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LEI Nº 962 DE 07 DE DEZEMBRO DE  1.977. 
 

“Institui O Código de obras e Edificações do Município de Pitangueiras, e dá outras 

providências” 
 

 José de Felício, Prefeito do Município de Pitangueiras, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, etc...  
 
 Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei: - 
 

TÌTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Capítulo I 
 

Artigo 1º - Este Código contém as normas administrativas de competência do Município 
sobre OBRAS E EDIFICAÇÕES, estatuindo as necessárias relações entre o Poder Público e 
os Munícipes. 
Artigo 2º - Ao Prefeito e, em geral, aos funcionários municipais incumbe zelar pela 
observância dos preceitos deste código. 
 

TÍTULO II 
DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS 

Capítulo I 
 

Artigo 3º - Para todos os efeitos desta Lei, as seguintes palavras, ficam assim definidas:- 
  I – ALINHAMENTO – é a linha projetada ou indicada pela Prefeitura, para     
limitar a testada do lote no terreno em relação a via pública. 
  II – ALTURA – quando se tratar de edifício é o comprimento da vertical, no 
meio da fachada, entre o nível da guia e a horizontal que passa pelo plano do forro do 
pavimento mais elevado; se o edifício estiver situado na esquina de vias públicas de 
declividades diversas, a medição será feita na via mais baixa. 
  III – ÁREA – é o espaço livre no interior do lote, não ocupado pela 
construção ou sua projeção horizontal; área fechada é aquela que tem todo o seu 
perímetro formado por paredes da construção ou divisas dos lotes; área aberta é aquela 
cujo perímetro é aberto em parte.   
  IV – ACRÉSCIMO – é o aumento que se faz numa construção nos sentidos 
horizontal e vertical. 
  V – CONSTRUIR – é de modo geral fazer qualquer obra nova, edifício, 
muralha muro e etc...  
  VI – EDIFICAR – é de modo particular fazer edifício destinado à habitação, 
instalação de indústria ou comércio, igreja, escola, ou outro qualquer fim análogo. 
  VII – GALPÃO – é uma construção constituída por uma cobertura com 
forro, fechada ou não por meio de paredes, não podendo servir para habitação. 
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  VIII – HABITAÇÃO – é o edifício ou parte do mesmo ocupado como 
domicílio de uma ou mais pessoas; é particular quando o edifício: 
     1 – dispões de um único domicílio; 
     2 – coletiva ou múltipla, quando é constituído de mais de 
um domicílio de pessoas ou de famílias diversas. 
  IX – HOTEL – é o edifício ou parte do edifício servindo de residência 
temporária à várias pessoas de famílias diversas. 
  X – LOTE – é a porção de terreno situado em via pública, sendo: -  
     1 – lote de frente, é o que tem toda largura ou testada 
para via pública; 
     Lote fundo, é o que se comunica com a via pública por 
meio de corredor ou passagem. 
  XI – MODIFICAÇÕES DE UM PRÉDIO – são obras que alteram as 
divisões internas, deslocando-as, abrindo-as, aumentando-as, reduzindo-as, suprimindo-as 
ou que dão nova forma à fachada sem alterar as partes essenciais da construção. 
  XII – PARTES ESSENCIAIS DA CONSTRUÇÃO – são aquelas que estão 
sujeitas a restrições de ordem legal ou que só podem ser alteradas mediante alvará de 
construção, a saber :- 

a – área total construída; 
b – altura máxima do edifício; 
c – altura mínima dos pés direitos; 
d – espessura mínima das paredes; 
e – área mínima dos compartimentos; 
f – áreas mínimas de insolação e de ventilação e dos respectivos vãos; 
g – dimensões mínimas das áreas, corredores e passagens. 
XIII – PÉ DIREITO – é a distância vertical entre o forro e o piso de um 

compartimento. 
XIV – PEQUENOS CONSERTOS – são as obras de substituição de forro, 

tacos, revestimentos e esquadrias, desde que excedam a ¼ do elemento correspondente 
em cada compartimento. 

XV – RECONSTRUIR – é fazer de novo, no mesmo lugar, mais ou menos 
na forma primitiva, qualquer construção no todo ou em parte. 

XVI – REFORMAR – é alterar a construção em parte essencial por 
acréscimo, supressão ou modificação. 

XVII – RECUO – é o afastamento da edificação do alinhamento ou das 
demais divisas do lote, sempre medido segundo a perpendicular ao alinhamento ou linhas 
divisórias, sendo: -  

a – recuo da frente – é o que se refere ao alinhamento. 
b – recuo lateral – é o que se refere ao das divisas laterais do lote. 
c – recuo dos fundos – é o que se refere ao recuo de fundos das divisas 

opostas ao alinhamento. 
Obs – nos lotes de esquina os recuos do fundo e de frente serão, 

respectivamente, os correspondentes ao alinhamento da via pública de caráter mais 
impostantes. 
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XVIII – SOBRELOJA – é o pavimento de pé direito reduzido, situado 
imediatamente acima do pavimento térreo. 

XIX – GIRAU DO MEZANINO – são pisos elevados acima do piso de um 
pavimento qualquer, suportados por colunas ou consolos. 
 

Capítulo II 
DAS LICENÇAS 

 
Artigo 4º - Nenhuma obras de construção, reconstrução, reforma e demolição de 
edifícios; nenhum loteamento arruamento ou abertura de estradas e de caminhos, ou 
qualquer outra obra de engenharia poderão ser executados sem a aprovação da Prefeitura 
e sem o respectivo “ALVARÁ” e ainda sem a devida responsabilidade de profissional 
legalmente habilitado e registrado na Prefeitura. 
Artigo 5º - Os projetos aprovados pela Prefeitura só poderão sofrer alterações mediante 
a aprovação de novo projeto contendo as modificações desejadas. 
Artigo 6º - A Prefeitura não aprovará os projetos que não obedecem rigorosamente às 
exigências estabelecidas como mínimas pela legislação sanitária do Estado (Decreto nº 
52.497 de 21 de julho de 1.970) e pelas normas técnicas e de mais especificações da 
A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ainda pelo que segue nesta Lei. 

 § único – O alvará de construção será concedido pela Prefeitura depois de ter 

verificado estar a obra projetada de acordo com as disposições legais em vigor. 
Artigo 7º - As modificações de prédio, que não alterem as partes essenciais da 
construção, poderão ser executadas sem a responsabilidade profissional de habilitado, 
desde que o interessado obtenha alvará de construção mediante a apresentação de 
desenhos e, escala 1:100 das modificações desejadas. 
Artigo 8º - Os pequenos consertos, bem como os serviços de reparação e substituições 
parciais de revestimentos ou de pisos, caiação, pinturas, reparação de telhados, 
construção de passeios ou calçadas, assentamentos e consertos de canalizações, dentro 
dos respectivos terrenos poderão ser executados desde que o interessado obtenha o 
alvará de construção.  
 

Capítulo III 
DA EXECUÇÃO DA OBRA 

 
Artigo 9º - Após a aprovação do projeto e, a contar da data da concessão do alvará de 
construção, terá o interessado um prazo de 06 (seis) meses para dar início à obra; 
decorrido esse prazo deverá requerer a revalidação do alvará. 

 § único – Para efeito da aplicação deste dispositivo, é considerada iniciada a obra 

que estiver:- 
 a – no caso de edificações com os alicerces terminados; 
 b – no caso de loteamento; com a demarcação das ruas e lotes feita por meio de 
estacas, na sua totalidade. 
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Artigo 10º - Será obrigatória a colocação de placa com caracteres bem visíveis da via 
pública, no local da obra, contendo a indicação do nome, título e residência ou escritório 
do profissional responsável pela obra. 
 
 

 Capítulo IV 
DAS FISCALIZAÇÕES E VISTORIAS 

 
Artigo 11º - A Prefeitura fiscalizará todas as obras em andamento, de modo que as 
mesmas sejam executadas de acordo com os projetos devidamente aprovados e alvarás 
concedidos. 
Artigo 12º - Após a conclusão das obras de edificação, o responsável pela obra é 
obrigado a fazer a devida comunicação à Prefeitura por meio de requerimento, solicitando 
a expedição do “HABITE-SE”, sem o qual nenhum edifício poderá ser utilizado para 
qualquer finalidade. 

 § único – O “HABITE-SE” poderá ser dado em caráter parcial e nas seguintes 

condições:- 
 a – que não haja perigo para o público e para os ocupantes da parte já concluída; 
 b – que as partes concluídas preencham todos os mínimos fixados por esta lei, 
quanto as partes essenciais da construção e quanto ao número mínimo de peças, tendo 
em vista o destino da edificação. 
Artigo 13º - Em teatros, cinemas, circos, salões de festas, clubes esportivos e outros 
locais de reunião e diversão, o proprietário, o locatário, e ou, o responsável são obrigados 
a apresentar à Prefeitura laudo de vistoria procedida por engenheiro legalmente habilitado 
sem o que não poderá ser franqueados ao público. 

  § único – O laudo de vistoria a que se refere este artigo será revogado 

anualmente. 
 

Capítulo V 
DO REGISTRO DO PROFISSIONAL 

 
Artigo 14º - O registro a que se refere o artigo 4º desta lei será concedido a qualquer 
profissional mediante a apresentação dos seguintes documentos:- 
 a – requerimento dirigido ao Prefeito Municipal solicitando o seu registro 
profissional habilitado,especificando detalhadamente o ramo que o profissional pretende 
explorar; 
 b – carteira profissional e recibo de pagamento da anuidade do CREA, ou fotocópias 
dos mesmo para exame e anotações; 
 c – pedido de inscrição como contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza.  
 

