1:500 para áreas com até 1ha e 1:1.000 
para áreas maiores e memorial descritivo e desenhos contendo arruamento e vias, quadras e lotes com respectivas dimensões, 
áreas verdes e comunitárias, assinados pelo proprietário e profissional (engenheiro ou arquiteto) habilitado e registrado no CREA 
e/ou CRAU através de requerimento solicitando sua aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:  
  I - Título de domínio pleno ou uso de posse do terreno;  
  II - Certidão Negativa de tributos federais, estaduais e municipais, relativos ao imóvel.  
  § 1° O Projeto deverá ser elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura e com as 
normas técnicas da ABNT, contendo as informações necessárias sobre o seguinte:  
  a) dimensões, características e o traçado do sistema viário;  
  b) dimensões e disposição das quadras, lotes e áreas verdes, praças e jardins públicos e área para 
equipamentos comunitários;  
  c) Previsão do número de lotes e áreas destinadas a cada tipo de uso;  
  d) Solução esquemática da terraplanagem e drenagem do terreno.  
  § 2º No prazo máximo correspondente a 30 (trinta) dias, deverá o setor competente do Município dar 
parecer sobre o Projeto.  
  § 3º Se no prazo de 06 (seis) meses não for apresentado o Projeto Executivo do parcelamento, ficará 
cancelado o processo.  
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  Art. 30. O Projeto executivo de parcelamento deverá apresentar o detalhamento necessário para 
implantação do loteamento, atendendo às recomendações da Prefeitura e as normas técnicas pertinentes, assinado pelo 
interessado e profissional habilitado com registro no CREA e/ou CRAU, constando obrigatoriamente o seguinte:  
  I - Plantas em escala de 1:500 para áreas com até 1ha e 1:1.000 para áreas maiores e memorial descritivo e 
de cálculos, especificações técnicas e orçamento, com indicações precisas e definitivas;  
  II - Identificação numérica das quadras e lotes, e especificação deusos;  
  III - Cálculo das áreas totais do terreno, do sistema viário, de preservação ambiental e de equipamentos 
comunitários;  
  IV - Projetos de terraplanagem, pavimentação e drenagem, contendo perfis longitudinais e transversais, 
bem como locação topográfica;  
  V – Projetos da infraestrutura de abastecimento de água (aprovado pela CAGEPA) e o de esgotos sanitários 
(aprovado pela SUDEMA);  
  VI - Termo de compromisso do requerente, declarando executar a urbanização do terreno em absoluta 
conformidade com o Projeto de parcelamento, e transferir ao domínio público mediante escritura pública, sem qualquer ônus 
para o Município, as áreas destinadas ao uso público.  
  § 1° No caso de localização do empreendimento em áreas que comprometam a segurança, áreas de 
preservação ambiental, histórica ou cultural, bem como de salubridade duvidosa, deverá ser ainda apresentado parecer técnico 
dos órgãos competentes nos três níveis de governo obedecendo as Normas e Legislação vigentes.  
  § 2º No prazo máximo correspondente a 30 (trinta) dias, deverá o setor competente do Município se 
pronunciar sobre o assunto.  
  § 3º Em Projetos de loteamentos particulares tipo CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS fechados, os lotes e 
arruamentos deverão obedecer aos mesmos parâmetros, índices, testadas e afastamentos determinados para o arruamento e 
loteamentos do TÍTULO II, Capítulo III da Seção II.  
  Art. 31. Aprovado um Projeto de Loteamento ou Arruamento o proprietário do terreno, dentro do prazo de 
90(noventa) dias, deverá providenciar a escritura de doação, ao Município, das áreas que passarão a integrar o patrimônio 
publico, onde deve constar:  
  I - Obrigações e encargos para com a Prefeitura, relativas às obras a executar;  
  II - Obrigação do proprietário do imóvel de não efetuar a venda de lotes antes da execução dos serviços 
mínimos previstos nesta lei e a respectiva aceitação pelo setor competente do Município.  
  § 1º O Plano de Loteamento aprovado fará parte integrante da escritura de doação.  
  § 2º Se o terreno estiver gravado por hipoteca, será indispensável a anuência do hipotecário à doação.  
  Art. 32. Os serviços mínimos, cuja execução, pelo proprietário do imóvel, sem qualquer ônus ao Município, 
necessários para o reconhecimento e aceitação de um Loteamento pela Prefeitura, são:  
  I - Locação de todas as quadras e lotes com marcos imperecíveis;  
  II - Abertura das vias públicas com os serviços de terraplanagem previstos em projeto de pavimentação;  
  III - Rede de drenagem de águas pluviais superficiais e subterrânea (de acordo com o projeto executivo 
específico), inclusive meio fio e linha d’água;  
  IV - Rede de abastecimento d’água potável e de energia elétrica, de acordo com as exigências dos 
concessionários.  
  § l ° O caso de um plano apenas de Arruamento, será sempre de iniciativa da Prefeitura e atenderá o Plano 
Diretor.  
  § 2º Poderão ser exigidos a execução de outros serviços e obras complementares, desde que comprovado 
sua necessidade tendo em vista o interesse público.  
  Art. 33. Para o inicio de execução dos serviços e obras exigidos, o interessado deverá requerer a devida 
licença da Prefeitura acompanhada dos seguintes elementos:  
  I - Projeto Executivo aprovado;  
  II - Cópia da Escritura e Certidão de registro em Cartório do termo de compromisso relativo à urbanização 
do terreno;  
  III - Certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais do proprietário e do imóvel e 
comprovante de pagamento da taxa de licença para execução das obras;  
  IV - Cronograma de execução dos serviços e obras;  
  V - Cópia do registro no CREA e/ou CRAU da Anotação de Responsabilidade Técnica;  
  VI - ART dos responsáveis pela execução dos projetos, serviços e obras.  
  § 1º Ficará automaticamente revogada a aprovação do Plano de Loteamento ou Arruamento, se o 
interessado não requerer a licença para execução da urbanização após um ano da aceitação correspondente.  
  § 2° A licença para executar a urbanização poderá vigorar por um período de um a três anos, a critério do 
município.  
  § 3° A licença, de que trata este artigo, poderá ser revogada se não forem executados, nos prazos fixados no 
cronograma, os serviços e obras previstas.  
  § 4º A concessão da licença, referida neste artigo não isenta o imóvel do imposto territorial urbano no 
período de execução das obras e serviços.  
  Art. 34. Para efeito de fiscalização pela Prefeitura, deverão ser mantidos no local dos serviços e obras de 
urbanização, cópia da licença do Projeto aprovado, com respectivos detalhes executivos.  
  Parágrafo único. A fiscalização Municipal não eximirá o proprietário do imóvel e os profissionais 
responsáveis pela execução, das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que porventura possam acarretar a 
terceiros.  
  Art. 35. Concluídos os serviços e obras referidos no artigo anterior, e apresentados os certificados de sua 
aprovação pelo Município e concessionários competentes, o interessado deverá requerer ao Prefeito as providencias para 
promover a oficialização do loteamento ou arruamento.  
  Art. 36. O reconhecimento oficial do loteamento será feito através de Decreto do Prefeito Municipal, 
baseado em parecer técnico do órgão de fiscalização competente quanto ao atendimento às exigências estabelecidas nesta lei, 
com consequente autorização de desvinculação dos lotes se for o caso.  
§ 1° Para que o proprietário do imóvel possa efetuar o registro de um Loteamento no Cartório de Registro de Imóveis e iniciar a 
venda de lotes, será necessária a publicação do Decreto Municipal de Reconhecimento do Loteamento. 
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  § 2° Não caberá à Prefeitura qualquer responsabilidade pelas diferenças que porventura vierem a serem 
encontradas pelos interessados na forma e dimensões dos lotes, em relação às constantes no Plano aprovado.  
  § 3° Não será expedida licença para construção de qualquer natureza, em áreas loteadas, sem que tenha 
sido aceita na forma deste artigo.  
  Art. 37. Os loteamentos que, na data da publicação desta lei, tiverem sido aprovados pela Prefeitura 
Municipal, ficam isentos das exigências estabelecidas nesta lei, com exceção daquelas leis já existentes relativas ao atendimento 
da legislação específica nos níveis Federal, Estadual e Municipal.  
  Art.38. A Prefeitura poderá impedir ou fará demolir, usando os instrumentos previstos em lei, as edificações 
em lotes irregulares ou em loteamentos não reconhecidos, promovendo judicialmente a responsabilidade civil e criminal dos 
infratores.  

Capitulo IV - Zoneamento de Uso do Solo  
Seção I - Classificação de Usos  

  Art. 39. A área urbana do município de Serraria, obedecerá a um zoneamento de uso do solo, de forma a 
racionalizar a ocupação e permitir um desenvolvimento urbano ordenado.  
  §1º Os terrenos, quadras, lotes, edificações e compartimentos somente poderão ser utilizados para os usos 
previstos nesta Lei devendo ainda obedecer a “classificação de uso” estabelecida para cada zona onde estiverem situados:  
  I -Residencial;  
  II - Comercial, Serviços e Institucional; III – Industrial.  
  § 2° O enquadramento de determinada atividade na classificação estabelecida, deverá ser realizada pela 
Secretaria de Planejamento, ouvidas as Secretarias de Infraestrutura, a de Meio ambiente, e aprovada pelo Prefeito.  

Seção II - Usos por Zona  
  Art. 40. Para disciplinar o uso do solo, a área urbana do Município de Serraria, fica dividida em parcelas de 
terreno com usos restritos, denominadas Zonas, descritas a seguir e delimitadas na planta de Zoneamento da Área Urbana no 
ANEXO II com respectivas siglas:  
  I – Zona Urbana Central(ZUC);  
  II – Zona Urbana Periférica (ZUP);  
  III – Zona Urbana de Expansão(ZUE);  
  IV - Zonas Urbanas Especiais (ZUESP).  
  § 1º Entre as Zonas Urbanas Especiais (ZUESP) destaca-se a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) definida 
como um tipo de ZUESP, destinada prioritariamente à moradia para a população de baixa renda por intermédio de melhorias 
urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares, passíveis de atendimento 
a legislação vigente, e para à provisão de novas Habitações de Interesse Social – HIS e Habitações de Mercado Popular – HMP que 
estão indicadas também para possível implantação na ZUP e ZUE. As ZEIS comportam também o uso Residencial, Comercial, de 
Serviços, Áreas Verdes, Equipamentos Institucionais e Sociais, Parques, Praças e Indústrias de Panificação e Posto de 
Abastecimento de Combustíveis com baixo nível de impacto de vizinhança.  
  § 2° A delimitação das zonas referidas neste artigo, está definida na Planta de Zoneamento da Área Urbana 
no ANEXO II e poderá ser revisada/alterada nas atualizações do Plano Diretor ou através de projeto de Lei encaminhado pela 
Prefeitura, votado pela Câmara e sancionado pelo Prefeito.  
  Art. 41. Para cada uma das zonas discriminadas no artigo anterior, ficam definidos os usos permitidos como 
aqueles destinados a:  
  I – Zona Urbana Central (ZUC) destinada a uso Residencial, Comercial, de Serviços, Áreas Verdes, 
Equipamentos Institucionais e Sociais, Parques, Praças e Indústrias de Panificação com baixo nível de impacto de vizinhança;  
  II – Zona Urbana Periférica (ZUP) destinada a uso Residencial, Comercial, de Serviços, Áreas Verdes, 
Equipamentos Institucionais e Sociais, Parques, Praças e Indústrias de Panificação e Posto de Abastecimento de Combustíveis com 
baixo nível de impacto de vizinhança;  
  III – Zona Urbana de Expansão (ZUE) destinada a uso Residencial, Comercial, de Serviços, Áreas Verdes, 
Equipamentos Institucionais e Sociais, Parques, Praças e Indústrias de Panificação e Posto de Abastecimento de Combustíveis com 
baixo nível de impacto de vizinhança;  
  IV – Zonas Urbanas Especiais (ZUESP) destinadas a: Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) destinada 
prioritariamente à moradia para a população de baixa renda e usos Residencial, Comercial, de Serviços, Áreas Verdes, 
Equipamentos Institucionais e Sociais, Parques, Praças e Indústrias de Panificação e Posto de Abastecimento de Combustíveis com 
baixo nível de impacto de vizinhança; Zona Especial de Preservação e Proteção Ambiental (ZEPRE) destinada a implantação de 
áreas cujo objetivo é preservar e proteger o meio ambiente; Zona Especial para Implantação de Grandes Equipamentos (ZEGE) 
destinada para uso Comercial, de Serviços, Posto de Abastecimento de Combustíveis, Industrial, Áreas Verdes, Equipamentos 
Institucionais e Sociais, Parques, Praças, Feiras Livres, Eventos e Exposições Permanentes ou Temporárias, Circos, Parques de 
Diversões e de Vaquejada, Cemitérios, entre outras.  
  V – Área destinada para Expansão Futura Remota ou Zona Suburbana (ZUEF) – não é zona urbana - é aquela 
com área de 1.303,64ha que engloba áreas destinadas - quando adequadas tecnicamente, e sendo ambientalmente viáveis, e 
passíveis de recebimento de infraestrutura a ser interligada com a área urbana (por conta do respectivo proprietário) – a 
implantação de grandes conjuntos ou condomínios habitacionais, delimitada em planta no ANEXO III (Macrozoneamento e 
Sistema Rodoviário).  
  § 1° Como usos tolerados em qualquer Zona com exceção da Zona Urbana Central (ZUC), são definidos 
aqueles destinados a posto de abastecimento e de serviços de veículos e oficinas mecânicas, somente permitidos se situados a 
uma distancia mínima de 50m (cinquenta metros) de equipamento que concentre grande numero de pessoas, tais como 
instalações culturais, esportivas e recreativas, bem como unidades de educação e saúde, e de atender as normas específicas de 
segurança, horário de funcionamento e nível de ruídos e odores de acordo também com as normas e legislação específicas. Para 
expedição da licença de construção ou funcionamento, das atividades de uso tolerado, o órgão competente do Município deverá 
analisar a conveniência da instalação, em função do impacto com a vizinhança.  
  § 2° Os usos não discriminados como permitidos ou tolerados, são considerados proibidos para a zona em 
questão.  
§ 3º As edificações existentes ou com projeto já aprovado antes da sanção dessa Lei, e que não são permitidos ou tolerados para a 
respectiva Zona, se provocarem poluição atmosférica acima dos níveis aceitáveis, ou nível de ruído acima do permitido, a critério 
do órgão de controle do meio ambiente competente, bem como estiverem em situações de risco de enchentes, alagamento,  
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erosão e deslizamento entre outras, deverão em conjunto com a Prefeitura, encontrarem solução no prazo máximo de um ano, 
para se enquadrarem a uma condição segura e saudável para si e vizinhança, atendendo as normas respectivas.  
  Art. 42. Qualquer estabelecimento que provoque poluição sonora ou atmosférica acima dos níveis 
aceitáveis, a critério do órgão de controle do meio ambiente competente, bem como fábrica de explosivos ou inflamáveis, só 
poderá se instalar em terreno localizado na Zona Urbana Especial – ZUESP tipo Zona Especial para Grandes Equipamentos ZEGE e 
não poderá ficar localizado a uma distância inferior a 400m (quatrocentos metros) de edificações residenciais, culturais, 
esportivas, recreativas, escolares, serviços de saúde, hospedagem e de abastecimento alem de atenderem as normas e legislação 
específicas relativas a segurança e poluição ambiental.  
§ único. À distância de localização, referida neste artigo, poderá ser reduzida para até 200m(duzentos metros), desde que 
comprovadas as condições de segurança, poluição sonora e ambiental, a critério do órgão público competente observada a 
legislação vigente.  