 Capítulo VI 
DAS PENALIDADES 
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Artigo 15º - Toda a obra que estiver sendo executada sem o respectivo alvará ou em 
desacordo com o projeto aprovado ficará sujeita a embargo, multas e pena de demolição. 
Artigo 16º - Será imposta a pena de demolição total ou parcial nos seguintes casos:- 
 a – construção clandestina, entendendo-se a que for executada sem prévia 
aprovação do projeto e sem o alvará de construção; 
 b – construção feita em desacordo com o projeto aprovado; 
 c – obra julgada insegura, quando o interessado não tomar as providências que se 
fizerem necessárias à segurança. 

    § único – A pena de demolição não será aplicada se o interessado cumprir as 

exigências que lhe forem impostas dentro do prazo concedido pela Prefeitura. 
 

TÍTULO III 
NORMAS GERAIS PARA CONSTRUÇÃO 

Capítulo I 
PROJETOS PARA AS EDIFICAÇÕES 

 
Artigo 17º - Para a aprovação de construção, reconstrução ou reforma de qualquer 
edificação, deverá o interessado submeter o exame da Prefeitura o projeto da obra, em 
cinco vias, organizando de acordo com as normas contidas nesta lei. 
Artigo 18º - O projeto para as edificações constará das seguintes partes:- 
 1 – Peças gráficas: 
 a – planta de todos os pavimentos, na escala de 1:100, com a indicação do destino 
de cada compartimento e o emprego de cotas para indicar as dimensões dos vãos de 
portas e janelas, da largura e comprimento de cada um dos cômodos e das páreas de 
cada compartimento e dos respectivos vãos de iluminação e ventilação; 
 b – cortes transversal e longitudinal, na escala de 1:200, em que se indique:- 
 I – a posição do edifício a construir, em relação às divisas do lote, das edificações 
existentes, localização de postes e árvores no passeio e numeração dos prédios vizinhos; 
 II – a orientação, e , 
 III – a localização das partes dos edifícios vizinhos construídos sobre divisas dos 
terrenos. 
 c – perfil longitudinal e perfil transversal do terreno, tomado com referencia de 
nível o eixo da rua, escala 1:200; 
 d – planta de situação, no quadro legenda, em ralação as esquinas mais próximas, 
com as respectivas distâncias cotadas; 
 e – fachadas de edifícios para a via pública, escala 1:100; 
 f – elevação do gradil ou muro de fecho; 
 g – desenhos dos detalhes dos diversos elementos construtivos referentes aos 
cálculos de resistência e estabilidade, bem como os de especificações especiais de 
ventilação artificial, condicionamento de ar e outros, quando a natureza da obra exigir. 
 2 – Memorial descritivo dos materiais a empregar e do destino da obra, contendo 
indicações sobre: fundação, impermeabilização, porão, paredes, pisos, forros, esquadrias, 
revestimentos, cobertura, colhas e condutores, instalações prediais e, nas construções de 
caráter especializado tais como, cinema, fábrica, hospital, hotel, apartamentos e edifícios 
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de uso público, as especificações de iluminação artificial, ventilação artificial, 
condicionamento de ar, aparelho contra incêndio, elevadores e monta carga e dispositivos 
contra poeiras, ruídos , odores e outros que possam causar incômodos ou perigo à 
vizinhança e destino das águas pluviais. 
 3 – Título de propriedade, que se trate de construção nova, reconstrução ou 
reforma. 
Artigo 19º - As peças gráficas a que se refere o artigo anterior deverão obedecer as 
seguintes especificações:- 
 a – formato do papel e maneira de dobrá-lo: 
 I – a forma básica depois de dobradas as folhas será de 21 cm de largura por 30 
cm de altura, mais uma orelha de 3 cm de largura por 30 cm de altura, no canto inferior 
esquerdo da folha, para fixação da mesma nas pastas dos processos; 
 II – a largura total da folha será sempre um múltiplo de ordem ímpar de 21 cm, até 
o limite de 189 em (21X9) cm excluída a orelha; 
 III -  a altura total da folha deverá estar compreendida entre o limite mínimo de 30 
cm e máximo de 120 cm; 
 IV – a folha será dobrada sobre a largura e em faixa de 21 cm e depois sobre a 
altura, e em faixas de 30 cm de modo que o canto inferior direito da folha constitua a face 
superior depois de dobrada. 
 b – quadro de legenda:- 
 I- o canto direito inferior do papel, com as dimensões de 21 cm de largura por 30 
cm de altura, será destinado exclusivamente à execução do quadro legenda, o qual será 
dividido em espaços de acordo com o modelo da Prefeitura; 
 II – os espaços do quadro legenda conterão as seguintes indicações:- 
 Espaço 1 – assunto da folha, sendo:planta, cortes, fachadas, projetos completos, 
substituição de plantas, reformas, reconstrução, etc...; 
 Espaço 2 – número de ordem da folha ou folha única; 
 Espaço 3 – sendo: título da obra, local da construção (número, rua e setor), bairro 
ou nome do loteamento, nome do proprietário ou compromissário, espólio e etc...; 
 Espaço 4 – planta de situação sem escala em relação à quadra; 
 Espaço 5 – declaração de que a aprovação do projeto não implica no 
reconhecimento, por parte da Prefeitura do direito de propriedade do terreno, e de que as 
águas pluviais não serão ligadas à rede de esgoto, seguida das assinaturas do 
proprietário, ou de seu representante legal, do compromissário ou de seu representante 
legal, do autor do projeto e do responsável pela obra, acompanhados dos nomes e, para 
os profissionais, título e número de registro no CREA e na Prefeitura bem legíveis; 
 Espaço 6 – sendo: área do terreno, área total em projeção horizontal, área de cada 
um dos pavimentos, área das dependências e área total construída; 
 Espaço 7 – para uso exclusivamente da Prefeitura.    
 c – convenção de cores:- 
Nos projetos de reformas ou de reconstruções serão utilizadas cores com as seguintes 
representações: - a tinta preta, as partes conservadas; a tinta vermelha, as partes novas e 
a tinta amarela, as partes que irão ser demolidas. 
Artigo 20º - A responsabilidade dos profissionais, perante a Prefeitura, começa na data 
da apresentação dos projetos e memoriais discriminados para exame e aprovação. 
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 § 1º – Se, a qualquer tempo, quiser o profissional isentar-se de responsabilidade, 

deverá comunicar à Prefeitura essa pretensão, que só será aceita após a verificação de 
que nenhuma infração foi cometida. 

 § 2º – Aceita pela Prefeitura, a isenção de responsabilidade do profissional, o 

proprietário fica obrigado a apresentar, no prazo de 10(dez) dias, o novo profissional 
responsável pelo projeto ou pela execução da obra. 

 § 3º – A comunicação de isenção de responsabilidade profissional poderá ser feita 

junto com a apresentação do novo responsável em documento que contenha a assinatura 
de ambos e a do proprietário. 
Artigo 21º - Os profissionais responsáveis pela execução de obras deverão comunicar a 
Prefeitura a data da paralisação e depois reinicio da obra, quando ocorrem paralisações 
por motivos diversos. 
 

Capítulo II 
APROVAÇÕES, ALVARÁ E DESTINO DOS PROJETOS 

 
Artigo 22º - O prazo para aprovação dos projetos é de 20 (vinte) dias [úteis, contados 
da data da entrada do pedido de aprovação na Prefeitura, ou havendo “comunique-se” da 
data em que este for atendido. 

 § único – Se a aprovação do projeto depender da decisão da Câmara Municipal ou 

outro órgão estadual ou federal, o prazo para aprovação do projeto será de 60 (sessenta) 
dias. 
Artigo 23º - No caso de retificações ou modificações de plantas de projetos submetidos à 
aprovação da Prefeitura, serão devolvidas ao interessado todas as vias das peças gráficas 
e do memorial descritivo exceto as primeiras vias que ficarão apensas ao processo para 
confronto e posterior utilização. 

   § 1º – Em substituição à primeiras vias das peças gráficas e do memorial 

descritivo, deverá o interessado apresentar cinco novas vias contendo todas as assinaturas 
referidas no artigo 19 e apostas no espaço 5 do quando legenda. 

  § 2º – No caso de correção de cotas nas peças gráficas serão admitidas ressalvas 

a tinta vermelha, rubricadas pelo profissional responsável e pela autoridade que tiver 
permitido a correção, sendo proibidas as rasuras. 
Artigo 24º - Uma vez dado o despacho favorável ao pedido de aprovação de projeto 
para a construção, somente será expedido o competente alvará de construção, após 
pagos os emolumentos fixados no Código Tributário Municipal vigente. 
Artigo 25º - A primeira via dos projetos aprovados e respectivos memoriais descritivos 
ficarão arquivados na Prefeitura, duas vias serão entregues ao interessado e as demais 
remetidas as autoridades competentes. 
Artigo 26º - Constarão do Alvará de construção o nome do proprietário, nome do 
logradouro, número do prédio, destino da obra e outras disposições legais que devem ser 
observadas no local. 
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Artigo 27º - O profissional responsável pela execução da obra deverá conservar o alvará 
de construção e planta aprovada, permanentemente, no local da obra para efeito de 
fiscalização. 
 
 
 
 
 
 

   Capítulo III 
MODIFICAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS 

 
Artigo 28º - Para a modificação de projetos aprovados, assim como para alteração de 
destino de qualquer dos compartimentos dos mesmo, é necessário à aprovação do projeto 
modificado. 

 § 1º – O requerimento solicitando a aprovação do projeto modificado deverá ser 

acompanhado do projeto anteriormente aprovado, do memorial descritivo e do respectivo 
alvará de construção. 

 § 2º – A aprovação do projeto modificativo constará de apostila no alvará de 

construção anteriormente concedido, e será devolvido ao interessado com duas vias do 
novo projeto aprovado. 
Artigo 29º - Para pequenas alterações em projetos aprovados, ou em execução, é 
dispensado novo alvará desde que ES sãs alterações não ultrapassem os limites aplicáveis 
às seguintes partes, consideradas essenciais da construção: a-) área total construída, b-) 
altura máxima do edifício, c-) altura mínima dos pés direitos, d-) espessura mínima das 
paredes, e-) área mínima dos compartimentos, f-) áreas mínimas de insolação e de 
ventilação dos respectivos vãos, g-) dimensões mínimas das áreas e corredores externos. 

   § único – É obrigatória, neste caso, a apresentação à Prefeitura das alterações 

que devam ser feitas em cinco vias, duas das quais serão devolvidas ao interessado 
devidamente visadas e as demais remetidas às autoridades competentes.  
Artigo 30º - Serão toleradas pequenas desconformidades na execução do projeto 
aprovado, desde que as dimensões dos compartimentos ou de outro qualquer elemento 
da construção não ultrapasse 3% (três por cento) das cotas do projeto aprovado. 

 
Capítulo IV 

DAS DEMOLIÇÕES 
 

Artigo 31º - Nenhuma demolição poderá ser feita sem licença da Prefeitura, que 
expedirá o respectivo alvará, satisfeitos as formalidades legais constantes desta lei. 
Artigo 32º - Para demolição que constitua modificação do prédio alterado o mesmo em 
partes essenciais da construção deverá, o interessado obter licença nos termos dos artigos 
28º e 29º desta. 
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Artigo 33º - Qualquer construção que ameaçar ruína ou perigo aos transeuntes ou 
ocupantes será demolida, no todo ou em parte se não forem tomadas as medidas 
necessárias à sua segurança. 
Artigo 34º - As demolições de prédios situados nos alinhamentos da via pública deverão 
ter tapumes de proteção em toda testada do lote e poderão avançar até a metade da 
largura do passeio, desde que se reserve uma faixa da outra metade de largura até o 
meio fio.   

   § único – A Prefeitura poderá estabelecer no respectivo alvará, o horário no qual 

será permitida a demolição. 
 
 

Capítulo V 
INSOLAÇÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO 

 
Artigo 35º - Para fins de iluminação e ventilação, todo o compartimento deverá dispor de 
abertura comunicando diretamente com o exterior, de modo q receber luz e ar diretos. 
Essa abertura poderá ser ou não em plano vertical e estar situada a qualquer altura acima 
do piso do compartimento. 

  § 1º – Excetuam-se os corredores de uso primitivo, os de uso coletivo até 10 m 

(dez metros) de comprimento, as caixas de escada e hall de elevadores, devendo as 
escadas de uso obrigatório ter iluminação natural. 

 § 2º – Não serão consideradas iluminados os compartimentos cuja profundidade, a 

partir da abertura iluminante, for mais que 3 ( três) vezes o seu pé direito, ou duas e meia 
vezes a sua largura, incluída na profundidade a projeção da saliência, pórtico, alpendre ou 
outras coberturas. 
Artigo 36º - As aberturas destinadas a insolação, iluminação e ventilação, deverão 
apresentar as áreas mínimas de metade da área útil do compartimento destinado a 
dormitório, sala ou permanência diurna e de um oitavo para os demais compartimentos. 

   § único – Metade, no mínimo, da área iluminante exigida deverá ser destinada à 

ventilação. 
Artigo 37º - Para fins de insolação, os compartimentos destinados a dormitório, sala ou 
ambiente de permanência diurna, deverão ter aberturas voltadas para logradouros ou 
áreas abertas ou fechadas dentro do lote. 

 § 1º – Consideram-se suficientes para insolação as áreas fechadas cuja superfície 

seja pelo menos igual a um quarto do quadrado da diferença de nível entre o teto do 
pavimento mais alto do edifício e o piso do pavimento mais baixo que deva ser insolado, 
com área mínima de 10 (dez) metros quadrados e dimensões de 2 (dois) metros. 

§ 2 – Consideram-se suficientes para insolação as áreas abertas e corredores cuja 

largura for igual ou superior a um quinto da diferença do nível entre o teto do pavimento 
mais alto do edifício e o piso do pavimento mais baixo que deva ser insolado, co, o 
mínimo de dois metros. 
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Artigo 38º - Para a iluminação e ventilação de cozinhas, despensas e copas, até 3 (três) 
pavimentos, será suficiente o espaço livre fechado de superfície mínima de 6 m² (seis 
metros quadrados), com dimensão mínima de 2 m (dois metros), acrescentando-se 2 m² 
(dois metros quadrados) para cada pavimento excedente de 3 m (três metros). 
Artigo 39º - Para ventilação de compartimento sanitário dos edifícios destinados a hotéis, 
hospitais, lojas, escritórios ou apartamentos, será admitida a ventilação indireta, ou 
ventilação forçada mediante:-  
 1 – ventilação indireta por meio de forro falso, através de compartimento contíguo 
e abertura para o exterior, não distante mais de 5 m (cinco metros) do compartimento a 
ser ventilado; 
 2 – ventilação forçada por meio de chaminé de tiragem, cuja secção transversal 
possa conter um círculo de 0,60 m (sessenta centímetros) de diâmetro a ter área mínima 
correspondente a 6 dm² (seis decímetros quadrados) por metro de altura. Os chaminés 
terão na base, comunicação com o exterior, diretamente por meio de ductos, com secção 
transversal cujas dimensões não sejam inferiores a metade das exigidas para as chaminés. 
 

  Capítulo VI 
DIMENÇÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS 

 
Artigo 40º - Nos edifícios destinados a habitação individual ou apartamentos, as áreas 
mínimas dos compartimentos serão aos seguintes:- 

1 – Salas :- 8 m² (oito metros quadrados), com dimensão mínima de 2,50 m (dois 
metros e cinquenta centímetros). 
2 – Dormitórios :- a-) quando se tratar de um único, 12 m² (doze metros 
quadrados), além da sala; 

          b-) quando se tratar de mais de dois, 10 m² (dez metros 
quadrados) para um deles e 8 m² (oito metros quadrados) para cada um dos demais, 
sendo permitido um com área de 3 m² (seis metros quadrados). 
 3 – Sala-Dormitório :- 16 m² (dezesseis metros quadrados), com dimensão mínima 
de 3 m (três metros). 
 4 – Cozinha, Copas e despensas :- 4 m² (quatro metros quadrados), com dimensão 
mínima de 2 m (dois metros). 
 5 – Compartimentos Sanitários :- 3,20 m² (três metros e vinte centímetros 
quadrados) nos casos gerias e 1,50 m² (um metro e cinqüenta centímetros quadrados), 
quando tiverem apenas latrina, pia e chuveiro, com a dimensão mínima de 1 m (um 
metro) em ambos os casos. 
Artigo 41º - Nos edifícios destinados a escritórios, consultórios e estúdios, as salas não 
poderão ter área inferior a 16 m² (dezesseis metros quadrados), com dimensão mínima de 
3 m (três metros) e os compartimentos sanitários área inferior a 1,50 m² (um metro e 
cinqüenta centímetros quadrados) com dimensão mínima de 1 m (um metro). 
Artigo 42º - Nos edifícios destinados a hotéis, os dormitórios não poderão ter área 
inferior a 8 m² (oito metros quadrados) e os respectivos compartimentos sanitários área 
inferior a 1,50 m² (um metro e cinqüenta centímetros quadrados), com dimensão mínima 
de 1 m (um metro) e 2 m (dois metros) respectivamente. 
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  Capítulo VII 
PÉS DIREITOS, CORREDORES E ESCADAS 

 
Artigo 43º - Os pés direitos mínimos serão os seguintes:-  

1- em compartimentos situados no pavimento térreo e destinados a lojas, comércio 
ou indústria, o pé direito mínimo será de 4 m (quatro metros); serão permitidos 
os jiraus e ou mezaninos desde que não ocupem mais de um terço da área do 
piso correspondente e os pés direitos resultantes, inferior e superior, não sejam 
inferiores a 2,30 m (dois metros e trinta centímetros). 

2- As galerias de passagem internas, através de edifícios estendendo-se de rua a 
rua, deverão ter largura e pés direitos correspondentes no mínimo de 1/20 (um 
vinte avos) do seu comprimento, observados os mínimos de 4 m (quatro 
metros) para ambos (pé direito e largura). A iluminação das galerias poderá ser 
atendida exclusivamente pelos vãos de acesso, desde que o comprimento 
daquelas não exceda 5 (cinco) vezes a sua largura. 

3- Os compartimentos destinados a uso comercial e local de trabalho situados em 
pavimentos superiores ao térreo em subsolo e no pavimento térreo somente 
quando servirem a administração de indústrias, oficinas ou lojas, terão pé direito 
mínimo de 2,70 m (dois metros e setenta centímetros). 