Seção III - Ocupação das Edificações nos Lotes  
  Art. 43. As edificações deverão ocupar área e espaço nos lotes, limitados pelos seguintes fatores.  
  I - Coeficiente de Aproveitamento;  
  II - Taxa de Ocupação;  
  III - Afastamentos, frontal, laterais e de fundos, em relação ás divisas do lote, atendendo a seguinte 
classificação:  
  a) R1- Uso Residencial Unifamiliar;  
  b) R2 - Uso Residencial Multifamiliar;  
  c) C1–Comércio e serviços em geral incluindo Indústrias de Panificação e Posto de Abastecimento de 
Combustíveis com baixo nível de impacto de vizinhança e com exceção daqueles incompatíveis com a atividade residencial tais 
como motéis, boates, casas de espetáculos ou similares que provoquem risco, congestionamento, desconforto e desassossego 
para a vizinhança;  
  d) C2 – Grandes Equipamentos, tais como, centros comerciais e de abastecimento, estádio e centros 
esportivos, educacionais e culturais, recreativos e de eventos, parques e exposições, teatros, cinemas, circos, motéis, boates, casas 
de espetáculos, cemitérios, açougues;  
  e) I1 – Uso Industrial para indústrias de pequeno e médio porte com baixo nível de impacto ambiental;  
  f) I2 – Uso Industrial para indústrias de médio e grande porte com nível significativo de impacto ambiental 
porém passível de controle.  
  §1° Os valores máximos admitidos para Coeficiente de Aproveitamento e Taxa de Ocupação, por zona, são 
os estabelecidos a seguir:  
  a) Para a Zona Urbana Central serão admitidos os usos R1, R2 e C1, com Taxa de Ocupação (TO) máxima de 
0,5 e Coeficiente de Aproveitamento (CA) máximo de 2,0;  
  b) Para a Zona Urbana Periférica serão admitidos os usos R1, R2, C1, com Taxa de ocupação máxima de 0,5 e 
Coeficiente de Aproveitamento máximo de2,0;  
  c) Para a Zona Urbana de Expansão serão admitidos os usos R1, R2 e C1, com Taxa de ocupação máxima de 
0,5 e Coeficiente de Aproveitamento máximo de2,5;  
  d) Para as Zonas Especiais serão admitidos os usos C1, C2, e I1, I2, com Taxa de ocupação máxima de 0,4 e 
Coeficiente de Aproveitamento máximo de0,6.  
  § 2º Os valores mínimos admitidos para Testada, Afastamentos Frontal, Laterais e de Fundos, em relação as 
divisas do lote, atenderão a seguinte classificação:  
  a) Para uso do tipo R1- Uso Residencial Unifamiliar a testada mínima será de 10m, o afastamento frontal 
mínimo de 3m, o afastamento lateral mínimo de 1,5m de um dos lados, e o afastamento dos fundos mínimo de3m;  
  b) Para uso do tipo R2 - Uso Residencial Plurifamiliar a testada mínima será de 12m, o afastamento frontal 
mínimo de 3m, o afastamento mínimo dos fundos de 3m e o afastamento lateral mínimo de 1,5m de ambos os lados;  
  c) Para uso classificado como do tipo C1– Comércio e serviços, deverão ser atendidos a testada mínima de 
8m, o afastamento frontal mínimo de 3m, o afastamento lateral mínimo de 1,5m de um dos lados, e o afastamento dos fundos 
mínimo de3m;  
  d) Para uso classificado como do tipo C2, I1 e I2, deverá ser feito estudo específico para cada caso buscando 
atender as normas técnicas e legislação pertinente alem de observar o “impacto de vizinhança”, os aspectos de segurança, e 
considerando uma testada mínima de 20m, o afastamento frontal mínimo de 5m, o afastamento mínimo dos fundos de 5m e o 
afastamento lateral mínimo de 3,0m de ambos os lados.  
  § 3° Nos casos de lotes com mais de uma frente, todas deverão obedecer aos valores de afastamento 
frontal, sendo os demais considerados laterais.  
  § 4° Para efeito de afastamentos, não serão consideradas as áreas com pérgulas ou marquises e de subsolo 
com coberta igual ou inferior à cota do meio fio.  
  § 5° Entre duas edificações, em um mesmo lote, deverá ser o dobro do afastamento lateral estabelecido 
para cada uma isoladamente.  
  § 6º Para edificações não tombadas e a serem reformadas ou reconstruídas, podem ser considerados os 
mesmos afastamentos e testada existentes, desde que atendam a legislação ambiental e de segurança atuais.  
  § 7º Para loteamentos particulares tipo CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS fechados serão adotados os mesmos 
valores mínimos admitidos para Testada, Afastamentos Frontal, Laterais e de Fundos em relação as divisas do lote, do tipo R1- Uso 
Residencial Unifamiliar.  
  Art. 44. Considera-se Coeficiente de Aproveitamento, a divisão da soma das áreas construídas de todos os 
pavimentos pela área total do lote.  
  Parágrafo único. As áreas de construção no subsolo, em pilotis, as destinadas a equipamentos das 
instalações acima do último pavimento, toldos, pergolados e beirais, não serão consideradas no cálculo do coeficiente de 
aproveitamento.  
Art. 45. Considera-se Taxa de Ocupação, a relação entre a área da projeção ortogonal da edificação e a área total do lote.  
  Parágrafo Único. As áreas de construção no subsolo, pergolados, marquises e beirais, não são computados 
para efeito de taxa de ocupação.  
  Art. 46. Nas edificações multifamiliares, deverá ser destinado um mínimo de 20% (vinte por cento) da área 
total dos afastamentos para ajardinamento.  
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    Seção IV - Das Áreas de Preservação e Proteção Ambiental  
  Art. 47. A Legislação Federal estabeleceu o Sistema Nacional de Conservação da Natureza (SNUC), Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000 que disciplina a criação e gestão das Unidades de Conservação (UC) nas três esferas de governo 
(federal, estadual e municipal) e a Lei Federal nº 12.651/2012, Novo Código Florestal, estabelece normas gerais sobre a proteção 
da vegetação, Áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-
prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê 
instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.  
  § 1º As áreas de preservação permanente (APP), cujo conceito é de áreas protegidas, cobertas ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxogênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, são 
determinadas no código florestal, considerando-se:  
  a) As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde 
aborda da calha do leito regular, em largura mínima variável de 30 a 500 metros, de acordo com a largura do curso d’água;  
  b) as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 100 metros em zonas 
rurais e 30 metros em zona urbana;  
  c) as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de 
cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;  
  d) as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes num raio mínimo de 50metros;  
  e) as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior 
declive;  
  f) as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 
metros em projeções horizontais; 
  g) no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média 
maior que25°;  
  § 2º As áreas de preservação permanente somente poderão ser ocupadas em casos excepcionais 
devidamente justificados e aprovados por todos os órgãos com responsabilidades ambientais envolvidos, de utilidade pública, 
interesse social e de baixa extensão e impacto ambiental. Caso contrário, o proprietário dessas áreas tem como dever preservá-
las. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, que é denominada de Reserva Legal. Na região 
Nordeste do país, deve ser de 20% da área. Tal reserva deve constar no Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, 
dispensando a averbação na matrícula do imóvel. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras dependerá de 
licenciamento pelo órgão ambiental competente mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS. 
Nas Áreas de Preservação Permanente (APP), é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 
ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais, consolidadas até 22 de julho de 2008, sendo necessária a recomposição das faixas 
marginais ao curso d’água de forma proporcional à área da propriedade.  
  § 3º Os limites legais das áreas e unidades de proteção e preservação ambiental referidas neste artigo 44º, 
estão definidos na planta de Zoneamento da Área Urbana ANEXO II delimitada como Zonas Especiais de Preservação e Proteção 
Ambiental ZEPRE sendo parte das Zonas Urbanas Especiais (ZUESP) e devem obedecer à legislação ambiental vigente. Além das 
áreas especificadas no art. 44 desta Lei, ficam criadas as seguintes novas áreas ou unidades de conservação ambiental, com 
respectivos limites indicados na planta de Zoneamento da Área Urbana (ZUESP) no ANEXO II e devem no prazo de dois anos serem 
regulamentadas através de projeto de lei para votação na Câmara e sanção do Prefeito:  
  I – O Parque Urbano Municipal Princesa do Brejo;  
  II – As Praças Altaneira e Jabuticaba;  
  III – O Parque Brejeiro para Feira, Exposições Agropecuárias, Centro Cultural, Circo e Cemitério.  
  Art. 48. As áreas destinadas a parque, praças, jardins e paisagismos, em nenhuma hipótese poderá ter mais 
de 15% (quinze por cento) ocupados por edificação de qualquer tipo, sendo terminantemente proibido o uso para bar, 
restaurante, lanchonete, e instalação de som de qualquer natureza, com exceção da apresentação circunstancial de grupos 
folclóricos, teatrais, bandas regionais e similares, em áreas, horários e locais determinados pela prefeitura.  
  Parágrafo único: O Parque da Feira, Exposições Agropecuárias, Centro Cultural, Circo e Cemitério, Brejeiro, 
devido as suas variadas finalidades, poderá ter até 50% (cinquenta por cento) de sua área ocupadas por edificação e pavimentação 
de tipo adequado a finalidade e atendendo a norma e legislação específica.  

Seção V - Das Áreas de Interesse Histórico  
  Art. 49. São consideradas de preservação histórica, alem daquelas já tombadas pelo IPHAEP como o 
Engenho Baixa Verde, a área localizada na Zona Urbana Central ZUC e delimitada na Planta de Zoneamento da Área Urbana 
(ANEXO II), que contem as edificações ainda preservadas e remontam a época inicial da formação da cidade e as pequenas 
parcelas de áreas urbanas e rurais isoladas que também contêm edificações ainda preservadas que remontam a época inicial da 
formação do município, e por suas características construtivas, estéticas e de época ou de interesse histórico, geográfico, 
arqueológico ou cultural, passam a integrar o patrimônio artístico e cultural do município.  
Parágrafo único: As áreas e/ou edificações, referidas neste artigo, serão definidas e regulamentadas mediante decreto do Poder 
Executivo Municipal a ser apresentado à Câmara para apreciação no prazo de seis meses contado a partir da sanção do Plano 
Diretor.  
  Art. 50. Nas áreas e/ou edificações tombadas como patrimônio histórico pelo município devem ser 
observados os seguintes aspectos:  
  I - Não serão permitidas reformas que descaracterizem as edificações dignas de preservação por sua 
arquitetura e valor artístico ou cultural;  
  II - Os volumes das edificações, citadas no inciso anterior, deverão ser mantidos, conservando-se as 
fachadas, inclinações, alturas e materiais das paredes e cobertas;  

III - As construções novas na área não deverão ultrapassar a altura de 8,0m (oito metros), e ter cobertura em 
telha cerâmica ou similar, com projeto inserido no ambiente e estética local.  
  § 1° A Prefeitura poderá incentivar a restauração arquitetônica das edificações caracterizadas como de 
interesse histórico.  
  § 2° Nas obras de restauração, total ou parcial, será permitido a retirada de anexos sem mérito 
arquitetônico e a realização de adaptações necessárias a uma melhor utilização do imóvel, sem restrições para melhor ordenação 
dos espaços internos.  
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  § 3° As construções novas não poderão ser imitações da arquitetura objeto de preservação, bem como 
reduzir ou impedir a visibilidade originária da área preservada.  
  Art. 51. Os projetos de obras, nas áreas de interesse histórico, de iniciativa pública ou privada, devem ser 
submetidos à apreciação dos órgãos competentes.  
  § 1° No âmbito municipal, considera-se competente para a apreciação referida neste artigo, a Secretaria de 
Planejamento, apoiada pelo Conselho Municipal Integrado de Desenvolvimento, Mobilidade, Meio Ambiente e Saneamento.  
  § 2° O poder executivo deverá estabelecer, no prazo de seis meses através de decreto, normas 
complementares para a área e edificações a serem tombadas e as intervenções possíveis nessas áreas e edificações, ouvido o 
órgão colegiado.  
  § 3º Considera-se já na aprovação deste Plano, declaradas preliminarmente como tombadas como 
Patrimônio Histórico do Município de Serraria, independentemente do decreto específico, normas, regulamentação e de outros 
imóveis que venham também a ser tombados nos próximos seis meses, todas as edificações existentes no entorno do perímetro 
da Praça Antônio Bento, da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus e praça João Ferrão nos fundos da Igreja, se prolongando pela 
Rua Cônego Cardoso até a frente do Mercado Público, considerando que se tratam de edificações ainda preservadas e remontam 
a época inicial da formação da cidade, dotadas de valor histórico e arquitetônico significativo e que sofrem atualmente pressões 
elevadas para negociação e reformas com descaracterização do núcleo histórico da cidade.  
  § 4º Resta determinado que a Prefeitura Municipal proceda de imediato a abertura do Livro de Tombo, 
especifique com endereço e fotos todos os imóveis localizados no perímetro definido no “parágrafo anterior”, proceda o registro e 
a notificação do tombamento aos respectivos proprietários, residentes e inquilinos responsáveis pelos imóveis.  