4- Os dormitórios, terão o pé direito mínimo de 2,70 m (dois metros e setenta 
centímetros); no caso do teto não ser horizontal, este pé direito será medido a 
2/3 (dois terços) da distância entre os pés direitos máximo e mínimo, não 
podendo o pé direito mínimo ser inferior a 2,30 m(dois metros e trinta 
centímetros). Os demais compartimentos, com pé direito mínimo de 2,50 m 
(dois metros e cinquenta centímetros). 

5- Os pés direitos mínimos dos porões serão de 0,50 cm (cinqüenta centímetros), 
não sendo admitidos os porões com pés direitos compreendidos entre 1,20 
m(um metro e vinte centímetros) e menos de 2,30 m (dois metros e trinta 
centímetros). 

6- As garagens terão pé direito de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), no 
mínimo. 

Artigo 44º - A largura dos corredores e escadas internas será:-  
1- Mínimas de 0,80 m (oitenta centímetros), nas habitações residenciais ou em 

qualquer outro caso de uso privativo; 
2- Mínimas de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) nos edifícios de habitação 

coletiva ou para fins comerciais e industriais, quando de uso comum; 
3- Mínimas de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) nos edifícios para 

escolas, cinemas, clubes e outros locais de reunião. 
 

TÍTULO IV 
NORMAS PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÕES 

Capítulo I 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
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Artigo 45º - Os materiais de construção, o seu emprego e a técnica de sua utilização, 
deverão satisfazer as especificações e normas adotadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 
 

  Capítulo II 
TAPUMES 

 
Artigo 46º - Será obrigatória a colocação de tapumes na execução de obras de 
construção, reconstrução ou reforma de prédios no alinhamento da via pública.  

 § 1º – Excetuam-se da exigência os muros e gradis de altura inferior a 3,00 m (três 

metros). 

 § 2º – Os tapumes deverão ter altura mínima de 2 m (dois metros) e poderão 

avançar a metade da largura do passeio, desde que se reserve uma faixa livre de igual 
metragem, até o meio fio. 

 § 3º – Os tapumes não poderão prejudicar a iluminação pública, a visibilidade de 

placas de nomenclaturas de ruas e dísticos ou aparelhos de sinalização de trânsito, assim 
como o funcionamento de equipamentos ou instalações de quaisquer serviços de utilidade 
pública. 
Artigo 47º - Durante a execução da estrutura de edifícios e alvenarias, será obrigatória a 
colocação de andaimes de proteção, do tipo bandejas salva vidas, com espaçamento de 
três pavimentos, até o máximo de 10 m (dez metros), em todas as fachadas desprovidas 
de andaimes fixos externos. Os andaimes de proteção constarão de um estrado horizontal 
de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de largura mínima dotado de guarda corpo até 
a altura de 1 m (um metro), com inclinação aproximada de 45º (quarenta e cinco graus). 

   § 1º – Concluída a estrutura do edifício poderão ser instaladas andaimes 

mecânicos, dotados de guarda corpo e, todos os lados, com altura mínima de 1,20 m (um 
metro e vinte centímetros). 

 § 2º – Nas fachadas situadas no alinhamento da via pública, a utilização de 

andaimes mecânicos dependerá de colocação prévia de um andaime de proteção, à altura 
mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) acima do passeio. 
Artigo 48º - Não será permitida  a ocupação de qualquer parte da via pública com 
materiais de construção, além do alinhamento do tapume. 

  § 1º – Os materiais descarregados fora do tapume deverão ser removidos para o 

interior da obra dentro de 2 h (duas horas), contadas da descarga dos mesmos.  

 § 2º – A Prefeitura poderá estabelecer o horário de descargas de materiais, nas 

ruas de maior movimento. 
Artigo 49º - Após o término das obras mencionadas no artigo 47º ou no caso de 
paralisação das mesmas por mais de 3 (três) meses os tapumes deverão ser retirados e 
desimpedido o passeio no prazo de 30 (trinta) dias. 
Artigo 50º - Durante o período de construção o construtor é obrigado a regularizar o 
passeio em frente à obra, de forma a oferecer boas condições de trânsito aos pedestres. 
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Capítulo III 
ESCAVAÇÕES 

 
Artigo 51º - É obrigatória a colocação de tapumes quando forem feitas escavações junto 
ao alinhamento da via pública. 

 § 1º – Nas escavações deverão ser adotados medidas de modo a evitar o 

deslocamento de terra nos limites do lote em construção. 

 § 2º – No caso de escavações de caráter permanente que modifiquem o perfil do 

terreno, o construtor será obrigado a proteger os prédios vizinhos e a via pública com 
obras eficientes e permanentes contra o deslocamento de terras. 
 
 
 

Capítulo IV 
FUNDAÇÕES 

 
Artigo 52º - Quando houver estudos geotécnicos, as fundações deverão ser construídas 
de modo que a pressão transmitida ao solo não exceda aos seguintes máximos:- 
 a – 0,5 kg/cm², nas argilas moles e areias fofas; 
 b – 1,0 kg/cm², nas argilas médias e areias finas; 
 c – 2,0 kg/cm², nas argilas duras, areias grossas compactas, pedregulhos, bem 
como nos terrenos comuns de um modo geral.     

 § único – Em aterros não consolidados ou em selos orgânicos a fundação direta 

para edifícios de mais de um pavimento não serão permitidos. 
 

Capítulo V 
PAREDES 

 
Artigo 53º - Os edifícios construídos sem estrutura de sustentação em concreto ou aço, 
não poderão ter mais de dois pavimentos. 
Artigo 54º - As paredes de alvenarias de tijolos dos edifícios deverão ter as seguintes 
espessura mínimas:-  
 a – paredes externas :- um tijolo, podendo ser reduzido para meio tijolo, quando 
não forem dormitório ou não servirem para sustentação de pisos, paredes ou vigamentos 
de pavimento superior nem constituírem paredes divisórias do lote. 
 b – paredes internas :- meio tijolo, quando não servirem para sustentação de pisos, 
paredes ou vigamento de pavimento superior. 

  § único – As paredes construídas com outro tipo de material deverão assegurar a 

estabilidade, vedação contra calor, frio, umidade e ruídos correspondentes as paredes de 
tijolos com as espessuras indicadas neste artigo. 
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Artigo 55º - As paredes das cozinhas, copas, despensas, compartimentos de serviços, 
garagens, banheiros, serão revestidas até a altura mínima de 1,50 m (um metro e 
ciquenta centímetros), se outra não dispuser o Código de Posturas Municipais, de material 
liso, resistente e impermeável.    
 

Capítulo VI 
PISOS 

 
Artigo 56º - Os pisos dos compartimentos assentes diretamente sobre o solo deverão ter 
por base camada impermeabilizante de concreto, com a espessura mínima de seis 
centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VII 
COBERTURAS 

 
Artigo 58º - Os materiais utilizados na cobertura dos edifícios serão impermeáveis, 
imputrescíveis, incombustíveis e maus condutores de calor. 
 

Capítulo VIII 
ÁGUAS PLUVIAIS 

 
Artigo 59º - Todos os edifícios situados nos alinhamentos das ruas deverão dispor, nas 
fachadas, de calhas e condutores para captar as águas pluviais provenientes dos telhados. 
Artigo 60º - As águas pluviais provenientes de calhas e condutores dos edifícios ou 
mesmo das áreas descobertas, terrenos e quintais, quando forem encaminhados para a 
via pública deverão ser canalizadas até a sarjeta ou galerias das imediações, passando por 
baixo do passeio. 

 § 1º – Não será permitida a condução de água pluviais para a rede de esgotos 

sanitários. 

 § 2º – Nos terrenos cuja declividade não permita o escoamento das águas pluviais 

para a rua, este será feito através de terrenos vizinhos, em galerias construídas as 
expensada do interessado, dentro das respectivas faixas de servidão de passagem 
instituídas de acordo com o Código Civil. 
 

Capítulo IX 
INSTALAÇÕES PREDIAIS 
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Artigo 61º - Os edifícios situados em local de redes de abastecimento de água e coletora 
de esgotos deverão ser dotados de instalação predial de acordo com os regulamentos 
vigentes e ligados convenientemente às respectivas redes. 
 

 
TÍTULO V 

NORMAS PARA LOTEAMENTO URBANO 
Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERIAS 
 

Artigo 63º - Considera-se loteamento urbano a subdivisão de ares em lotes destinados a 
expansão residencial e comercial, implantação de indústrias, formação de núcleos urbanos 
ou de centros comunitários rurais, recreio e turismo compreendendo o respectivo 
arruamento. 
Artigo 64º - Considera-se desmembramento a subdivisão de área urbana ou rural em 
lotes na qual seja aproveitado o sistema viário oficial, sem que abram novas ruas ou 
caminhos e sem que se prolonguem ou se modifiquem os existentes. 
Artigo 65º - Considera-se arruamento a abertura de qualquer via ou logradouro 
destinado a circulação ou utilização pública. 
Artigo 66º - A execução de qualquer loteamento, arruamento e desmembramento no 
Município depende de prévia licença da Prefeitura Municipal. 

  § único – As disposições da presente lei aplicam-se também nos loteamentos, 

arruamentos e desmembramentos efetuados em inventários, ou em virtude de divisão 
amigável ou judicial, para a extinção da comunhão ou para qualquer outro fim. 
 Artigo 67º - A Prefeitura poderá obrigar os loteamentos a se subordinarem as 
necessidades locais, inclusive quanto a distinção e utilização das áreas de modo a permitir 
o desenvolvimento local adequado. 
Artigo 68º - A Prefeitura poderá não aprovar projetos de arruamentos ainda que seja 
apenas impedir o excessivo número de lotes e o consequente aumento de investimentos 
em obras de infraestrutura e custeio dos serviços., (Decreto Lei Federal nº 271/67). 
Poderá também fixar o numero de lotes em que a área poderá ser subdividida. 
Artigo 69º -  Desde a data da aprovação do loteamento passam a integrar o domínio 
público do município as vias e praças públicas e as áreas destinadas a edifícios públicos e 
outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. 
Artigo 70º - Todas as obras e serviços exigidos, bem como quaisquer outras benfeitorias 
efetuadas pelos interessados nas vias e praças públicas e nas áreas de usos institucionais, 
passarão a fazer parte integrante do patrimônio do Município, sem qualquer indenização, 
uma vez concluídas e declaradas de acordo após vistorias do órgão competente da 
Prefeitura. 
Artigo 71º - O loteador, ainda que já vendido todos os lotes, os vizinhos são partes 
legítimos para promover ação destinada a impedir construção em desacordo com as 
restrições urbanísticas do loteamento ou contrárias a quaisquer outras normas de 
edificação ou de urbanização aos lotes. 
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Artigo 72º - É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, 
remunerada ou gratuita, por termo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, 
para fins específicos de urbanização, industrialização, cultivo da terra, ou outra utilização 
de interesse social. 
Artigo 73º - São requisitos indispensáveis para que as áreas sejam destinadas a:- 
 a – expansão residencial e comercial :- estar situados no todo ou em parte, até o 
máximo de dois mil metros do limite do perímetro urbano e ser acessível pelas vias 
urbanas existentes. 
 b – implantação de indústrias :- estar situada à margem das principais vias de 
comunicação ou em local comprovadamente adequado próximo ao centro demográfico ou 
ainda, em local com características específicas para o fim industrial em mira. 
 c -  formação de núcleos urbanos na zona rural :- servir por sua situação ou 
condições peculiares, para a localização de serviços comunitários das áreas rurais 
circunvizinhas. 
 d – formação de sítio de recreio :- estar situada em zona turística, climática ou 
paisagística, ou não possuir outras condições de utilização. 
Artigo 75º - Não poderão ser arruados os terrenos baixos, alagadiços e sujeitos à 
inundações, antes de tomadas as providências para assegurar-lhes o escoamento das 
água, serem drenadas de modo a rebaixar o nível das água subterrâneas a um metro no 
mínimo abaixo do solo.  
 

Capítulo II 
DO PROJETO DE LOTEAMENTO E SUA APROVAÇÃO 

 
Artigo 76º - Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado ou seu 
representante legal, deverá requerer ao órgão de planejamento da Prefeitura 
apresentando:-  
 1 – título de propriedade registrado; 
 2 – croquis do terreno a ser loteado, com a denominação, situação, limites, área e 
demais elementos que identifiquem e caracterizem o imóvel; 
 3 – certidão negativa de impostos municipais que incidam sobre a área. 
 Artigo 77º - A Prefeitura , no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de entrada do 
requerimento acompanhado dos documentos de que trata o artigo anterior após ouvir os 
órgãos jurídicos e de abastecimento de água e coleta de esgoto, tendo em vista as 
exigências desta e de outras leis pertinentes, se pronunciará, ao interessado o teor desse 
pronunciamento. 

 § único – No caso de ser negativo o pronunciamento o processo arquivado, e no 

caso de ser positivo o interessado terá 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
comunicação, para atender ao exigido no artigo seguinte e se não o fizer dentro desse 
prazo o processo será arquivado. 
Artigo 78º - No caso do artigo anterior, em sendo o parecer favorável ao 
prosseguimento do processo, o interessado deverá apresentar o levantamento topográfico 
planialtimétrico do local, em 3 (três), na escala de 1:100 assinadas pelo proprietário ou 
seu representante legal e por profissionais devidamente habilitados pelo CREA, contendo:- 
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 1 – divisas da propriedade perfeitamente definidas; 
 2 – localização dos cursos de água; 
 3 – curvas de nível de metro em metro; 
 4 – arruamentos vizinhos em todo o perímetro, com locação exata das vias de 
circulação, áreas verdes e institucionais; 
 5 – bosques, monumentos naturais ou artificiais e árvores frondosas; 
 6 – construções existentes; 
 7 – serviços de utilidade pública existentes no local e adjacências; 
 8 – existência de linhas de energia elétrica, telefônica, telex, torres de comunicação 
com seus respectivos trajetos e áreas “non edificandi”; 
  9 – existência no local de ferrovias e rodovias com seus respectivos trajetos; 
 10 – amarração do levantamento topográfico nas bases de triangulação do 
levantamento topográfico do Município ou do Instituto Geográfico do Estado de São Paulo 
e na linha Norte verdadeiro; 
 11 – outras indicações que possam interessar a orientação geral do loteamento. 
Artigo 79º - Apresenta a planta com todos os requisitos determinados pelo artigo 
anterior, a Prefeitura traçará na mesma:- 
 1 – as avenidas, vias expressas e vias fechadas que compõem o sistema geral de 
vias principais do Município; 
 2 – dimensionamento e localização de áreas verdes equivalentes à metade do total 
exigido por esta lei, e; 
 3 – dimensionamento e localização de áreas institucionais no total de 5% (cinco por 
cento) exigido por esta lei. 

       § 1º – As vias principais traçadas pela Prefeitura na planta, deverão ser projetadas 

de maneira tal que permitam no futuro ser construído um sistema de vias principais de 
acordo com as diretrizes do plano diretor. 

 § 2º – No caso do item 2 (dois) deste artigo, poderá ser ouvido o profissional 

responsável pelo projeto de loteamento, na localização daquela metade da área verde 
mas, em qualquer hipótese, ela não poderá ser localizada em parcelas de terreno que, por 
sua configuração topográfica, apresentem declividade superior a 15% (quinze por cento) a 
menos que haja interesse paisagístico, caso em que a declividade poderá ser superior a 
15% (quinze por cento) e atendendo ainda a exigência de que as áreas tenham 
dimensões mínimas de 50 m (cinqüenta metros) em qualquer direção. 
Artigo 80º - Depois de ouvidos também os órgãos jurídicos e de obras sobre o 
atendimento das exigências constantes dos artigos anteriores, a Prefeitura devolverá uma 
via da planta já com as indicações traçadas de acordo com o artigo anterior. 

  § único – A planta deve ser devolvida no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

data em que o interessado deu cumprimento ao determinado pelo artigo 78º desta lei. 
Artigo 81º - Até 180 (cento e oitenta) dias após a devolução da planta, o requerente, 
orientado por essa planta, organizará o projeto de loteamento na escala de 1:1000 em 5 
(cinco) vias, assinado por profissional devidamente habilitado pelo CREA e pelo 
proprietário, acrescido das seguintes indicações e esclarecimentos:-  
 1 – vias secundárias e áreas verdes complementares (metade restante); 
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 2 – divisão das quadras numeradas; 
 3 – subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas numerações; 
 4 – recursos exigidos, devidamente cotados, de edifícios e de ocupação do solo pelo 
zoneamento; 
 5 – dimensões lineares e angulares do projeto, raios cordas, arcos, pontos de 
tangencia, e ângulos centrais das vias curvilíneas e áreas de cada lote; 
 6 – perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e áreas verdes, 
nas seguintes escalas: horizontal de 1:100 e vertical 1:100, com cortes; 
 7 – indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento que deverão ser 
executados em concreto, de base alargadas e localizados nos ângulos ou curvas das vias 
projetadas:  
 8 – indicação de destinação de uso do lote para fins comerciais, residenciais, 
industriais, especiais ou mistos; 
 9 – indicação das restrições de construção quanto a recursos, ocupação dos lotes e 
gabaritos; 
 10 – indicação dos serviços e restrições especiais que eventualmente gravem os 
lotes ou edificações; 
 11 – projeto de guias, sarjetas e galerias pluviais, indicando o local de lançamento 
obedecendo as medidas, normas e padrões do órgão competente da Prefeitura; 
 12 – projeto do sistema de esgoto sanitários e industriais, incluindo as derivações 
prediais, indicando o local de lançamento dos resíduos e forma de prevenção dos efeitos 
deletérios obedecendo as medidas, normas e padrões do órgão competente da Prefeitura, 
bem como se enquadrado ao projeto geral da cidade; 
 13 – projeto de abastecimento de água potável, incluindo as derivações prediais, 
obedecendo as seguintes exigências:-  
 a – no caso de loteamento ficar em área de expansão prevista, a rede distribuidora 
deverá ser dimensionada de forma a, se adequar ao plano existente no órgão competente 
da Prefeitura; 
 b – se o loteamento ficar fora da área prevista para expansão, o projeto de 
abastecimento deverá incluir captação, recalque, reservação e distribuição. 
 14 – especificação da pavimentação; 
 15 – especificação de projeto das áreas contra a erosão, inclusive mediante 
preservação da cobertura vegetal existente; 
 16 – memoriais descritivos e justificativos correspondentes a cada projeto, escrito 
nas próprias plantas originais. 