Capítulo V - Da Caracterização dos Imóveis  
Seção I - Nomenclatura dos Logradouros  

  Art. 52. Os logradouros e edificações públicas municipais existentes poderão ter sua nomenclatura 
confirmada e os novos receberão nomenclatura oficial, instituída por Lei, não sendo permitidos: 
  I - Nome de pessoas vivas;  
  II - Denominação que seja repetição de outra já existente.  
  Parágrafo único. Deve-se dar nomes (não apelidos, diminutivos ou aumentativos) de pessoas que tenham 
ligação com a história do município ou de preferência nomes relacionados a natureza (plantas, árvores, animais, acidentes 
geográficos) da região.  
  Art. 53. A denominação oficial dos logradouros públicos deverá ser objeto de placas indicativas, 
padronizadas mediante decreto municipal.   
  § 1° Na padronização das placas devem ficar estabelecidas as dimensões, letras e cores, atendendo aos 
requisitos técnicos de comunicabilidade e visibilidade.  
  § 2° As vias urbanas continuas, desenvolvidas em direção que sofra variação de até 45°(quarenta e cinco 
graus), qualquer que seja a direção, deverão ter apenas uma denominação.  
  § 3° A implantação das placas dos logradouros públicos, é privativa da prefeitura. Seção II Numeração dos 
Imóveis  
  Art. 54. Todos os imóveis situados em logradouros públicos deverão ter numeração em lugar visível, 
obedecendo ao método da “numeração métrica”, obtida medindo a distância a partir de um ponto fixo inicial estabelecido para 
cada rua (praça, início de rua “cega”, margem de rio, etc.) seguindo-se pelo eixo da rua até ao centro do lote ou ao meio da 
fachada de cada unidade edificada. Essa distância, arredondada para o próximo número inteiro par ou ímpar para os lados direito 
ou esquerdo, será o número da placa indicativa da edificação.  
  Parágrafo único. Compete ao proprietário do imóvel, a colocação e conservação da sua numeração.  
  Art. 55. A numeração de novas edificações será fornecida pela Prefeitura juntamente com o habite-se.  
  Art. 56. A revisão da numeração dos imóveis existentes e que não atendam o disposto nesta Lei, deverá ser 
efetuada pelo setor competente do município.  

Capítulo VI - Da Fiscalização, das Infrações e das Penalidades  
Seção I - Da Fiscalização  

  Art. 57. A fiscalização das obras e do uso do solo será exercida pela Prefeitura através de seus setores 
competentes.  
  § 1º Os responsáveis pelos serviços e obras, a que se refere este artigo, ficam obrigados a facilitar, por todos 
os meios, a fiscalização municipal.  
  § 2° O servidor, responsável pela fiscalização, deverá identificar-se perante os responsáveis ou seus 
prepostos.  

Seção II - Das Infrações  
  Art. 58. Constitui infração toda ação ou omissão quê contraria as disposições deste Código e demais 
legislação complementar pertinente.  
  § 1° Qualquer infração levada ao conhecimento da autoridade municipal competente, por servidor público 
ou pessoa física que venha a contatar, acompanhada de prova documental ou devidamente testemunhada, dará motivo à 
lavratura de auto de infração.  
  § 2° A comunicação, mencionada no parágrafo anterior, deverá ser feita por escrito, devidamente assinada e 
com identificação e endereço do autor.  
  § 3° Recebida à representação, a autoridade competente providenciará as diligências necessárias e tomará 
as providências cabíveis.  
  Art. 59. Constatada a infração, será lavrado, pelo servidor municipal competente, o respectivo auto de 
infração.  

§ 1° Auto de infração é o instrumento no qual consta a descrição da ocorrência que caracterize a 
inobservância da legislação, por pessoa física ou jurídica.  
  § 2° A notificação da infração deverá ser feita pessoalmente, podendo ser ainda por via postal, com aviso de 
recebimento, ou por edital.  
  § 3° A assinatura do infrator, no auto, não implica em confissão nem aceitação dos seus termos.  
  § 4° A recusa da assinatura, no auto, pelo infrator, não impedirá a tramitação normal do processo.  
  Art. 60. O auto de infração deverá ser lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, 
contendo as seguintes informações:  

I - Localização da obra ou serviço;  
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  I - Localização da obra ou serviço;  
  II - Nome do infrator ou preposto e respectivo endereço;  
  III - Data da ocorrência;  
  IV - Descrição sucinta da ocorrência e os dispositivos violados;  
  V - Penalidade cabível;  
  VI - Intimação e prazo para apresentação de defesa; e  
  VII - Identificação e assinatura do servidor que autuou, do autuado e de testemunhas.  
  Parágrafo único. As omissões ou incorreções, no Auto de Infração, não acarretarão sua nulidade quando 
constarem do processo elementos suficientes para caracterização da infração e do infrator.  
  Art. 61. O autuado terá um prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, a partir da data de 
recebimento da notificação.  
  §1° A defesa far-se-á por requerimento dirigido ao Prefeito, instruído com a documentação que for julgada 
necessária.  
  §2° A apresentação de defesa no prazo legal, suspende a exigibilidade da multa cabível, até a decisão da 
autoridade administrativa competente.  
  §3° O despacho do Prefeito deverá tomar por base o relato da vistoria e a contestação técnica do órgão 
responsável pela aplicação do auto às razões apresentadas pela defesa.  
  Art. 62. Na ausência de defesa ou sendo esta julgada improcedente, serão impostas as penalidades pelo 
órgão competente municipal.  
  Parágrafo único. No caso de despacho favorável ao recurso de defesa, cessará a intimação.  

Seção III - Das Penalidades  
  Art. 63. As infrações a qualquer dispositivo desta Lei ficam sujeitas às seguintes penalidades:  
  I - Multa;  
  II - Embargo;  
  III - Interdição;  
  IV - Demolição.  
  § 1° As infrações referidas neste artigo, poderão ser aplicadas ao responsável técnico, ao proprietário ou a 
ambos simultaneamente, conforme o caso.  

§ 2° A aplicação das penalidades não se sujeita à ordem em que estão relacionadas.  
§ 3° A aplicação de uma das penalidades não prejudica a aplicação de outra, se cabível.  
§ 4° A aplicação de penalidade de qualquer natureza não exime o infrator do cumprimento das obrigações a 

que esteja sujeito, nos termos desta Lei.  
Art. 64. Imposta multa como penalidade, o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de 

15(quinze) dias.  
§ 1° A aplicação da multa poderá ser em qualquer época, durante ou depois de constatada a infração.  
§ 2° As multas não pagas, nos prazos legais, terão seus valores monetários atualizados com base nos índices 

oficiais aplicáveis, serão inscritas em dívida ativa e o débito correspondente judicialmente executado.  
§ 3° Os infratores que estiverem em débito, relativo a multas municipais, não poderão receber quaisquer 

quantias ou créditos que tiverem com a prefeitura, participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou 
transacionar com a administração municipal.  

Art. 65. As multas previstas nesta Lei serão calculadas com base no Valor do Orçamento da obra ou serviço 
em causa, aprovado ou estimado (se não tiver sido apresentado) pela Prefeitura.  

§ 1° As multas impostas serão aplicadas de forma gradual de acordo com a gravidade da infração, as suas 
circunstancias e os antecedentes do infrator.  

§ 2° As reincidências, quando o infrator repetir a mesma infração, mesmo que em outra obra ou serviço, 
depois de transitado em julgado, terão o valor da multa multiplicado progressivamente, de acordo com o número de vezes em 
que for verificada a infração.  

Art. 66. As multas aplicáveis ao profissional ou firma/empresa responsável, incluindo ONG, Associação, 
Cooperativa, Igreja, pelos projetos ou execução dos serviços ou obras, são as seguintes:  

I - 20% (vinte por cento) do Valor do Orçamento aprovado ou estimado, por apresentar projeto ou executar 
obra/serviço em desacordo com o projeto aprovado, com o local/terreno, falseando medidas, topografia, ocupando margens de 
cursos de água e áreas alagáveis, cálculos, memoriais justificativos, normas técnicas ou outros elementos relevantes, bem como 
inobservância de alinhamentos, afastamentos e nivelamentos.  

II - 30% (trinta por cento) do Valor do Orçamento aprovado ou estimado, por assumir responsabilidade 
técnica e entregar sua execução a terceiros, ou imperícia técnica de obras, serviços e instalações, com prejuízos ao interesse 
público ou colocando em risco os trabalhadores, os usuários ou a vizinhança.  
Parágrafo único A aplicação de multa não desobriga o responsável das responsabilidades relativas a segurança da obra e da 
edificação quanto a terceiros e aos trabalhadores.  

Art. 67. As multas aplicáveis ao proprietário, correspondentes a 30% (trinta por cento) do Valor do 
Orçamento aprovado ou estimado, são por:  

I - Início da obra ou serviço sem responsável técnico habilitado segundo as prescrições estabelecidas nesta 
lei;  

II - Danos causados à coletividade ou ao interesse público, decorrente de má conservação das fachadas, 
marquises ou balanços;  

III - Ocupação da edificação sem habite-se;  
IV - Utilização da edificação para fins diversos do declarado em projeto aprovado;  
V - Não atendimento à intimação para construção, reparação ou reconstrução de vedações e passeios.  
§ 1º Além da multa, caberá ainda o embargo pela infração descrita no inciso.  
§ 2° Além da multa, caberá a interdição pelas infrações descritas nos incisos II, III e IV.  
Art. 68. As multas aplicáveis simultaneamente aos profissionais ou firmas incluindo ONG, Associação, 

Cooperativa, Igreja, responsáveis e aos proprietários, são as seguintes:  
I - Execução de obras ou serviços sem a licença exigida ou em desacordo com o projeto ou plano aprovado, e 

ainda por alteração dos elementos geométricos essenciais;  
II - Não cumprimento de intimação em virtude de vistoria ou determinação constante no laudo de vistoria;  
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III - Construção ou instalação executada de maneira a pôr em risco a estabilidade da obra ou a segurança 
desta, do pessoal empregado ou da coletividade;  

IV - Inobservância das prescrições legais sobre equipamentos de segurança e proteção;  
V - Ausência do projeto aprovado e demais documentos exigidos, no local da obra;  
VI - Colocação de materiais no passeio ou logradouro público além do tempo determinado pela fiscalização.  
§ 1° Às infrações descritas nos incisos I, II, III e IV serão aplicadas multa no valor de 30% (trinta por cento) do 

Valor do Orçamento aprovado ou estimado, além da penalidade de embargo.  
§ 2° Às infrações constantes dos incisos V e VI serão aplicadas multas no valor de 10% (dez por cento) do 

Valor do Orçamento aprovado ou estimado.  
Art. 69. Por infração a qualquer dispositivo desta lei, não especificado nos artigos 62 a 64, poderão ser 

aplicadas multas ao infrator entre 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do Valor do Orçamento aprovado ou estimado, 
fixadas através de decreto municipal, no prazo de 15 dias após sua constatação.  

Seção IV - Do Embargo, Interdição e Demolição 
Art. 70. As obras em andamento sejam elas de reforma, construção ou demolição, serão embargadas nos 

casos previstos no §1° do Art. 63 e §1° do Art. 64, bem como quando não observados alinhamentos, distâncias ou nivelamentos 
estabelecidos.  

§ 1° A verificação da infração será feita mediante vistoria realizada pelo órgão competente municipal que 
emitirá notificação ao responsável pela obra.  

§ 2° Verificada a procedência da infração, será determinado o embargo da obra, mediante lavratura de 
termo, pela autoridade competente, no qual deverão ser relacionadas às providencias exigidas para o seu prosseguimento.  

§ 3° Os serviços ou obras que forem embargados, deverão ser imediatamente paralisados.  
§ 4° O embargo somente será suspenso quando forem eliminados as causas que o determinaram e 

pagamento das multas devidas.  
Art. 71. Feito o embargo e lavrado o respectivo auto, o responsável pela obra ou serviço, poderá apresentar 

defesa no prazo de 5(cinco) dias, a partir da data de recebimento do termo.  
Parágrafo Único. O comprovante de entrega do termo de embargo ao responsável pela obra ou serviço, constituirá documento 
básico para ajuizamento da ação competente.  

Art. 72. Compete ao Município, em qualquer época, declarar a interdição de uma obra concluída ou de uma 
ou mais de suas dependências, quando constatar as infrações descritas nos incisos II, III e IV do artigo 64º, bem como se apresente 
em condições que ofereça perigo e risco de caráter público.  

§ 1° A interdição, referida neste artigo, dar-se-á após vistoria procedida pelo setor competente, mediante 
emissão do auto de interdição.  

§ 2° Tratando-se de edificação habitada ou com qualquer outro uso, os ocupantes devem ser notificados da 
irregularidade e intimados a desocupar o imóvel.  

§ 3° O município, através do órgão competente, deverá promover a desocupação compulsória da edificação 
se houver insegurança manifesta, com risco de vida ou de saúde para os ocupantes, trabalhadores ou vizinhos.  

§ 4° Não atendida a intimação de desocupação, o município deverá tomar as providencias legais cabíveis, 
com a urgência que se fizer necessária.  

§ 5° A interdição só será suspensa quando forem eliminadas as causas que a determinaram.  
Art. 73. O município poderá determinar a demolição de qualquer obra, quando constatar uma ou mais 

infrações que se seguem, para as quais o infrator seja autuado e não atenda às exigências legais, no prazo determinado:  
I - Execução de obra sem a devida licença para construção, que atenda ao disposto nesta lei;  
II - Inobservância de alinhamento ou nivelamento determinado pelo órgão competente municipal, bem 

como flagrante desrespeito ao projeto aprovado;  
III - Apresente risco que comprometa a segurança dos ocupantes, da vizinhança ou da comunidade.  
§ 1° A demolição será imediata se for constatado risco iminente de caráter público.  
§ 2° Constatada a infração, o setor competente do município, procederá a intimação ao proprietário da obra 

para proceder à demolição ou atender às exigências necessárias, nos prazos estabelecidos.  
§ 3° Não sendo atendida a intimação para demolição, esta poderá ser efetuada pelo Município, correndo por 

conta do proprietário as despesas decorrentes.  
§ 4° A demolição poderá não ser imposta para a infração prevista no inciso I, deste artigo, desde que a obra, 

embora clandestina, atenda às exigências deste Código e que seja providenciada a sua regularização, com o pagamento das multas 
cabíveis.  

Art. 74. É passível ainda de demolição, toda edificação que, pela deterioração natural do tempo, ou devido a 
sua localização, seja ruinosa ou insegura, capaz de apresentar risco a segurança dos seus ocupantes ou à coletividade.  

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o órgão competente do Município, após vistoria, emitirá 
notificação ao proprietário e aos seus ocupantes, se for o caso, fixando prazo para inicio e conclusão das adaptações necessárias.  

Art.75. Quando a obra estiver licenciada, a demolição dependerá da anulação, cassação ou revogação da 
licença para construção emitida pelo Município.  

Parágrafo único. A cassação da licença, para execução de obras ou serviços, dar-se-á quando o projeto for 
modificado sem autorização do setor competente, ou quando não forem atendidos os dispositivos desta Lei.  