 § único – No caso dos itens 12 e 13 se a rede for dupla não há necessidade das 

derivações prediais. 
Artigo 82º - Organizado o projeto, deverá o mesmo ser apresentado à Prefeitura que, 
juntamente com o órgão jurídico no prazo de 60 (sessenta) dias emitirão pareceres, 
depois de ouvidos os órgãos encarregados da distribuição de água canalizada, coleta de 
esgotos sanitários, energia elétrica, telefone, pavimentação, galeria de águas pluviais e 
saneamento. 
Artigo 83º - Satisfeita as exigências do artigo anterior, o proprietário retirará, na 
Prefeitura, as vias necessárias das plantas para apresentar às autoridades sanitárias e 
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militares para aprovação, conforme dispõe o § primeiro do artigo 1º do Decreto-Lei nº 58 

de 10 de dezembro de 1.937. 
Artigo 84º - Atendida as exigências do artigo anterior, a Prefeitura, dará uma licença 
para que possam ser executados os serviços de terraplanagem e demarcações, os quais 
serão recebidos por órgãos técnico da Prefeitura acompanhamento das plantas retificadas. 
Artigo 85º - Após a provação das autoridades sanitárias e militares, o proprietário 
assinará termo de compromisso no qual se obrigará: 
 1 – a transferir como bem de uso comum do povo, por doação sem qualquer ônus 
para o município as áreas verdes e as vias, bem como transferir, mediante escritura 
pública, por doação à Prefeitura como bem dominial, as áreas destinadas a fins 
institucionais; 
 2 – executar à própria custa, no prazo de 3 (três) anos as seguintes obras:- 
 a – abertura das vias de circulação; 
 b – colocação de guias, sarjetas e plantio de grama na faixa destinada a passeio e 
junto da sarjeta na largura mínima de 1 (um) metro; 
 c – rede de escoamento de águas; 
 d – rede coletora de esgoto com as respectivas derivações prediais;  
 e – rede distribuidora de água com as respectivas derivações prediais e, conforme o 
caso captação, recalque e reservação d’água; 
 3 – a executar à própria custa, no prazo de 5 (cinco) anos a pavimentação das vias; 
 4 – a caucionar 50% (cinquenta por cento) dos lotes como garantia de execução 
das obras enumeradas nos itens, 2 e 3 (dois e três) deste artigo. 
  
  
  

  § único – As obras enumeradas nos itens 2 e 3 deste artigo, serão realizadas de 

acordo com os projetos constantes do processo. 
Artigo 86º - Assinado o termo de compromisso, após manifestações dos órgãos de 
planejamento e jurídico, o Prefeito Municipal baixará decreto de aprovação do loteamento. 

 § único – Aprovado por decreto o loteamento, a Prefeitura providenciará a 

expedição de plantas e memoriais descritivos retificados com a designação de APROVADO, 
com referência expressa a esta lei e ao Decreto que o aprovou, mediante o pagamento 
dos respectivos emolumentos de acordo com o Código Tributário Municipal. 
Artigo 87º - Aprovado o loteamento o interessado deverá, obedecidas as exigências da 
legislação Federal, proceder a sua inscrição no Registro de Imóveis competente e 
encaminhas à Prefeitura cópia de certidão daquela bem como da caução dos 50% 
(cinquenta por cento) dos lotes e da doação das áreas verdes, vias de circulação e áreas 
institucionais. 
Artigo 88º - Atendida as exigências do artigo anterior poderão ser iniciadas as vendas 
dos lotes. 
Artigo 89º - A caução exigida pelo item IV do artigo 85 desta lei irá sendo liberada à 
medida que os serviços e obras exigidas pelos itens 2 e 3 do mesmo artigo forem sendo 
executados da seguinte forma:- 
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 1 – 14% (quatorze por cento) do total da caução quando concluídas as obras de 
abertura das vias de circulação e rede de escoamento de águas pluviais; 
   2 – 20% (vinte por cento) do total da caução quando concluídas as obras de 
colocação de guias, sarjetas e plantio de grama; 
 3 – 16% (dezesseis por cento) do total da caução quando concluídas as obras da 
rede coletora de esgoto com as respectivas derivações; 
 4 – 20% (vinte por cento) do total da caução quando concluídas as obras de rede 
distribuidora de água com as respectivas derivações prediais e, conforme o caso, 
captação, recalque e reservação de água; 
 5 – 30% (trinta por cento) do total da caução quando concluídas as obras de 
pavimentação. 
Artigo 90º - Findos os prazos nos itens 2 e 3 do artigo 85 da presente lei o loteador 
perderá em favor do Município os mesmos percentuais do total da caução fixados nas 
alíneas do artigo anterior para as obras relacionadas nas mesmas alíneas que não tenham 
sido realizadas, ficando a Prefeitura obrigada a executá-la. 
Artigo 91º - A aprovação do loteamento poderá ser por partes da área total e para cada 
parte, isoladamente incidirão as exigências dos artigos 85 (oitenta e cinco), 86 (oitenta e 
seis), 87 (oitenta e sete), 88 (oitenta e oito), 89 (oitenta e nove) e 90 (noventa) da 
presente lei. 
Artigo 92º - Nos contratos de compra e venda de lotes e nas escrituras definitivas 
deverão figurar as obrigações e restrições a que os mesmos se acham sujeitos pelas 
prescrições desta lei. 

 § único – Ficam mantidas as exigências de dimensionamento, recuos, ocupação e 

aproveitamento do lote estabelecidas em documento público e devidamente transcritas 
em Registro de Imóveis, para loteamentos aprovados pela Prefeitura, sempre que as 
referidas exigências sejam maiores do que as fixadas nesta lei. 
Artigo 93º - Não caberá à Prefeitura qualquer responsabilidade pela diferença de 
medidas dos lotes ou quadras que o interessado venha a encontrar em relação às medidas 
dos loteamentos aprovados. 
Artigo 94º - Os projetos de arruamento e loteamento poderão ser modificados mediante 
proposta dos interessados e aprovação da Prefeitura. 
  

Capítulo III 
DAS ÁREAS DE USO PÚBLICO 

 
Artigo 95º - A área mínima reservada a espaços de uso público deverá ser de 40% 
(quarenta por cento) da área total a ser loteada. 

 § único – Executa-se a subdivisão de áreas de menos de 10.000 m² (dez mil 

metros quadrados), confinando com terceiros. 
Artigo 96º - A área citada no artigo anterior, deverá ser distribuída do seguinte modo:- 
mínimo de 15% (quinze por cento) para o verde; mínimo de 20% (vinte por cento) para 
vias públicas e mínimo de 5% (cinco por cento) para fins institucionais. 
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 § único – No caso de ser a área ocupada pelas vias públicas inferior a 20% (vinte 

por cento) da área total a subdividir, a diferença existente deverá ser acrescida no mínimo 
da área reservada para o verde. 
Artigo 97º - Os espaços de 20 m (vinte metros) reservados de cada margem ao longo 
dos cursos d’água para as vias arteriais, de acordo com o artigo 116 desta lei, serão 
computados nos mínimos das áreas verdes e vias públicas, sendo de responsabilidade da 
Prefeitura a infraestrutura da parte relativa à via expressa e do loteador a da via 
secundária. 
 

Capítulo IV 
DAS ÁREAS VERDES E INSTITUCIONAIS 

 
Artigo 98º - 50% (cinquenta por cento) do total da área verde, será localizada e 
dimensionado pela Prefeitura na forma do item 2 do artigo 79 desta lei, combinado com o 
parágrafo único do mesmo artigo. A outra metade será localizada pelo loteador na forma 
do item 1, do artigo 81 da presente lei. 

  § único – Em qualquer hipótese prevista neste artigo as áreas verdes não serão 

localizadas em parcelas de terrenos que, por sua configuração topográfica, apresentem 
declives superiores à 15% (quinze por cento), a menos que haja interesse paisagístico 
caso em que a declividade poderá ser superior a 15% (quinze por cento). 
Artigo 99º - O espaço livre decorrente da confluência de vias de circulação só será 
computado como área verde quando, em algum ponto da área puder ser contido um 
círculo com raio de dez metros. 

   § único – Não será computado como área verde o espaço em que, mesmo 

satisfazendo as condições previstas no “caput” deste artigo, apresentar declividade 
superior de 15% (quinze por cento). 
Artigo 100º - A área institucional será toda ela, dimensionada e localizada pela 
Prefeitura, na forma do item 3 do artigo 79 desta lei. 
 

Capítulo V 
DAS VIAS EM CIRCULAÇÃO 

 
Artigo 101º - Fica proibida a abertura de vias públicas de circulação sem prévia 
autorização da Prefeitura. 
Artigo 102º - A Prefeitura não aprovará projetos para edificações em vias não 
oficializadas legalmente, nem poderá fazer extensão de melhoramentos públicos nas 
referidas vias, constituindo responsabilidade funcional a não observância deste artigo. 
Artigo 103º - Os órgãos competentes da Prefeitura, bem como as concessionárias de 
serviços públicos, não podendo prestar os referidos serviços às propriedades que não 
tenham frente para via pública. 
Artigo 104º - As vias públicas deverão adaptar-se às condições topográficas do terreno, 
com rampa máxima admitida de 10% (dez por cento). 
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Artigo 105º - As dimensões do leito das vias públicas deverão ajustar-se à natureza, uso 
e densidade da população das áreas servidas a juízo da Prefeitura, estas dimensões 
deverão corresponder a múltiplos de filas de veículos ou de pedestres de acordo com os 
seguintes gabaritos:- 
 1 – para cada fila de veículo estacionado paralelo à guia: 2,50 m (dois metros e 
cinquenta centímetros); 
 2 – para cada fila de veículos em movimento (pequena velocidade): 2,75 m (dois 
metros e setenta e cinco centímetros); 
 3 – para cada fila de veículos em movimento (velocidade média): 3,00 m (três 
metros); 
 4 – para cada fila de veículos em movimento (grande velocidade ou transporte 
coletivo): 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros); 
 5 – para cada fila de pedestres: 0,80 m (oitenta centímetros). 
Artigo 106º - As vias principais a que se refere o parágrafo 1º do artigo 79 desta lei, 
deverão constituir um sistema de avenida com pistas duplas, não podendo ser inferior a 
9,00m (nove metros) a largura do leito de cada pista, a 4,00 m ( quatro metros) a largura 
dos passeios; a 5,00 m (cinco metros) o recuo mínimo das construções ao alinhamento 
nestas vias e a 7,00 m (sete metros) a largura dos canteiros. 
Artigo 107º - As ruas de distribuição deverão ter largura mínima de 18,00 m (dezoito 
metros), com leito não inferior a 12,00 m (doze metros) e recuo mínimo de 5,00 m (cinco 
metros) de qualquer construção. 
Artigo 108º- As ruas de circulação local ou secundárias deverão ter largura mínima de 
14,00 m (catorze metros) com leito inferior não inferior a 8,00 m (oito metros). 
Artigo 109º- As ruas que terminarem nas divisas do loteamento podendo sofrer 
prolongamento, terão obrigatoriamente 14,00 m (catorze metros) no mínimo. 
Artigo 110º- As ruas de acesso deverão ter a largura mínima de 12,00 m (doze metros) 
com leito não inferior a 6,00 m (seis metros) e recuo mínimo de 5,00 m (cinco metros) 
das construções, não podendo formar ângulos e devendo terminar em “fundo de saco”. 
                § 1°- A extensão das vias em “fundo de saco” somada a da praça de retorno, 
não deverá exceder de 220,00 m (duzentos e vinte metros). 
                § 2°- As praças de retorno das vias em “fundo de saco” deverão ter diâmetro 
mínimo de 20,00 m (vinte metros). 
Artigo 111º- As declividades das vias serão as seguintes: 

1- Máxima: nas vias principais de 6% (seis por cento), e nas vias 
secundárias de 10% (dez por cento) 

2- Mínima: nas vias secundárias e nas vias principais de 0,4% (quatro 
décimos por cento). 
Artigo 112º- Nos cruzamentos das vias públicas, os dois alinhamentos serão 
concordados por arco de círculo de raio mínimo de 9,00 m (nove metros) 
                 § único- Nos cruzamentos esconsos, em disposições deste artigo poderão 
sofrer alterações a critério e análise da Prefeitura. 
Artigo 113º- A disposição das ruas, de um plano qualquer, deverá garantir a 
continuidade do traçado das ruas vizinhas. 
Artigo 114º- A margem das faixas de estradas de ferro e de rodagem será obrigatória a 
existência de rua 15,00 m (quinze metros) de largura no mínimo. 
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Artigo 115º- Junto as linhas de transmissão sobre torres, estando estas em seu eixo, 
serão previstas no mínimo vias principais com canteiro de dimensões mínimas de 3,00 m 
(três metros para cada lado das bases das torres, ou conforme determinação técnica de 
concessionária do respectivo serviço. 
Artigo 116º- Ao longo do curso d’água, serão reservada áreas para sistema de via 
arterial, cuja largura mínima será de 20,00 m (vinte metros) para cada lado das margens. 
Artigo 117º- Ao longo das águas intermitentes ou dormentes, será destinada área para 
rua ou área verde com 15,00m (quinze metros) de largura, no mínimo, em cada margem. 
Artigo 118º- As praças rotatórias e trevos terão obrigatoriamente vias de transito local, 
afastados no mínimo 13,00 m (treze metros) das pistas de velocidade média, sendo que 
os lotes somente poderão ter acesso a essas vias de transito local, pelo seu lado externo. 
                   § único- Nos canteiros entre as pistas, não serão permitidas instalações para 
quaisquer fins. 
Artigo 119º- Ao longo das rodovias e do anel viário, não serão permitidos loteamentos 
residenciais, numa faixa de 60,00 m (sessenta metros), para cada lado da cerca DER. 
                  § único- As construções permissíveis deverão estar recuadas no mínimo 
30,00 m (trinta metros) de cada lado da referida cerca. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS QUADRAS 

 
 
Artigo 120º- O comprimento das quadras não poderá ser superior a 300,00 (trezentos) 
metros. 
Artigo 121º- As quadras de mais de 150,00 m (cento e cinqüenta metros) de 
comprimento poderão ter passagens somente para pedestres espaçadas de 150,00 m 
(cento e cinqüenta metros) no máximo, estas passagens deverão ter largura mínima de 
4,00 m (quatro metros) e os recuos laterais das construções terão no mínimo 3,00 m (três 
metros). As guias de frente dessas passagens não poderão ser rebaixadas, ficando 
expressamente vedado o transito de veículos ao longo dessas passagens. 
                    § único- Não será permitido o retalhamento de imóveis que originem outros 
com frente exclusiva para tais passagens. 
 

 

CAPÍTULO VII 
DOS LOTES 

 
Artigo 122º- A área mínima dos lotes residenciais, será de 250,00 m² (duzentos e 
cinquenta metros quadrados), sendo a frente mínima de 10,00 m (dez metros para via 
pública). 
                    § 1°- Não serão permitidos lotes de fundo. 
                    § 2°- Nos lotes de esquina a frente mínima será de 12,00m (doze metros) 
                    § 3°- As construções deverão obedecer a um recuo mínimo de 5,00m (cinco 
metros) a frente da via pública e 5,00m (cinco metros) e 3,00 m (três metros) para os 
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lotes de esquina, sendo obrigatório tratamento paisagístico nestes recuos e proibido 
qualquer tipo de edificação nos mesmos tais como: 
- abrigos pré moldados metálicos, transparente ou pergolados. 
Artigo 123º- Não será permitido desdobro em que resulte lotes com medidas inferiores 
as fixadas pelo anterior. 
                    § único- A exigência deste artigo é extensiva aos loteamentos já aprovados, 
permitindo-se, no entanto, nos bairros, eminentemente populares, o desdobro nas 
condições fixadas pelo órgão de planejamento. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA ABERTURA OU PROLONGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE CIRCULAÇÃO 

 
Artigo 124º- Depende de autorização da Prefeitura o prolongamento ou abertura de 
qualquer via pública. 
                    § único- Nos casos de interesse ou de necessidade pública, a Prefeitura 
independentemente de solicitação dos interessados, desapropriará as áreas para o fim 
previsto neste artigo, caso os proprietários não queiram doá-las. 
Artigo 125º- No caso do parágrafo único do artigo anterior, se a via pública passar por 
área que, de acordo com esta lei, deveria ser loteada, o proprietário só poderia vende-la 
retalhá-la ou nela construir só depois de fazer a doação das áreas verdes e institucionais 
previstas nesta lei, bem como devolver, com correção monetária, o valor da 
desapropriação se for o caso e pagar as obras de infraestrutura realizada pela Prefeitura e 
que tenham beneficiado diretamente a área. 
Artigo 126º- O interessado na abertura ou prolongamento de via pública, deverá 
requerer autorização a Prefeitura, apresentando os seguintes documentos: 

1- Título de propriedade dos terrenos necessários a abertura de via de 
circulação; 

2- Projeto de obra solicitada contendo: 
a - Curva de nível do terreno natural; 
b - Planta da situação exata em relação aos logradouros públicos aprovados 

e ou já em uso; 
c – Curva de nível do terreno projetado; 
d - Perfil longitudinal e transversal da via projetada; 
e - Anuência expressa dos proprietários, dos terrenos a via projetada; 
f - Declaração de que se compromete a transferir sem ônus para Prefeitura, 

depois de acabados os serviços necessários, a propriedade da via aberta, com todos os 
melhoramentos executados. 
Artigo 127º- Em hipótese nenhuma se poderá dar prosseguimento a processo que trata 
de abertura ou prolongamento de vias de circulação se ficar caracterizado que o mesmo 
se trata de loteamento e não de arruamento. 
                    § único- No caso deste artigo o processo será arquivado. 