Capitulo VII - Do Cadastro, Classificação, Taxas e Impostos  
Art. 76. Para efeito de cobrança de taxas e impostos municipais, os imóveis urbanos classificam-se, de 

acordo com suas localizações, materiais utilizados, estrutura, dimensões do lote e área construída, em:  
I - Residencial Padrão Popular;  
II - Residencial Padrão Médio;  
III - Residencial Padrão Alto;  
IV – Comercial e Serviços Padrão Popular;  
V – Comercial e Serviços Padrão Médio;  
VI – Comercial e Serviços Padrão Alto;  
VII - Institucionais Públicos e Privados;  
VIII – Padarias, Postos de Combustíveis e Oficinas;  
IX – Indústrias.  
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§ 1º. Consideram-se imóveis Residenciais de Padrão Popular aqueles que atendam pelo menos as seguintes 

condições: 
a) Localizado em lote com testada inferior a 8,00m (oito metros);  
b) Estrutura de elevação em alvenaria, coberta com madeira e telha cerâmica;  
c) Piso de cimento, mosaico ou cerâmica comercial e revestimento com massa única;  
d) Área construída com até 60,00m2 (sessenta metros quadrados) apenas com pavimento térreo.  
§ 2º. Os imóveis Residenciais de Padrão Médio devem atender, pelo menos duas das seguintes condições:  
a) Localizado em lote com testada entre 8,00m (oito metros) e13,00m (treze metros);  
b) Estrutura de elevação em alvenaria cintada e coberta com laje em pelo menos, uma de suas dependências 

e no máximo um pavimento além do térreo;  
c) Piso revestido com cerâmica;  
d) Área construída total com até 160,00m2 (cento e sessenta metros quadrados).  
§ 3º. São considerados imóveis Residenciais de Padrão Alto, os imóveis que atendam pelo menos, duas das 

seguintes características:  
a) Localizado em lote com testada superior a 13,00m (treze metros);  
b) Estrutura de elevação em alvenaria cintada e uso de concreto armado;  
c) Cobertura com laje e podendo ter mais de um pavimento além do térreo;  
d) Piso revestido com cerâmica, porcelanato, mármore ou granito;  
e) Área construída maior que 160m2 (cento e sessenta metros quadrados).  
§ 4º Os imóveis utilizados para fins Comerciais e de Serviços são considerados de Padrão Popular quando 

localizados em lote com testada inferior a 6,00m (seis metros) ou em sala com área inferior 30m2;  
§ 5º Os imóveis utilizados para fins Comerciais e de Serviços são considerados de Padrão Médio quando 

localizados em lote com testada superior a 6,00m (seis metros) e inferior a 10,00m ou em sala com área superior a 30 m2 e 
inferior a 80m2.  

§ 6º Os imóveis utilizados para fins Comerciais e de Serviços são considerados de Padrão Alto quando 
localizados em lote com testada superior a 10,00m (dez metros) ou em sala com área superior a 80 m2.  

§ 7º Os imóveis utilizados para fins Institucionais Públicos e Privados serão considerados de Padrão Médio e 
caracterizados em função de sua área de construção. 

§ 8º Os imóveis utilizados como Padarias, Postos de Combustíveis e Oficinas serão considerados de Padrão 
Médio e caracterizados em função de sua área de construção.  

§ 9º Os imóveis utilizados para fins industriais, serão considerados e caracterizados em cada caso em função 
do porte, impacto de vizinhança e interesse social, pela Secretaria de Planejamento e ouvido o Conselho de Desenvolvimento 
Integrado, Mobilidade, Meio Ambiente e Saneamento.  

Art. 77. Os imóveis urbanos da cidade de Serraria deverão ser cadastrados e classificados nos próximos seis 
meses estimando-se seus Valores Venais (para efeito de cálculo para cobrança de taxas, impostos, licenças e tributos) segundo os 
seus respectivos Padrões, multiplicando os seguintes valores unitários pela área de construção:  

a) Para os imóveis cadastrados como Residenciais de Padrão Popular o valor unitário será de R$ 400,00/m2;  
b) Para os imóveis cadastrados como Residenciais de Padrão Médio o valor unitário será de R$ 600,00/m2;  
c) Para os imóveis cadastrados como Residenciais de Padrão Alto o valor unitário será de R$ 800,00/m2;  
d) Para os imóveis cadastrados como Comercial e Serviços de Padrão Popular, o valor unitário será de R$ 

200,00/m2;  
e) Para os imóveis cadastrados como Comercial e Serviços Padrão Médio, o valor unitário será de R$ 

300,00/m2;  
f) Para os imóveis cadastrados como Comercial e Serviços Padrão Alto o valor unitário será de R$ 400,00/m2;  
g) Para os imóveis cadastrados como Institucionais Públicos e Privados o valor unitário será de R$ 

100,00/m2;  
h) Para os imóveis cadastrados como Padarias, Postos de Combustíveis e Oficinas o valor unitário será de R$ 

200,00/m2;  
i) Para os imóveis cadastrados como indústrias e outros não especificados o valor unitário será definido em 

cada caso em função do porte, impacto de vizinhança e interesse social, pela Secretaria de Planejamento e ouvido o Conselho de 
Desenvolvimento Integrado, Mobilidade, Meio Ambiente e Saneamento.  

Parágrafo Único. Os valores unitários, para determinar os valores venais estimados dos imóveis cadastrados, 
serão atualizados anualmente pelo INCC ou seu sucedâneo legal.  

Art. 78. As taxas para emissão de licenças para construção, reconstrução e reforma, serão cobradas em 
porcentagem sobre o Valor Venal do imóvel ou sobre o Valor do Orçamento da obra aprovado pela Prefeitura (o que resultar em 
menor valor em reais - R$), em função da classificação e Padrão, da seguinte forma:  

a) Para imóveis com fins Residenciais, Comerciais e de Serviços com Padrão Baixo serão cobrados 8% (oito 
por cento) do valor venal do imóvel ou do orçamento aprovado pela Prefeitura;  

b) Para imóveis com fins Residenciais, Comerciais e de Serviços com Padrão Médio serão cobrados l0% (dez 
por cento) do valor venal do imóvel ou do orçamento aprovado pela Prefeitura;  

c) Para imóveis com fins Residenciais, Comerciais e de Serviços com Padrão Alto serão cobrados l2% (doze 
por cento) do valor venal do imóvel ou do orçamento aprovado pela Prefeitura;  

d) Para os imóveis com fins Institucionais Públicos e Privados (Padrão Médio) serão cobrados 5% (cinco por 
cento) do valor venal do imóvel ou do orçamento aprovado pela Prefeitura;  

e) Para os imóveis destinados a Padarias, Postos de Combustíveis e Oficinas (Padrão Médio) serão cobrados 
7% (sete por cento) do valor venal do imóvel ou do orçamento aprovado pela Prefeitura;  

f) Para os imóveis destinados a indústrias e outros não especificados serão cobrados 3% (três por cento) do 
valor do orçamento aprovado pela Prefeitura;  

§ 1º Para licenciamento de obras e outros serviços, tais como de melhoramentos, revestimentos de pisos ou 
paredes, execução de cobertura e forros, lajeamento, construção de pergolados, construção de muros, muros de arrimo e de 
contenção, muralhas, piscinas, caixa d’água, de forros, parcelamento e uso do solo, execução de arruamento ou calçadas, 
loteamento, desmembramento, remembramento e reloteamento, demolição, revalidação de alvará e habite-se serão cobrados 
5% (cinco por cento) do valor do orçamento aprovado pela Prefeitura.  

 



Página 23 do DOM nº 124 – sexta-feira – 21 de junho de 2019. 
 
§ 2° As taxas, referidas no caput deste artigo, serão cobradas em dobro, quando se tratar de licença para 

regularização de imóveis.  
§ 3° Fica proibida a construção, reconstrução e reforma de imóvel residencial, comercial e para a prestação 

de serviços, com taipa como paredes, devendo a prefeitura buscar viabilizar como prioridade um programa de substituição de 
todos os imóveis existentes do município construídos com paredes de “taipa”, como a forma mais efetiva para combate a doença 
de Chagas.  

Art. 79. O Imposto Sobre Serviços das obras e serviços previstos neste Código obedecerá a uma alíquota de 
2% (dois por cento) do valor tributável.  

§1° Considera-se valor tributável, para efeito deste artigo, o orçamento da obra ou serviço aprovado pela 
prefeitura ou o valor da nota fiscal apresentada. 

Art. 80. A Prefeitura exigirá a comprovação do registro de profissionais e firmas legalmente habilitados nos 
competentes Conselhos Profissionais para execução de projetos, planos, serviços e obras previstos nesta lei e que impliquem em 
necessidade de responsabilização profissional.  

Parágrafo Único. Aos profissionais autônomos e firmas individuais ou micro empresas, referidos neste artigo, 
poderá ser cobrado o valor de Imposto Sobre Serviços único, de R$ 200,00 (duzentos reais) atualizado e cobrado anualmente, em 
substituição ao previsto no artigo 78.  

Art. 81. Os usos dos terrenos, lotes e edificações existentes até o inicio de vigência desta lei, e devidamente 
licenciados pela Prefeitura, serão mantidos, sendo proibido:  

I - Ampliação ou reforma de edificação cujo uso ou condições contrariam as prescrições deste Código;  
II - Expedir licenças, para edificação, localização e funcionamento, bem como concessão para ocupação dos 

imóveis em desacordo com os dispositivos estabelecidos nesta lei.  
§ 1° Em edificações existentes que não atendam ao zoneamento de uso estabelecido por esta lei, somente 

serão permitidas obras de reparos ou de conservação que não impliquem na ampliação da área construída ou ocupada.  
§ 2° A utilização de lote não construído, para fins não permitidos por este código, e autorizada pela 

Prefeitura, deverá ser automaticamente extinta no prazo de seis meses, a contar do inicio da vigência desta lei.  
§ 3° As proibições referidas neste artigo, são extensivas às solicitações encaminhadas à Prefeitura e não 

aprovadas até o inicio de vigência desta lei, devendo os interessados apresentar novos pedidos em conformidade com o disposto 
neste Código.  

§ 4° As licenças para edificar, expedidas antes do inicio de vigência desta lei, serão respeitadas nos casos em 
que a construção esteja em andamento e obedecendo ao prazo estabelecido no alvará e a Legislação Federal relativa ao Código 
Florestal.  

Art. 82. Os planos de arruamento e loteamento aprovados e licenças concedidas para execução considerar-
se-ão automaticamente cancelados, se o interessado não executar no prazo de seis meses, a partir da data de vigência desta lei, os 
serviços e obras correspondentes, após atendidas as adaptações necessárias para atendimento da Legislação Federal relativa ao 
Código Florestal em vigor. 

Parágrafo Único. No caso do cancelamento previsto no caput deste artigo, o interessado deverá apresentar 
novos planos, atendendo ao disposto neste Código.  

TITULO III - DAS OBRAS E EDIFICAÇÕES 
Capítulo I - Disposições Preliminares 

Art. 83. Todos os projetos de obras e instalações deverão atender o disposto neste código e na legislação 
vigente, inclusive as edificações que se pretende reformar ou mudar de uso.  

§ 2° As obras e edificações, alem do disposto neste código, deverão obedecer às Normas Técnicas Brasileiras 
da ABNT.  

Art. 84. As obras de edificações realizadas no município serão identificadas de acordo com a seguinte 
classificação:  

I - construção: obra de edificação nova, autônoma, sem vínculo funcional com outras porventura existentes 
no lote;  

II - reforma sem modificação de área construída: obra de substituição parcial dos elementos construtivos 
e/ou estruturais de uma edificação, não modificando sua área, forma ou altura;  

III - reforma com modificações de área construída: obra de substituição parcial dos elementos construtivos 
e/ou estruturais de uma edificação, que altere sua área, forma ou altura, quer por acréscimo ou decréscimo.  

Art. 85. As obras de construção ou reforma com modificação de área construída, de iniciativa publica ou 
privada, somente poderão ser executadas após concessão de licença pelo órgão competente do Município, de acordo com as 
exigências contidas neste código e mediante responsabilidade técnica por profissional legalmente habilitado.  

§ 1° Estarão isentas de responsabilidade técnica contratada, as edificações classificadas através de Decreto 
Municipal como de interesse social, com Padrão Popular, construídas em regime de mutirão ou autoconstrução e não 
pertencentes a nenhum programa habitacional, desde que Técnico com competência legal da própria Prefeitura ou de outro órgão 
público ou de Organização Não Governamental da região, assine e assuma a responsabilidade através de Convênio para 
assistência técnica específica.  

§ 2° O Município deverá providenciar, através de sua estrutura administrativa, o acompanhamento técnico 
das edificações citadas no parágrafo anterior, de forma a garantir as condições mínimas de segurança, salubridade e conforto 
ambiental.  

§ 3° As obras a serem realizadas em construções e áreas de interesse histórico municipal, estadual ou 
federal, deverão atender também, no que couber, as normas próprias estabelecidas pelo órgão de proteção competente.  

Art. 86. Todos os logradouros públicos e edificações destinadas a algum tipo de atendimento público (exceto 
os destinados a habitações de caráter permanente familiar e multifamiliar) deverão ser projetados de modo a permitir o acesso, 
circulação e utilização por pessoas portadoras de deficiência de acordo com o que dispõe a Lei Federal n° 7853 de 24 de outubro 
de 1989.  

Art. 87. Para a construção ou reforma de edificação/instalação capaz de causar, sob qualquer forma, 
impactos ao meio ambiente, conforme a legislação em vigor será exigida licença prévia e de instalação dos órgãos competentes de 
controle ambiental, para a aprovação do projeto.  

Parágrafo Único. Considera-se impacto ao meio ambiente, interferências negativas (que repercutem na 
saúde e no bem estar das pessoas), através de alteração nas condições naturais da vegetação, do solo, da atmosfera, da  
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quantidade e qualidade das águas superficiais e subterrâneas, na acústica do ambiente e no uso inadequado do espaço publico 
das edificações e dos logradouros.  

Capítulo II - Dos Direitos, Deveres e Responsabilidades. 
Seção I - Das Disposições Gerais 

Art. 89. As responsabilidades, os direitos e deveres sobre as edificações e a manutenção daquelas de 
utilidade pública que caberão ao Município, caberão ao autor dos projetos, ao executante e aos responsáveis técnicos pela obra 
ou serviço e, ao proprietário, usuário ou possuidor a qualquer titulo, do imóvel objeto da construção, no que couber a cada um, de 
acordo com a responsabilidade legal específica.  

Seção II - Do Município 
Art. 90. Compete ao Município, licenciar os projetos de arquitetura e engenharia de forma a assegurar o 

disposto neste código, seu regulamento, bem como os padrões urbanísticos definidos pela legislação municipal vigente. 
Art. 91. O município licenciará e fiscalizará a execução, utilização e manutenção (das de utilidade pública 

continuamente e das particulares até o habite-se ou quando denunciadas por atentado ao disposto neste código) das condições 
de estabilidade, segurança e salubridade das obras, serviços, edificações, equipamentos e instalações, previstas nos projetos e 
cálculos apresentados e assinados pelos respectivos profissionais, visando assegurar o cumprimento dos elementos apresentados 
e o atendimento das Normas Técnicas relativas, não assumindo responsabilidade por qualquer sinistro ou acidente decorrente de 
deficiências dos projetos e/ou execução/manutenção das obras pelos profissionais autônomos ou empresas/firmas incluindo 
ONG, Associação, Cooperativa, Igreja, responsáveis.  

Seção III - Do Proprietário 
Art. 92. É direito do proprietário do imóvel promover e executar obras, através de previa autorização do 

Município, respeitados o direito de vizinhança, as prescrições desta Lei e às normas do Direito Civil, aplicáveis a espécie.  
Art. 93. O proprietário do imóvel, ou seu sucessor a qualquer título, é responsável pela manutenção das 

condições de estabilidade, segurança, e salubridade do imóvel, suas edificações, equipamentos e instalações bem como pela 
observância das prescrições deste código e das leis municipais pertinentes.  

Art. 94. O proprietário responderá civil e criminalmente pela veracidade dos documentos apresentados, não 
implicando sua aceitação por parte do Município em reconhecimento do direito de propriedade.  

Seção IV - Da Responsabilidade Técnica 
Art. 95. A responsabilidade técnica dos projetos e execução de obra somente poderá ser exercida por 

profissional registrado junto ao órgão fiscalizador competente com devida ART.  
Parágrafo único. O profissional habilitado poderá atuar como pessoa física ou como responsável por pessoa 

jurídica, respeitadas as atribuições e limitações estabelecidas pelos conselhos e legislação pertinente.  
Art. 96. O responsável técnico pela obra assume perante o Município e terceiros, que serão obedecidas 

todas as condições previstas nos projetos, particularmente naqueles aprovados de acordo com este código. 
Capítulo III - Do Processo Administrativo 
Seção I - Do Alinhamento e Nivelamento 

Art. 97. O órgão competente do Município fornecerá uma ficha técnica contendo em forma de desenho 
esquemático as cotas de alinhamento e nivelamento do lote.  

Parágrafo único. Em caso de logradouro já pavimentado ou com o “greide” definido, será fornecida a cota do 
meio fio em relação a testada do terreno.  

Seção II - Das Licenças para Construção e Demolição 
Art. 98. Dependerão obrigatoriamente de licença para construção, as seguintes obras:  
I - construção de novas edificações;  
II - reformas que impliquem em acréscimo ou decréscimo na área constituída do imóvel, ou que afetem os 

elementos construtivos e estruturais, que interfiram na segurança, estabilidade e na salubridade das construções;  
III - avanços de tapume sobre passeio publico.  
Art. 99. Estão isentas de licença para construção as seguintes obras:  
I - serviços de limpeza e pintura, conserto de assoalhos, forros, paredes e revestimentos; substituição de 

telhas e esquadrias, construção e reparação de passeios nos logradouros públicos, desde que não sejam tombadas e não exijam a 
instalação de tapumes, andaimes ou telas de proteção e respeitem o disposto neste código e legislação Municipal pertinente;  

II - construção de muros que não necessitem de elementos estruturais de apoio a sua estabilidade e 
atendam as limitações estabelecidas neste código;  

III - construção de abrigos provisórios para operários da construção ou de depósitos de materiais, desde que 
não ocupem área pública dos logradouros e sejam removidos logo após o termino das obras e\ou serviços;  

IV - reformas que não determinem acréscimo ou decréscimo da área construída do imóvel, que não sejam 
tombadas e que não afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na segurança, estabilidade e salubridade das 
construções.  

Art. 100. A licença para a construção será concedida mediante requerimento dirigido ao órgão competente 
do município, juntamente com os seguintes elementos: 

I - três copias do projeto arquitetônico com orçamento;  
II - cópia do registro de imóveis que comprove a quem pertence a propriedade;  
III - Certidão Negativa dos Tributos Municipais, expedida há menos de 3 (três) meses;  
IV uma via de anotações de responsabilidade técnica ART-CREA do profissional responsável pela execução da 

obra ou serviço;  
V - boletim de classificação, segundo modelo fornecido pela Prefeitura, devidamente preenchido e assinado.  
Parágrafo único. No caso especifico das edificações classificadas através de Decreto Municipal como de 

interesse social, com Padrão Popular, construídas sob o regime de mutirão ou autoconstrução e não pertencente a nenhum 
programa habitacional, Técnico com competência legal da própria Prefeitura ou de outro órgão público ou de Organização Não 
Governamental da região, deverá assinar o projeto e assumir a responsabilidade através de Convênio ou Contrato específico pela 
execução da obra, prestando a assistência técnica necessária para garantia da qualidade e segurança da obra.  

Art. 101. Durante a construção de edificação deverão ser mantidos na obra, com fácil acesso à fiscalização, 
os seguintes documentos:  

I – ficha técnica devidamente assinada pela autoridade competente;  
II – alvará de licença para execução da obra;  
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III - cópia do projeto, ou projetos (estrutural, elétrico, hidrosanitário e de águas pluviais, prevenção e 

combate a incêndio, assinados pelo engenheiro responsável) quando for o caso, aprovado pelas autoridades competentes.  
§1º As obras que causam impacto ao meio ambiente, na forma definida no art.87, deverão manter na 

construção a licença de instalação emitida pelo órgão competente.  
Art.102. O despacho final do pedido da licença dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  
§ 1° O prazo de que trata o caput deste artigo, poderá ser prorrogado, a critério da autoridade competente, 

desde que o requerente não apresente as alterações que porventura tenham sido solicitadas.  
§ 2° O não atendimento, no prazo estabelecido do disposto no parágrafo anterior implica no indeferimento 

do processo.  
Art. 103. Definido o pedido de licença, o requerente será notificado para recolher os tributos cabíveis aos 

cofres do Município. 
§ Único. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem que a parte interessada comprove o atendimento do 

caput deste artigo será o processo arquivado.  
Art. 104. Atendido o disposto no artigo anterior, será outorgado o alvará para execução das obras, que terá 

prazo de validade igual a 02 (dois) anos, podendo ser revalidado, mediante solicitação do interessado, desde que a obra tenha sido 
iniciada.  

§ 1° Decorrido o prazo inicial de validade do alvará, sem que a obra tenha sido iniciada, a licença estará 
automaticamente revogada.  

§ 2° A revalidação da licença mencionada no caput deste artigo só será concedida mediante o recolhimento 
dos tributos devidos, devidamente atualizados e os documentos revalidados.  

§ 3° O Município poderá conceder prazos superiores aos estabelecidos neste artigo, considerando as 
características da obra a executar, desde que comprovada a necessidade através de justificativa e cronogramas executivos.  

Art. 105. É vedada qualquer alteração no projeto de arquitetura após sua aprovação sem o prévio 
consentimento do Município, sob pena de cancelamento de sua licença.  

§ 1° As modificações em projetos aprovados e com alvará em vigor, deverão ser objeto de nova licença da 
Prefeitura, a ser requerida a autoridade competente com apresentação dos desenhos e projetos complementares e nova ficha 
técnica, quando for o caso.  

§ 2° As modificações presentes no parágrafo anterior, que envolvam partes da construção ou acréscimos de 
área ou alturas, somente poderão ser iniciadas após a sua aprovação.  

Art. 106. O cancelamento da licença para construção, reconstrução, reforma, ampliação ou demolição, dar-
se-á nos seguintes casos:  

I - a pedido do requerente por ocasião da desistência em executar a obra;  
II - quando da constatação, pelo poder executivo, de engano ou falha na sua aprovação. Neste caso o 

Município assumirá o ônus para a regularização ou demolição das obras já realizadas;  
III - a obra estiver sendo executada em desacordo com o projeto aprovado ou com o disposto na legislação 

em vigor;  
IV - durante a construção for constatado risco a segurança das pessoas.  
Art.107. Ocorrendo a paralisação de uma obra, por um período superior a 120 (cento e vinte) dias, deverá o 

responsável pela sua execução, informar ao Município justificando e solicitando alteração de cronograma.  
§ 1° A obra paralisada cujo prazo de licença de execução tenha espirado, sem que esta tenha sido reiniciada, 

dependerá de nova licença.  
§ 2° Á paralisação da obra prevista neste artigo, exigirá o seu fechamento, no alinhamento do logradouro, 

por meio de muro dotado de portão de entrada, as expensas do interessado.  
Art. 108. Nenhuma demolição de edificação que afete os elementos estruturais poderá ser efetuada sem 

comunicação previa ao órgão competente do Município, que expedirá a licença correspondente após vistoria.  
§ 1º Quando se trata de demolição de edificação com mais de 8,0 m de altura, ou com mais de um 

pavimento, deverá o proprietário apresentar profissional legalmente habilitado e com registro da responsabilidade técnica no 
CREA- PB.  

§2° A licença de demolição poderá ser expedida juntamente com o alvará de construção, quando for o caso.  
Seção III - Da Mudança de Uso. 

Art. 109. Será objeto de pedido de certificado de mudança de uso, qualquer alteração quanto à utilização de 
uma edificação que não implique alteração física do imóvel, desde que verificada a sua conformidade com a legislação de uso e 
ocupação do solo.  

Parágrafo único. Para solicitação do certificado de mudança de uso deverá ser apresentado ao órgão 
competente do Município, o projeto de arquitetura e complementares de engenharia, com sua nova utilização, descriminando o 
novo destino de seus compartimentos.  

Seção IV - Do "Habite-se” 
Art. 110. Após a conclusão da obra, o proprietário deverá solicitar ao Município o “habite-se’ da edificação, 

mediante requerimento dirigido ao órgão competente acompanhado dos seguintes documentos:  
I - cópia do Alvará de Construção;  
II - Certidão Negativa de Débitos Municipais; e  
III - cópia do Certificado de aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros, quando for o caso.  
Parágrafo único. Tratando de obra de impacto ambiental, conforme o artigo 87 será exigido à licença de 

funcionamento emitida pelo órgão competente.  
Art. 110. O “habite-se” será concedido após avaliação no local da obra, por parte dos responsáveis pela 

vistoria, desde que estejam satisfeitas as seguintes condições:  
I - garantia de segurança de seus usuários e à população indiretamente afetada;  
II - possua todas as instalações previstas funcionando a contento;  
III - ter cumprido o projeto de arquitetura aprovado;  
IV - ter sido comprovado a execução dos projetos de instalação prediais em conformidade com as 

especificações técnicas dos concessionários de serviços públicos: o abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia elétrica 
e telecomunicações;  

V - tiver assegurado a perfeita solução de escoamento das águas pluviais do lote de terreno edificado;  
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VI - tiver concluído o paisagismo do passeio ou do logradouro público ao longo da testada do imóvel, quando 

já houver meio-fio assentado;  
VII - atender ás exigências do Corpo de Bombeiros relativos às medidas de segurança contra incêndio, pânico 

ou desabamentos quando for ocaso.  
§1° A vistoria deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do seu 

requerimento.  
Art. 111. O “habite-se” parcial será concedido sempre que a edificação possuir partes que possam ser 

ocupadas, utilizadas ou habitadas independentemente uma das outras, constituindo-se cada uma delas uma unidade habitacional.  
§1° O “habite-se” parcial não substitui o “habite-se” que deve ser concedido ao final da obra.  

Capítulo IV - Da Apresentação Dos Projetos. 
Art. 112. Os projetos de arquitetura/engenharia, para efeito de aprovação e outorga de licença para 

construção deverão atender; o disposto na NBR 10068 da ABNT, contendo obrigatoriamente:  
I - legenda situada no lado inferior direito do desenho e as seguintes informações:  
a) data, nome e assinatura do proprietário ou de quem devidamente autorizado;  
b) nome, título, ou numero do registro profissional e assinatura do responsável pela elaboração do projeto e 

também pela execução da obra/serviço;  
c) local e natureza da obra;  
d) classificação e natureza dos desenhos e respectivas escalas;  
e) áreas do terreno, de construção ou ampliação de cada unidade ou pavimento, taxa de ocupação e índice 

de aproveitamento.  
II - planta esquemática de situação do lote capaz de identificar sua localização, com orientação do norte 

magnético, nome de logradouros contíguos, indicação dos lotes vizinhos e do lote a ser construído;  
III – planta de locação e cobertura, na escala mínima de 1:200, onde deverão constar:  
a) Dimensões externas do lote, da edificação e dos afastamentos em relação às divisas e a outras edificações 

por ventura existentes;  
b) Projeção das edificações dentro do lote;  
c) Sentido de escoamento das águas, localização das calhas, tipo e inclinação de cobertura, caixas d’água, 

casa de máquinas e todos os elementos componentes da cobertura.  
IV - Planta Baixa de cada pavimento da edificação, na escala mínima 1:100, com dimensões de todos os 

compartimentos e sua finalidade, indicação das espessuras das paredes e indicação dos cortes longitudinais e transversais;  
V - Cortes Longitudinais e Transversais, na escala mínima de 1: 100 (um para cem) em número suficiente 

para sua execução, com cotas topográficas de piso, alturas e dimensões de cada compartimento, janelas, peitoris e demais 
elementos;  

VI - Fachada ou elevação frontal da edificação, voltadas para a via pública, em escala mínima 1:100;  
VII - Planta de detalhamento quando necessário, na escala mínima 1:25;  
VIII - Especificação e descrição das esquadrias.  
§ 1° No caso de projetos envolvendo movimento de terreno será exigido cortes longitudinais e transversais, 

com indicação dos taludes, detalhamento de arrimos, drenagem e demais obras de contenção.  
§ 2° No caso de divergência entre qualquer dimensão em escala do desenho e a cota correspondente, 

deverá prevalecer esta última.  
§ 3° Os projetos não poderão conter rasuras, sendo permitida correção à parte, rubricada pelo autor do 

projeto e visada pela autoridade municipal competente:  
Art. 113. Quando o projeto apresentado, para efeito de aprovação, não estiver completo ou apresentar 

inexatidões ou equívocos o interessado será convidado para providenciar as correções necessárias no prazo de 30 (trinta) dias, sob 
pena de arquivamento do processo.  

Art.114. Os projetos de modificação, acréscimo e reconstrução deverão ser apresentados com as seguintes 
convenções:  

I - cor vermelha quando for à construir ou acrescentar;  
II - cor amarela, com contorno tracejado no caso de demolição; III - cor verde para futuras ampliações;  

Capítulo V - Do Preparo e Execução das Obras 
Seção I - Disposições Gerais 

Art. 115. Na execução de obras, bem como dos serviços preparatórios e complementares, as instalações e 
equipamentos deverão obedecer ao projeto aprovado, às normas técnicas brasileiras e ao direito de vizinhança, de forma a 
garantir a segurança dos trabalhadores, da comunidade, da integridade física dos lotes e logradouros públicos, observado a 
legislação trabalhista em vigor.  

Art. 116. A execução das obras somente poderá ser iniciada depois de concedida a licença ou alvará para 
construção.  

Parágrafo Único. São atividades que caracterizam o início de uma construção:  
I - O preparo do terreno;  
II - A abertura de cavas de fundação;  
III - O início de execução de fundações.  

Seção II - Do Canteiro de Obras 
Art. 117. O canteiro de obras se constituirá da área destinada à execução das obras e da implementação de 

instalações provisórias tais como; alojamento, escritório, refeitório, depósitos, estandes de vendas e similares (quando 
necessários).  

Art. 118. No período de execução das obras, nos logradouros públicos no trecho de influência da obra 
deverão ser mantidas as condições normais de circulação dos pedestres e do trânsito de veículos, bem como de segurança e 
conforto dos imóveis vizinhos.  

Art. 119. No período de execução das obras, os logradouros públicos no trecho de influência de obra, 
deverão ser mantidos em estado permanente de limpeza e conservação.  

§ 1° Nenhum material poderá permanecer nos logradouros públicos se não o tempo necessário para sua 
descarga ou remoção, salvo em casos especiais aprovados pela Prefeitura.  

 
 



Página 27 do DOM nº 124 – sexta-feira – 21 de junho de 2019. 
 
§ 2° A não retirada dos materiais de construção ou de entulho encontrado em via pública, autoriza a 

Prefeitura a fazer sua remoção, dando-lhe o destino conveniente, e a cobrar dos executores da obra as despesas correspondentes 
sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.  

§ 3° Nenhum elemento do canteiro de obras poderá prejudicar a arborização da rua, a iluminação pública, a 
visibilidade de placas, avisos ou sinais de trânsito e outras instalações ou equipamentos de interesse público.  

Art. 120. Nenhuma construção, reforma ou demolição poderá ser executada sem que esteja com o canteiro 
de obras fechado por tapume ou muro, salvo quando se tratar da execução de muros, grades, gradis, reparos no passeio, pintura, 
ou edificações residenciais unifamiliares que não comprometam a segurança dos pedestres.  

Parágrafo Único. Os tapumes somente poderão ser colocados após expedição, pelo órgão competente do 
Município, de licença de construção e/ou demolição.  

Art. 121. Tapumes e andaimes não poderão ocupar mais do que a metade da largura do passeio, sendo que 
no mínimo 1,0 m (um metro) será mantido livre para o fluxo de pedestres.  

Art. 122. É obrigatório o uso de protetores de segurança nos andaimes acima de 6,0 m (seis metros) de 
altura.  

Art. 123. Nas obras ou serviços acima de 9,0 m de altura, será obrigatória a execução de plataformas de 
segurança a cada 8,0 m ou 3,0 (três) pavimentos, bem como a vedação externa que as envolvam. 

Capítulo VI - Da Classificação das Edificações 
Seção I - Das Disposições Gerais 

Art. 124. Conforme o tipo de atividade a qual se destinam, as edificações classificam-se em:  
I – Residenciais;  
II – Comerciais (salas e lojas e de prestação de serviços, escritórios);  
III - Institucionais;  
IV – Industriais;  
V – Mistas;  

Seção II - Das Edificações Residenciais 
Art. 125. Edificações residenciais são aquelas destinadas a habitação permanente, podendo ser:  
I - Unifamiliar - quando corresponder a uma única unidade habitacional por lote de terreno, também 

denominada de Casa e que são aquelas constituídas no mínimo, de uma sala, um dormitório, uma cozinha e um compartimento 
sanitário, podendo ter um ou mais pavimentos interligados e com entrada única;  

II - Multifamiliar - quando corresponder a mais de uma unidade residencial independente constituídas cada 
uma no mínimo, de uma sala, um dormitório, uma cozinha e um compartimento sanitário, em um mesmo lote, dispondo de área e 
algumas instalações comuns, e que podem estar agrupadas em sentido horizontal – condomínios horizontais (com sub-lotes 
individualizados) ou no sentido vertical – denominados de edifícios de apartamentos ou condomínios verticais.  

Art.126. Além das prescrições previstas nesta lei, os edifícios residenciais multifamiliares deverão ainda 
satisfazer as exigências:  

I - nas construções contendo mais de dois pavimentos, deverá existir um hall de entrada com pelo menos 
5,00m2 de área, antes do inicio das escadas no térreo.  

II - nas habitações que possuem mais de dez apartamentos, deverá haver área descoberta exclusiva para 
recreação infantil, correspondente a 12,00 m2 (doze metros quadrados) para cada unidade residencial.  

III - estacionamento para automóveis, com pelo menos uma vaga por apartamento.  
IV - instalações e equipamentos de combate a incêndio de acordo com as normas do órgão competente.  

Seção III - Das Edificações Comerciais 
Art.127. São edificações comerciais, aquelas destinadas à armazenagem, vendas no atacado ou varejo, como 

lojas, salas e escritórios de prestação de serviços.  
Art.128. As edificações comerciais e de serviços devem atender às disposições legais e normas técnicas 

especificas, tais como:  
I – Normas Técnicas da ABNT relativas a Construção Civil e Instalações Prediais; II - Normas das 

Concessionárias de Serviço Publico;  
III - Normas de Segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros; IV - Normas reguladoras da Consolidação 

das Leis do Trabalho;  
V - Normas reguladoras da Vigilância Sanitária.  
Art.129. As lojas e salas destinadas ao comércio e prestação de serviços, além das demais disposições deste 

código, deverão satisfazer as seguintes exigências.  
I - ter área não inferior a 12,00 m2 (doze metros quadrados);  
II - ter instalações sanitárias individuais ou coletivas, se tiverem atendimento público como bar, restaurante 

ou similar, iluminação e ventilação adequadas.  
Art.130. Os Supermercados, Mercadinhos, Bodegas, Centros Comerciais, Farmácias, Padarias e Confeitarias, 

Bares, Restaurantes e Lanchonetes destinados à venda a varejo de gêneros alimentícios, remédios e outros produtos domésticos, 
alem das demais disposições deste código deverão atender as seguintes exigências:  

I - ter portas e janelas protegidas de forma a não permitir o acesso de roedores;  
II - ter compartimentos sanitários, sem comunicação direta com o salão de vendas;  
III - ter instalações sanitárias individuais ou coletivas, iluminação e ventilação adequadas e ter reservatório d 

’água de capacidade mínima de 1.500 l (hum mil e quinhentos litros).  
Art. 131. Os açougues e entrepostos de carne, de qualquer natureza, alem de atenderem as demais 

disposições deste código deverão também satisfazer às exigências dos órgãos competentes de meio ambiente, controle e 
vigilância sanitária e ainda:  

I - ter piso revestido com material resistente, liso, impermeável e dotado de drenagem adequada;  
II - ter paredes interiormente revestidas com material cerâmico vitrificado;  
III - ser dotados de instalações adequadas, para câmara frigorífica ou refrigeradores do tipo eletromecânicos 

e automáticos;  
Art. 132. As edificações para hospedagem, tais como hotéis, motéis, albergues, pensões e similares, alem 

das demais disposições deste código deverão atender no mínimo ás seguintes condições:  
I – dispor de vestíbulo, instalação de portaria e recepção;  
II - dispor de instalações adequadas para acondicionamento de lixo;  
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III - dispor de instalações sanitárias adequadas, independentes por apartamento/quarto ou coletivas 

(masculino e feminino) por pavimento.  
Parágrafo único. Os dormitórios que não disponham de instalações sanitárias privativas, deverão ser 

dotados, em seu recinto, de um lavatório.  
Art. 133. Os postos de abastecimento e serviços, construídos para atender veículos automotores deverão 

cumprir, além das determinações contidas na Legislação Federal, Estadual e Municipal, as Normas Técnicas específicas, as demais 
disposições deste código e as seguintes exigências:  

I - dispor do serviço de suprimento de ar comprimido;  
II - instalações sanitárias abertas aos seus usuários, separadas por sexo e de fácil acesso incluindo 

tratamento e disposição final adequada dos esgotos;  
III - muros de divisa com altura máxima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros);  
IV área não edificada totalmente pavimentada;  
V - compartimento destinado à administração independente dos locais de guarda de veículos e de 

atendimento.  
§ 1° As dependências destinadas aos serviços de limpeza, lavagem e lubrificação se houver, deverão ter um 

pé-direito mínimo de 4,00 (quatro metros), paredes revestidas com material cerâmico vitrificado e piso impermeável dotado de 
ralos suficientes para captação e escoamento d’água de lavagem e de chuva, caixa retentora de graxas e óleos com previsão para 
coleta periódica e destinação adequada desses resíduos de modo a impedir que a sujeira (graxas e óleos) alcancem o logradouro 
público ou infiltrem no terreno. 

§ 2° As instalações destinadas aos serviços de lavagem e lubrificação deverão dispor de espaço, para espera 
de veículos, dentro dos limites do lote.  

Art. 134. Os equipamentos destinados a abastecimento de combustíveis de qualquer natureza, deverão 
atender ás seguintes condições:  

I - Colunas e válvulas afastadas no mínimo, 6m (seis metros) do alinhamento e 7,0m (sete metros) das 
divisas;  

II - Reservatórios subterrâneos a prova de propagação de fogo e hermeticamente fechados, afastados no 
mínimo 5,0m (cinco metros) de qualquer edificação;  

III - Local de estacionamento de caminhões tanque distantes no mínimo 7,0m (sete metros) das divisas e 
alinhamento de imóvel;  

IV - Bombas de abastecimento distantes no mínimo 5,0m (cinco metros) do alinhamento do logradouro e de 
qualquer edificação.  

Art. 135. Os postos de abastecimento não poderão ser instalados a menos de um raio de 200m (duzentos 
metros) de escolas, hospitais, igrejas ou qualquer outro imóvel de concentração pública.  

Art. 136. As oficinas destinadas aos serviços mecânicos de veículos, máquinas motores, além das disposições 
gerais deste código, principalmente quanto ao impacto de vizinhança (ruído, som, desassossego, uso de substâncias explosivas e 
ou poluidoras) deverão satisfazer às seguintes exigências:  

I - Acesso a veículos quando necessário com largura mínima de 3m (três metros);  
II - Toda a área coberta e piso com revestimento que resista à sobrecarga de veículos, máquinas e motores;  
III - Paredes revestidas com material impermeável até no mínimo 2,0m (dois metros) de altura;  
IV - Instalações sanitárias para empregados dotadas de chuveiro;  
Parágrafo Único. Não será permitido o uso do logradouro público, para execução de serviços mecânicos de 

qualquer espécie.  
Seção IV - Das Edificações Institucionais 

Art. 137. Consideram-se edificações institucionais para efeito deste código, as que são destinadas à 
educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, lazer, culto religioso e a serviços Públicos.  

Art. 138. As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares, unidades de saúde e congêneres devem 
ter seus projetos submetidos à apreciação e aprovação dos órgãos de saúde competentes e além de obedecerem às legislações 
estadual, federal e municipal pertinentes, as Normas Técnicas específicas, as demais disposições deste código e ainda ás seguintes 
condições:  

I - Localizadas em áreas adequadas, afastadas de outros equipamentos de poluição sonora e ambiental;  
II - Disporem de instalações de energia elétrica de emergência, sistema de coleta, tratamento e disposição 

final de esgotos adequado, sistema de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos atendendo as Normas específicas 
para resíduos de saúde;  

III - Disporem de área de estacionamento privativo com capacidade adequada;  
§ 1° Os quartos destinados a pacientes, enfermarias e salas auxiliares deverão ter as paredes, até a altura 

mínima de 1,50m (um metro e meio) e o piso, revestidos de material liso, impermeável e resistente.  
§ 2° Cada pavimento deverá dispor de instalações sanitárias na proporção de um vaso sanitário e um 

lavatório, por sexo, para cada 10 (dez) leitos, não computados os leitos situados em quartos com instalação privativa,  
Art. 139. Nos hospitais e congêneres com mais de um pavimento a escada deverá ter largura mínima de 

1;50m (um meto e meio) com degraus retos e patamar intermediário, admitindo-se a largura de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) para escada exclusiva de serviço.  

Parágrafo único. Sob nenhuma hipótese será admitida escada helicoidal.  
Art. 140. Os hospitais e congêneres com mais de um pavimenta deverão ser providos de elevadores.  
§ 1° Admitem-se a utilização de rampas, com inclinação nunca superior a 8% (oito por cento) nos 

equipamentos com até 02 (dois) pavimentos.  
§ 2° Os hospitais com mais de 04 (quatro) pavimentos deverão dispor de pelo menos, 2 (dois) elevadores.  
Art.141. As edificações destinadas às unidades escolares e de ensino, devem obedecer às legislações 

estadual, federal e municipal pertinentes, as Normas Técnicas específicas, as demais disposições deste código e ainda ás seguintes 
condições próprias e peculiares: I - Estarem localizadas a um raio mínimo de 100m (cem metros) de qualquer edificação que 
comprometa a segurança dos alunos ou perturbem o desenvolvimento de suas atividades, tais como indústrias, casas de diversão, 
depósito de inflamáveis e explosivos e outros a juízo do órgão técnico competente;  

II - Terem instalações sanitárias separadas por sexo, obedecendo às seguintes proporções:  
a) masculino: mictório, lavatório, vaso sanitário e chuveiro, para cada 40(quarenta) alunos;  
b) feminino: lavatório, vaso sanitário, ducha e chuveiro, para cada 25 (vinte e cinco) alunas.  
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III - Corredores com largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);  
IV – Portas principais de acesso com largura mínima de 3,0m (três metros) e para as salas de aula com 1,20m 

no mínimo;  
V - Aberturas para ventilação e iluminação naturais adequadas;  
VI - Dispor de local para recreação coberto e descoberto com arborização adequada; e  
VII - Salas de aula dimensionadas na proporção de 1,20 m2( um metro e vinte centímetros quadrados) por 

aluno.  
Art. 142. Não poderão ser adaptados prédios de qualquer natureza para utilização como escola sem que 

sejam, integralmente, cumpridas as disposições deste código e demais legislações aplicáveis.  
Art. 143. Os asilos para idosos, edificações destinados a excepcionais e abrigos para crianças, devem 

obedecer às legislações estadual, federal e municipal pertinentes e as Normas Técnicas específicas, considerando principalmente o 
deslocamento do público usuário em situações de emergência e as recomendações de segurança em edificações, com sinalização, 
equipamentos e instalações contra incêndios e evacuação segura, além de atender as condições gerais de edificações 
estabelecidas neste código, e deverão dispor das seguintes dependências:  

I - Pavilhões destinados a dormitórios;  
II - Compartimentos para administração;  
III - Gabinete médico-dentário, enfermaria e farmácia;  
IV - Salões de trabalho e leitura;  
V - Copa, cozinha e refeitório;  
VI - Áreas livres para lazer e esportes:  
Parágrafo único. As creches e os abrigos para menores deverão dispor ainda de salas de aulas, além das 

previstas neste artigo.  
Art. 144. Todas as edificações destinadas à proteção da infancia, velhice e excepcionais deverão apresentar 

condições técnico-construtivas compatíveis com as características de cada grupo e com a faixa etária de sua clientela. 
§ 1° As instalações sanitárias, interruptores de luz, portas, bancadas, elementos construtivos e o mobiliário 

dos compartimentos de uso para crianças, deverão permitir utilização autônoma segura por essa clientela.  
§ 2° As edificações com pavimentos superpostos, destinados principalmente aos excepcionais, deverão ser 

dotadas de rampas em substituição ás escadarias.  
§ 3° Os ambientes destinados a dormitórios deverão situar-se em pavilhões distintos para cada sexo, com 

pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) capacidade máxima para 30 (trinta) leitos.  
§ 4° Os sanitários coletivos deverão ter capacidade equivalente a um vaso sanitário, um lavatório e banheiro 

para cada grupo de 8 (oito) habitantes ou fração.  
Art. 145. Os equipamentos destinados a reuniões culturais ou recreativas, praças de esportes, cinema e 

teatros e similares, devem obedecer às legislações estadual, federal e municipal pertinentes, as Normas Técnicas específicas, as 
demais disposições deste código e ainda ás seguintes condições próprias e peculiares:  

I - Salões dimensionados considerando-se 0,70cm (setenta centímetros quadrados) para cada pessoa 
sentada, e 0,40cm2 (quarenta centímetros quadrados), destinados a cada pessoa em pé, não sendo consideradas as áreas de 
circulação de acesso;  

II - As portas das edificações devem atender ás seguintes disposições:  
a) Um mínimo de uma porta de entrada e outra de saída do recinto, situadas de modo a não haver 

sobreposição de fluxo, com largura total de todas as portas dimensionadas a razão de 1,0m (um metro) para cada 50 (cinquenta) 
pessoas, observando-se um mínimo de 2,0 (dois metros) de largura por porta;  

b) As saídas devem se comunicar de preferência, diretamente com a via pública;  
c) As portas de saída não poderão abrir diretamente sobre logradouro público.  
III - os corredores deverão atender ás seguintes disposições:  
a ) Quando o escoamento do público se fizer através de corredores ou galerias, estes deverão ter largura 

constante até o alinhamento do logradouro, igual à soma das larguras das portas que para eles se abrirem com o mínimo de 2,5m 
(dois metros e meio);  

IV As circulações, escadas e rampas de acesso deverão obedecer rigorosamente as normas e recomendações 
de segurança para edificações com sinalização, equipamentos e instalações contra incêndios;  

V - Instalações sanitárias separadas por sexo, calculadas na proporção de um vaso sanitário para 50 
(cinquenta) pessoas e um mictório e lavatório para cada 100 (cem) pessoas.  

Art. 146. O cálculo da capacidade das arquibancadas, gerais e outros setores das praças de esporte, deverão 
considerar, para cada metro quadrado, duas pessoas sentadas ou três em pé, não se computando ás áreas de circulação e acesso.  

§ 1° As entradas e saídas das praças de esporte, quando houver necessidade de vencer desníveis deverão, 
preferencialmente serem efetuadas através de rampas.  

§ 2° As rampas de entradas e saídas terão a soma de suas larguras calculada na proporção de 1,40m (um 
metro e quarenta centímetros) para cada 500 (quinhentos) espectadores, não podendo ser inferior a 3,0m (três metros).  

Art. 147. A localização e funcionamento de circos e parques de diversão dependerão de vistoria e aprovação 
prévia do órgão competente da prefeitura, e devem obedecer às legislações estadual, federal e municipal pertinentes e as Normas 
Técnicas específicas, considerando principalmente o escoamento do público em situações de emergência e as recomendações de 
segurança em edificações com sinalização, equipamentos e instalações contra incêndios e evacuação segura.  

§ 1º Nas vistorias devem ser observadas além das condições adequadas de localização com relação a 
segurança, as facilidades de acesso, estacionamento e a preservação do meio ambiente.  

§ 2° Será obrigatória a renovação de licença municipal, mediante nova vistoria, a cada 3 (três) meses.  
Art. 148. As edificações destinadas a templos religiosos, devem obedecer às legislações estadual, federal e 

municipal pertinentes e as Normas Técnicas específicas, considerando principalmente o escoamento do público em situações de 
emergência e as recomendações de segurança em edificações com sinalização, equipamentos e instalações contra incêndios e 
evacuação segura, e devem ainda:  

I - Disporem de recuo mínimo de 6,0m (seis metros) da via pública;  
II - Serem construídas de forma a representarem as peculiaridades de cada culto, respeitando as condições 

de segurança e conforto do público;  
III - Disporem de condições acústicas e arquitetônica, capazes de evitar a poluição sonora na vizinhança e do 

meio ambiente.  
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Art. 149. A localização de cemitérios, necrotérios, casas funerárias e congêneres, dependerão de vistoria e 

aprovação prévia do órgão competente da prefeitura, devem obedecer às legislações estadual, federal e municipal pertinentes e 
as Normas Técnicas específicas, observando principalmente a regulamentação da Vigilância Sanitária e dos órgãos ambientais.  

Parágrafo único. Nas vistorias devem ser observadas, além das condições geológicas do solo (cemitérios e 
necrotérios), as distâncias mínimas para águas superficiais (rios, córregos e riachos) e subterrâneas (lençol freático), o uso do solo 
do entorno, as facilidades de acessos, estacionamento e particularmente preservação do meio ambiente.  

Seção V - Das Edificações Industriais 
Art.150. Indústria é uma atividade econômica realizada em edificações destinadas à extração, 

beneficiamento, desdobramento, transformação, manufatura, montagem, manutenção ou guarda de matérias-primas ou 
mercadorias de origem mineral, vegetal ou animal para transformação em produtos comercializáveis, utilizando para isto trabalho 
humano, máquinas e energia.  

Parágrafo único. Nenhuma licença para edificação industrial será concedida sem prévio estudo de 
localização pelo órgão próprio do município e licença prévia dos órgãos de preservação ambiental competentes, em todos os 
níveis.  

Art. 151. Os estabelecimentos destinados à indústria de qualquer natureza devem obedecer às legislações 
estadual, federal e municipal pertinentes e as Normas Técnicas específicas para cada tipo de indústria em função do produto, do 
processo industrial, dos resíduos e efluentes que produzirá, dos impactos de vizinhança e ambientais, além de atender às 
exigências estabelecidas pela consolidação das Leis do Trabalho - CLT e a Vigilância Sanitária quanto à higiene e segurança do 
trabalho, e deverão ainda:  

I - Ter pé-direito mínimo de 3,50m(três metros e cinquenta centímetros), nos locais de trabalho dos 
operários;  

II - Dispor de aberturas de iluminação e ventilação, pisos e revestimento adequados à natureza do trabalho;  
III - Dispor de instalações para distribuição de água potável nos locais de trabalho;  
IV - Ter instalações hidrosanitárias independentes dos compartimentos da administração e dos operários 

separados por sexo, e com tratamento e destino final atendendo as Normas Técnicas específicas da ABNT;  
V - Dispor de compartimentos para vestiários anexos aos respectivos sanitários por sexo;  
VI - Ter compartimentos destinados à prestação de socorro de emergência com área mínima de 6,0 m2 (seis 

metros quadrados);  
VII - Dispor de instalações e equipamentos de combate auxiliar ao incêndio de acordo com as normas 

específicas do corpo de bombeiros.  
Parágrafo Único. Nas indústrias de gêneros alimentícios, os pisos e as paredes até a altura mínima de 2,0m 

(dois metros) deverão ser revestidos de material resistente, liso e impermeável.  
Art. 152. As edificações industriais com mais de 01(um) pavimento deverão dispor de escadas ou rampas 

para uso dos operários, com largura livre mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), revestidas de material 
antiderrapante.  

Art. 153. Sempre que o processo industrial resultar em gases, vapores, fumaças, poeiras ou outros resíduos 
nocivos à saúde e ao meio ambiente, deverão existir instalações especiais que atendam as Normas Técnicas específicas da ABNT e 
as prescrições dos órgãos ambientais competentes.  

Art. 154. As edificações destinadas à industrialização ou armazenamento de produtos perigosos, incômodos 
ou nocivos, são consideradas obras de impacto ambiental e deverão submeter os projetos e instalações a análise prévia e 
aprovação dos órgãos competentes.  

Parágrafo Único. Consideram-se como indústrias de produtos perigosos, incômodos ou nocivos, entre 
outras, mineração, pedreiras ou areeiros, explosivos, fogos de artifício, inflamáveis, química, farmacêutica e matadouros.  

Art. 155. As edificações enumeradas no artigo anterior deverão ser implantadas em lugar convenientemente 
preparado e isoladas das divisas e demais unidades existentes no lote.  

Art. 156. As edificações destinadas à indústria ou a depósitos de explosivos, além das demais disposições 
cabíveis deste código, deverão ainda:  

I - Situarem-se à distância mínima de 50 m (cinquenta metros) de qualquer edificação ou de qualquer ponto 
de divisa do lote;  

II - Disporem de instalação de administração independente dos locais de produção ou armazenamento;  
III - Observarem a distância mínima de 8,0 m (oito metros) entre cada pavilhão destinado a depósito e deste 

com o local de produção;  
IV - Disporem de aparelhamento adequado de proteção a descargas atmosféricas e instalações de combate 

auxiliar a incêndio aprovados pelo corpo de bombeiros. 
Seção VI - Das Edificações Mistas 

Art. 157. Consideram-se edificações mistas, aquelas que reúnem em uma mesma obra, ou num conjunto 
integrado de edificações, duas ou mais categorias de uso.  

Art. 158. O uso misto somente será permitido para residencial/comercial ou residencial/serviços e desde que 
as atividades comerciais ou de serviços não prejudiquem a segurança, o conforto e o bem estar dos moradores e disponha de 
acessos independentes a partir do logradouro publico ou pertença a mesma pessoa-morador e proprietário-trabalhador da 
loja/sala/escritório de serviço.  

Capítulo VII - Das Condições Gerais das Edificações. 
Art. 159. Somente serão permitidas as edificações em lotes integrantes de loteamento aprovado pelo 

município ou glebas de terrenos com acesso a logradouro público, que possuam escritura pública registrada em cartório.  
Art. 160. As edificações em geral, deverão observar as seguintes condições:  
I - Disporem de solução para esgotamento sanitário através de ligação à rede pública, ou se não houver 

rede, através de solução individual projetada de acordo com a Norma da ABNT e dos órgãos ambientais;  
II - Serem providas de abastecimento de água tratada e rede elétrica;  
III - Estarem convenientemente preparadas para dar escoamento ás águas pluviais e de infiltração;  
IV - Terem piso impermeabilizado e paredes de materiais duráveis como alvenaria de tijolos rebocados e 

coberta de telhas cerâmicas.  
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Parágrafo Único. As unidades residenciais deverão ter, no mínimo, sala, quarto, cozinha e 

banheiro/sanitário.  
Seção I – Da Privacidade, Limites e Estabilidade das Construções. 

Art. 161. Compete, ao proprietário da edificação, a construção, reconstrução e conservação dos passeios em 
toda a extensão das testadas do terreno.  

§ 1° Será obrigatório, para fins de “habite-se”, a execução dos passeios, em logradouros públicos providos de 
alinhamento com meio-fios deixando a sarjeta livre e desimpedida para o escoamento das águas pluviais.  

§ 2° O piso dos passeios deverá ser de material resistente, antiderrapante e não interrompidos por degraus, 
mudanças abruptas de nível ou qualquer obstáculo que comprometa a livre circulação dos pedestres e cadeirantes.  

§ 3° Todos os passeios deverão possuir rampas de acesso junto às faixas de travessia de pedestres e 
interseções do sistema viário, de acordo com padrão a ser definido pela Secretaria de Infraestrutura.  

§ 4° Nos casos de acidentes ou obras que afetem a integridade do passeio, o agente causador será o 
responsável pela sua recomposição, garantindo suas condições originais.  

Art. 162. Compete aos proprietários de lotes ou terrenos a construção, reconstrução e conservação das 
vedações, sejam eles muros ou cercas.  

§ 1° Nos terrenos não edificados situados em logradouros públicos pavimentados, será obrigatória a vedação 
das testadas por meio de muro ou cerca, com altura máxima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros), de forma a impedir o 
livre acesso ao público.  

§ 2° O município poderá exigir dos proprietários a construção de muros de arrimo e de 
proteção/sustentação do solo, sempre que o nível do terreno for superior ao logradouro público, ou quando houver desnível entre 
lotes que possam ameaçar a segurança pública ou da vizinhança, ou a edificação ser construída com patamar, restando barreira ou 
encosta com declividade que ponha em risco os moradores ou vizinhos.  

§ 3° Nos terrenos edificados os muros de vedação deverão ter, no máximo 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros) de altura, em relação à cota de nível natural do lote.  

§4° Nos lotes de esquina, edificados ou não os muros situados numa distância de até 8,0m (oito metros) da 
interseção, a altura máxima será de 1,20m (um metro e vinte centímetros) podendo ser complementado mediante o uso de 
materiais que não prejudiquem a visibilidade ao tráfego de veículos.  

Art.163. Nenhuma edificação poderá ser construída sobre terreno úmido, pantanoso, instável ou 
contaminado por substâncias orgânicas ou tóxicas sem o saneamento prévio do solo. 

Parágrafo Único. Qualquer movimento de terra deverá ser executado de acordo com projeto elaborado por 
profissional habilitado e registrado no CREA, com o devido controle tecnológico, de forma a garantir a estabilidade e segurança 
dos imóveis e logradouros limítrofes, bem como, evitar erosões e não alterar ou obstruir o curso natural de escoamento de águas 
pluviais e das correntes naturais de água, atendendo ainda o Código Florestal.  

Art. 164. As fundações deverão ser executadas dentro dos limites do terreno, de modo a não comprometer 
os imóveis circunvizinhos existentes e não invadir ou danificar as vias públicas.  

Parágrafo Único. As fundações profundas somente poderão ser executadas quando precedidas de estudo 
geotécnico elaborado por profissional habilitado e registrado no CREA e com o devido controle tecnológico.  

Art. 165. Os elementos estruturais, paredes, divisórias e pisos devem garantir:  
I - Estabilidade da construção;  
II - Resistência ao fogo;  
III - Impermeabilidade;  
IV - Bom desempenho térmico e acústico das unidades.  
§ 1° Os materiais de construção deverão satisfazer às exigências das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), 

ficando a aplicação sob responsabilidade do profissional que os tenha especificado ou adotado no projeto da edificação.  
§ 2° À equipe técnica da Prefeitura reserva-se o direito de não permitir a utilização de qualquer material que 

considerar impróprio, exigindo do construtor laudo de entidade especializada sobre sua aplicabilidade.  
§ 3° As paredes, edificadas nos limites do terreno deverão ter sua face externa convenientemente 

impermeabilizada e não podem verter água da chuva sobre o vizinho.  
§ 4° Os pisos executados diretamente sobre o solo, deverão ter uma base impermeabilizante com espessura 

mínima de 10cm (dez centímetros).  
Art. 166. Nas coberturas das edificações deverão ser empregados materiais impermeáveis e resistentes à 

ação dos agentes atmosféricos, assegurando sempre o perfeito escoamento das águas pluviais e respeitando o direito de 
vizinhança.  

§ 1° Em nenhuma hipótese, as águas pluviais poderão ser desviadas para os terrenos vizinhos, 
principalmente em se tratando de beirais.  

§ 2° Nos casos em que a coberta encontra-se na divisa lateral ou muito próxima, será obrigatória a colocação 
de calhas para captação das águas pluviais.  

Art. 167. É livre a composição das fachadas desde que sejam garantidas as condições térmicas, luminosas e 
acústicas internas contidas neste código.  

§ 1° As fachadas poderão ter saliências, sem abertura, acima do pavimento térreo e dentro das áreas 
destinadas aos afastamentos da edificação.  

§ 2° Onde forem permitidas edificações no alinhamento, as saliências das fachadas somente serão 
permitidas quando situadas acima de 3,0m (três metros), e desde que sua projeção horizontal não ultrapasse 0,50cm (cinquenta 
centímetros) do alinhamento da edificação e que não interfiram nos cabos aéreos das redes de serviços públicos.  

Seção II - Da Iluminação, Ventilação e Acústica. 
Art. 168. Todas as edificações devem assegurar níveis de iluminação, ventilação e acústica adequados de 

forma a garantir o conforto ambiental.  
Parágrafo Único. Sempre que possível deverão ser explorados o uso de iluminação natural e renovação 

natural do ar, sem comprometer o conforto térmico.  
Art. 169. Todos os compartimentos de permanência prolongada (quartos, cozinha e banheiros) deverão 

dispor de vãos para iluminação e ventilação abrindo para o exterior da edificação.  
Parágrafo único. Admite-se a iluminação e ventilação através de varandas, terraços e alpendres, desde que a 

profundidade coberta não ultrapasse 2,0m (dois metros).  
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Art. 170. Nos compartimentos de permanência transitória, com exceção dos banheiros, admite-se ventilação 

indireta ou soluções mecânicas que possam ser desligadas quando não estiverem sendo utilizados.  
Art. 171. Não poderá haver aberturas para iluminação e ventilação em paredes levantadas sobre a divisa do 

terreno ou a menos de l,50m (um metro e meio)de distância da mesma, salvo no caso de testada delote.  
Art. 172. Será permitida a abertura de vãos para prismas de ventilação e iluminação (PVI), desde que o 

mesmo tenha dimensões adequadas.  
§1° Consideram-se como prismas de ventilação e iluminação fechados, as aberturas verticais normalmente 

denominadas de “poço” e abertos aqueles que possuírem, pelo menos, uma das suas faces abertas ou na divisa com o lote de 
terreno adjacente.  

Seção III - Das Instalações. 
Art. 173. Os sanitários e locais onde houver preparo, manipulação ou depósito de alimentos deverão ter:  
I - Piso revestido com material resistente, lavável, impermeável e de fácil limpeza;  
II - Paredes revestidas com material liso, resistente, lavável e impermeável até a altura mínima de 2,0m (dois 

metros).  
Art. 174. Todas as edificações deverão dispor de instalações hidráulicas e sanitárias que atendam às Normas 

Técnicas da ABNT, do prestador desses serviços, dos órgãos ambientais, do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária quando 
for o caso.  

§ 1° Não é permitida a ligação da rede de esgotos na sarjeta ou na rede de drenagem de águas pluviais 
(chuva) ou vice-versa.  

§ 2° A destinação final de águas servidas aos logradouros públicos, não será permitida, em nenhuma 
hipótese.  

§ 3° A construção de fossas e/ou sumidouros em logradouros públicos não será permitida.  
§ 4° As águas provenientes das pias de cozinha e tanques de lavar deverão passar por uma caixa de gordura 

antes de serem esgotadas.  
§ 5° Em todas as mudanças de direção da tubulação principal de captação de esgotos, deverão ser instaladas 

caixas de inspeção.  
Art. 175. Nas edificações institucionais e comerciais de elevada demanda deverão ser instalados sanitários 

adequados aos portadores de deficiências físicas, inclusive com barras de apoio.  
Parágrafo único. Em sanitários de edificações com previsão de uso significativo de crianças, deverão ser 

instalados vasos sanitários e lavatórios adequados a essa clientela. Art. 175. Todas as edificações deverão ter instalações elétricas 
executadas de acordo com as exigências da concessionária e obedecerem às prescrições das normas técnicas brasileiras, dos 
órgãos ambientais, do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária quando for o caso, bem como aos seguintes dispositivos 
específicos:  

I - os pontos de energia destinados à instalação de eletrodomésticos, equipamentos de informática devem 
dispor de dispositivo de aterramento adequado;  

II - os pontos de energia destinados a equipamentos com consumo elevado, ou sensíveis às variações de 
corrente, tais como aquecedores de água, aparelhos de ar condicionado, informática, bombas e elevadores deverão estar em 
circuitos especiais controlados por “disjuntor”próprio.  

Art. 176. As instalações especiais tais como rede telefônica, de proteção contra incêndio, aparelhos 
radiológicos, caldeiras, elevadores, pára-raios e similares, deverão ser executadas de acordo com as prescrições das normas 
técnicas brasileiras e regulamentos próprios de concessionárias ou órgãos competentes, quando couber.  

Art. 177. Será obrigatória a instalação de para-raios, de acorda com as Normas Técnicas Brasileiras - ABNT, 
nas edificações que reúnam grande número de pessoas, bem como em torres, construções elevadas e depósitos de explosivos e 
inflamáveis, tudo de acordo com as Normas Técnicas e recomendações do Corpo de Bombeiros.  

Art. 178. Todas as edificações deverão garantir o escoamento das águas pluviais com níveis aceitáveis de 
funcionalidade, segurança, higiene, conforto e durabilidade observando as Normas Técnicas Brasileiras - ABNT específicas e a 
legislação e recomendações dos órgãos ambientais..  

Art. 179. Em observância ao código civil e à Lei 6766/79 e suas alterações, deverá haver reserva de espaço 
no terreno para passagem de canalização de águas pluviais e esgotos provenientes do próprio lote e de lotes situados a montante, 
quando for ocaso.  

§ 1° Os terrenos situados a montante, somente poderão extravasar águas pluviais através dos terrenos a 
Jusante, quando não for possível seu encaminhamento direto para as ruas em que estão situados.  

§ 2° No caso de escoamento das águas pluviais e/ou esgotos através dos terrenos situados a jusante, a 
travessia somente será permitida através de canalização que não comprometa a sua ocupação e segurança, devendo o 
interessado executar as obras necessárias as suas custas e o proprietário da área permitir.  

Art. 180. O escoamento das águas pluviais da área edificada deverá ser feito para a sarjeta dos logradouros 
públicos através de dutos sob os passeios ou canaletas com grades de proteção.  

§ 1° As edificações construídas sobre linhas divisórias ou no alinhamento do lote, deverão ter as instalações 
necessárias para não lançarem água sobre os terrenos adjacentes ou sobre o logradouro público;  

§ 2° A ligação de coletores de águas pluviais à rede de esgotamento sanitário, é terminantemente proibida;  
§ 3° Durante a execução de obras, o proprietário do terreno fica responsável pelo controle do escoamento 

das águas superficiais, efeitos de erosão ou infiltração, respondendo pelos danos aos vizinhos, aos logradouros públicos e à 
comunidade, pela erosão do solo adjacente ao lote, ao assoreamento de cursos de água e poluição ambiental que provocar.  

Seção IV – Da circulação. 
Art. 181. Os vãos de passagens e portas devem ser dimensionados de acordo com as finalidades dos 

compartimentos.  
§ 1° Os vãos de passagens e portas deverão ter, no mínimo, 2,0m (dois metros) de altura e as seguintes 

larguras mínimas:  
I - 1,00m (um metro) para os ambientes de uso coletivo público ou privado;  
II - 0,80cm (oitenta centímetros) para as portas principais de acesso privado e cozinha;  
III - 0,70cm (setenta centímetros) para os acessos privados secundários;  
IV - 0,60cm (sessenta centímetros) para as portas de acesso a sanitários de unidades residenciais.  
§ 2° Para assegurar a livre circulação às pessoas portadoras de deficiências, os vãos de passagens e portas de 

acesso às áreas de uso público, deverão ter largura livre mínima de 0,80cm (oitenta centímetros).  
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§ 3° Não será permitida qualquer saliência na soleira das portas nas edificações de uso coletivo público ou 

privado.  
§ 4° As portas não poderão, sob nenhuma hipótese, abrir sobre o passeio dos logradouros públicos.  
Art. 182. Consideram-se áreas de circulação os corredores, escadas, rampas e elevadores, que devem ser 

dimensionados de acordo com a legislação pertinente e as Normas Técnicas específicas, observando principalmente a 
regulamentação da Vigilância Sanitária, dos órgãos ambientais e considerando principalmente o escoamento do público em 
situações de emergência e as recomendações de segurança em edificações com sinalização, equipamentos e instalações contra 
incêndios e evacuação segura.  

Art. 183. As edificações residenciais multifamiliares, comerciais e institucionais não poderão ter nenhum 
ponto com distância superior a 35m (trinta e cinco metros) da escada ou rampa mais próxima.  

Art. 184. As escadas e rampas de proteção contra incêndio serão obrigatórias em todas as edificações com 
mais de 15,0m (quinze metros) de altura, ou que tenham mais de três pavimentos e devem atender as normas técnicas 
específicas.  

Art. 185. As rampas de circulação, externas ou internas nas edificações, devem ainda atender às seguintes 
condições:  

I - Declividade máxima de 20% (vinte por cento), quando destinadas a automóveis e 8% (oito por cento) para 
os pedestres;  

II - Largura útil mínima de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) quando destinados a automóveis e 
1,20cm (um metro e vinte centímetros) para os pedestres;  

III - Serem revestidas com material antiderrapante ou providas de faixas antiderrapantes, com saliência não 
superior a um milímetro.  

Parágrafo único. Em caso de mudança de direção das rampas destinadas aos pedestres, é obrigatória a 
existência de um patamar destinado ao repouso com comprimento mínimo igual à sua largura e sem interrupção por degraus.  

Art. 186. Será obrigatória a instalação de pelo menos um elevador nas edificações acima de quatro 
pavimentos.  

§ 1° A existência de elevadores ou escada rolante, não dispensa o uso de escadas ou rampas.  
§ 2° Nas edificações com altura superior a 23m (vinte e três metros) ou com mais de sete pavimentos, 

deverá haver, pelo menos, dois elevadores.  
Art. 187. Os locais para estacionamento ou guarda de veículos são classificados em:  
I - Privativo - de utilização exclusiva e reservada e integrante de edificações residenciais;  
II - Coletivo - aberto ao uso da população permanente e flutuante da edificação;  
III - Comercial - utilizado para guarda de veículos com fins lucrativos, podendo estar ou não integrado à 

edificação.  
Art. 188. Somente estarão dispensados de local para estacionamento ou guarda de veículos, os projetos de 

edificações, nos seguintes casos:  
I – Edificação com área inferior a 100 m2 (cem metros quadrados)de área de construção;  
II - lotes com área inferior a 200 m2 (duzentos metros quadrados) e testada igual ou inferior a 8,0m (oito 

metros);  
III - lotes cuja largura do acesso seja inferior a 3,70m (três metros e setenta centímetros);  
IV - lotes situados em logradouros cujo acesso seja em escadaria ou rampa superior a 20% (vinte por cento); 
§ 1º Edificação com área por unidade habitacional entre 100 e 250 m2 deverá ter pelo menos 01(uma) vaga 

por unidade; Edificação com área por Unidade habitacional maior que 250m2 deverá ter pelo menos 2(duas) vagas por unidade;  
§ 2º Supermercado, centro comercial, restaurantes, churrascaria, bares e similares: 01(uma) vaga a cada 50 

m2 de área útil, com um mínimo de 02(duas) vagas.  
§ 3º Hospital, clinicas e edificações similares: 01(uma) vaga a cada 100m2 de área útil, com um mínimo de 

03(três) vagas.  
§ 4º Teatro, cinema, auditório, estádio, praça de esportes, templo, velório e similares: 01(uma) vaga para 

cada 20(vinte) lugares de capacidade.  
§ 5º Estabelecimentos de Ensino: Ensino Básico: 01(uma) vaga para cada 50(cinquenta) alunos; Ensino 

Médio: 01(uma) vaga para cada 20(vinte) alunos; Ensino Superior; 01(uma) vaga para cada 10(dez) alunos.  
§ 6º Hotel, pousada, albergue e similares: 01(uma) vaga para cada 3 (três) alojamentos.  
§ 7º Motel: l(uma) vaga para cada alojamento.  
§ 8º As unidades escolares devem reservar espaço para estacionamento de ônibus escolares dentro dos 

limites do lote, podendo utilizar os recuos previstos neste código.  
Art. 189. Nas edificações residenciais multifamiliares o estacionamento privativo deverá permitir a entrada e 

saída, independentes para cada veiculo. 
§ 1º Não será permitida qualquer instalação de abastecimento, lubrificação ou reparo na área de 

estacionamento e guarda de veículos.  
§ 2° Em nenhuma hipótese poderão ser computados para efeito do dimensionamento da área disponível 

para o estacionamento, o espaço existente em logradouro público, ou a destinação parcial ou total deste para uso privado.  
Art. 190. Para qualquer estacionamento coletivo ou comercial, deverão ser previstos vagas para os usuários 

portadores de deficiências.  
§ 1° O acesso de veículos para garagens ou área de estacionamento não deverá interromper a continuidade 

do passeio inclusive quando houver desníveis, caso em que serão vencidos através de rampas longitudinais.  
§ 2° Não serão permitidas rampas de acesso projetadas sobre a linha d`água (sarjeta) ou leito da via publica.  
TITULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Art. 191. A Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Espaciais, responsável pelo gerenciamento do 

Plano Diretor, caberá a revisão, atualização e correção de distorções que porventura venham a ocorrer na aplicação desta Lei, 
oferecendo subsídios às futuras alterações.  

Art. 192. Fica o Poder Executivo a autorizado a regulamentar por Decreto os dispositivos do presente Código 
que se fizerem necessários ao seu cumprimento.  

Art. 193. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA 

PREFEITO 



Página 34 do DOM nº 124 – sexta-feira – 21 de junho de 2019. 
 
 
ANEXO I - Sistema Viário Urbano  
ANEXO II - (Zoneamento da Área Urbana)  
ANEXO III - Macro Zoneamento e Sistema Rodoviário. 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 
PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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