 
CAPÍTULO IX 

DO CONJUNTO RESIDENCIAL 
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Artigo 128º - Define-se como conjunto residencial uma ou mais edificações, isoladas ou 
agrupadas, vertical ou horizontalmente, ocupando um ou mais lotes, dispondo 
obrigatoriamente de espaços e instalações de utilização comum, caracterizados como bens 
em condomínio do conjunto, compreendendo duas subcategorias: 
R-1 e R-2 
Artigo 129º - O conjunto residencial do tipo de R-1 é aquele que tem gleba ou área de 
lotes resultantes de arruamento aprovado igual ou inferior a 20.000 m² (vinte mil metros 
quadrados) ou aquele com 400(quatrocentas) habitações ou menos, devendo atender as 
seguintes disposições: 

1- Espaços de utilização comum não cobertos destinados ao lazer, 
correspondente, no mínimo a 6,00 m² (seis metros quadrados) por habitação, sendo estes 
espaços de área nunca inferior a 300,00 m² (trezentos metros quadrados) e devendo 
conter um circulo com raio mínimo de 8 m (oito metros); 

2 - Espaços de utilização comum, cobertos ou não, destinados a instalação de 
equipamentos sociais, correspondentes, no mínimo, a 4 m² (quatro metros quadrados) 
por habitação, sendo estes espaços de área nunca inferior a 200 (duzentos) metros 
quadrados.Quando cobertos não serão computados para efeito de cálculos de coeficientes 
de aproveitamento, até o máximo de 4 (quatro) metros quadrados por habitação; 

3 - Os espaços definidos nos itens 1 e 2 serão devidamente equipados para os                            
fins a que se destinam, constituindo parte integrante do projeto; 

4 -O conjunto poderá dispor de espaços cobertos destinados ao uso de 
comércio varejista de âmbito local e serviços de âmbito local, correspondendo ao máximo 
de 2 (dois) metros quadrados de área construída por habitação, sem prejuízo da taxa de 
ocupação e do coeficiente de aproveitamento da respectiva zona; 

5 - As edificações do conjunto obedecerão as seguintes disposições:- 
1°) No caso de blocos de habitações agrupadas horizontalmente; 
a - Cada fachada do bloco não poderá ultrapassar a dimensão máxima de 50 

(cinqüenta) metros lineares; 
b – A distância mínima entre dois blocos será de 10 (dez) metros; 
c - A frente mínima de cada unidade habitacional será de 6 (seis) metros; 

    2°) No caso de habitações isoladas, ou agrupadas duas a duas, a distância 
mínima entre as 2 (duas) unidades habitacionais ou grupos será 6 (seis) metros; 

 3°) No caso de blocos de habitações agrupadas entre 2 (dois) blocos será de 
10 (dez) metros, sendo que dada fachada de bloco não poderá ultrapassar a dimensão 
máxima de 50 (cinqüenta) metros lineares; 

a - Os recursos dos blocos quanto às divisas com terceiros será igual a 
metade da altura total do edifício obedecendo um mínimo de 5 (cinco) metros; 

6 - Os acessos às edificações do conjunto somente poderão ser feitos através 
de via particular interna ao conjunto, ficando vedado o acesso direto pela via oficial de 
circulação.  

a - Largura mínima da via particular de circulação de pedestres interna ao 
conjunto será de 4 (quatro)  metros; 

b - A largura mínima da via particular de circulação de veículos interna ao 
conjunto será de: –  
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1°-  8m (oito metros)  , das quais 2m (dois metros) destinados a passeio, 
quando seu comprimento for menor ou igual a 25m (vinte e cinco metros); 

2° -10m (dez metros) dos quais 4m (quatro metros) destinados a 
passeio, quando seu comprimento for maior do que 25m (vinte e cinco metros) e menor 
que 50m (cinqüenta metros). 

3°- 12m (doze metros), dos quais 5m (cinco metros) destinados a 
passeio, quando sua extensão for maior do que 50m (cinqüenta metros); 

a - A via particular de circulação interna ao conjunto, com largura de 4m 
(quatro metros) poderá ser utilizada para acesso de veículos para uma única habitação 
isolada, desde que o acesso a via oficial de circulação seja feito por uma das vias definidas 
nos itens 1°, 2° e 3° do inciso anterior; 

7- Não poderá existir ligação entre 2 (duas) vias oficiais por uma  via de 
transito interno, sem que esta tenha pelo menos uma deflexão de 90(noventa)graus; 

a - O acesso as vias oficiais deverá ser feito por meio de vias com largura de 
14 m (catorze metros), leito carroçável de 8 m (oito metros), comprimento mínimo de 12 
m (doze metros), com concordância entre as guias desta via oficial, com raio de 12 m 
(doze metros) 

8- As garagens ou estacionamentos quando coletivos poderão ter acesso 
direto a via oficial de circulação desde que obedeça as restrições do item 7, e quando 
individuais, somente poderão ter acesso pelas vias de transito interno. 

9- As edificações do conjunto terão recuos mínimos obrigatórios, em 
relação as vias internas de circulação de: 

a – 3 m (três metros) em relação as vias de pedestres; 
b – 5 m (cinco metros) em relação as vias de circulação de veículos.  

Artigo 130º- O conjunto residencial do tipo R-2 é aquele que tem área de gleba , lote ou 
lotes superior a 20.000 m²(vinte mil metros quadrados) ou aquele com mais de 400 
(quatrocentas) habitações, devendo atender as seguintes disposições: 
Artigo 130 º - O conjunto residencial do tipo R-2 é aquele que tem área de gleba, lote 
ou lotes superior a 20.00 (vinte) mil metros quadrados ou aquele com mais de 400 
(quatrocentas) habitações, devendo atender as seguintes disposições:- 

1- O projeto do conjunto terá como parte integrante o plano de parcelamento 
do solo, segundo o disposto nesta lei, excetuando o previsto para os percentuais 
destinados a área verde, institucional e vias de circulação que terá o tratamento previsto 
neste capítulo. 

2- Da área total, objeto do plano integrado de arruamento e conjunto 
residencial, é obrigatória a reserva de porcentagem mínima de terreno e de quotas 
mínimas de terrenos destinados a:- 

a) 10% (dez por cento) da área do imóvel para sistema viário oficial e 
particular; 

b) 40% (quarenta por cento) metros quadrados de quota de terreno por 
habitação; 

c) 16% (dezesseis por cento) metros quadrados de quota de terreno por 
habitação para áreas verdes, arborizadas e ajardinadas; 

d) 04 (quatro) metros quadrados de quota de terreno por habitação reservada 
para implantação de equipamentos institucionais; 
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e) 02 (dois) metros quadrados de quota de terreno por habitação para 
equipamentos comunitários tais como:- salão social, salão de jogos, fisioterapias e outros, 
a critério do projeto; 

f) Da área definida na alínea “c” 8% (oito por cento) será destinado ao lazer 
contendo equipamentos tais como:- aparelhos para recreação infantil, quadras esportivas, 
piscinas e outros a critério do projeto; 

g) 04 (quatro) metros quadrados de quota de terreno por habitação para uso 
de comércio varejista, de âmbito local e serviços de âmbito local.  

 § 1º– Para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento do conjunto 

residencial R-2, será considerada a área total do imóvel, não se computando as 
edificações resultantes do atendimento dos mínimos estabelecidos no item 2 deste artigo.  

          § 2º– Dois terços das áreas definitivas na alínea “c” e “d” deverá manter uma 

proporção de 1:2 entre seus lados e estar inscritos em um círculo com raio de 10 (dez) 
metros.  
Artigo 131º - As edificações do conjunto obedecerão as seguintes disposições:-   

a) Cada fachada do bloco não poderá ultrapassar a dimensão máxima de 50 
(cinquenta) metros lineares; 

b) A distância mínima entre 2 (dois) blocos será de dez metros; 
c) A frente mínima de cada unidade habitacional será de 6 (seis) metros; 
2- No caso de habitações isoladas, ou agrupadas duas a duas, a distância 

mínima entre elas será de 6 (seis) metros; 
3- No caso de blocos de habitações agrupadas verticalmente a distância mínima 

entre 2 (dois) blocos será de dez metros, sendo que cada fachada do bloco não poderá 
ultrapassar a dimensão máxima de 50 (cinquenta)  metros lineares. 

§1º – Os acessos às edificações do conjunto somente poderão ser feito através de 

via particular interna ao conjunto, ficando vedado o acesso direto pela via oficial de 
circulação: 

1- A largura mínima da via particular de circulação de pedestres interna ao 
conjunto será de 4 (quatro) metros; 

2- A largura mínima da via particular de circulação de veículos interna ao 
conjunto será de:- 

a) (oito) metros, dos quais 2 (dois) metros destinados a passeio, quando                       
seu comprimento for de menor ou igual a 25 (vinte e cinco) metros; 

b) 10 (dez) metros, dos quais 3 (três) metros destinados a passeio, quando o 
seu comprimento for maior do que 25 (vinte e cinco) metros e menor ou igual a 50 
(cinquenta) metros. 

c) 12 (doze) metros, dos quais 5 (cinco) metros destinados a passeio, quando 
sua extensão for maior de que 50 (cinquenta) metros. 

3- A via particular de circulação interna ao conjunto com largura de 4 (quatro) 
metros poderá ser utilizada para acesso de veículos para uma única habitação isolada. 

§ 2º – Não poderá existir ligação entre 2 (duas) vias oficiais por uma via de 

trânsito interno, sem que esta tenha pelo menos uma deflexão de 90 (noventa) graus. 
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§ 3º – O acesso às vias oficiais deverão ser feitas por meio de vias com largura 

mínima de 14 (quatorze) metros, leito carroçável de 8 (oito) metros, comprimento mínimo 
de 12 (doze) metros, com concordância entre as guias desta via oficial, com raio de 12 
(doze) metros. 

§4º– As garagens ou estacionamentos quando coletivos poderão ter acesso direto 

à via oficial de circulação desde que obedeça as restrições dos parágrafos 2° e 3º 
anteriores. 

 
CAPÍTULO  X 

DOS SÍTIOS DE RECREIO 
 
Artigo 132º – Os loteamentos de sítio de recreio, só serão aprovados pela prefeitura 
quando atender as exigências dos Capítulos III e IV desta lei, excetuando-se os 20% 
(vinte por cento) para vias públicas.   

   § único – O fixado no artigo 97 desta lei, só será exigido se o loteamento 

ficar dentro da área de expansão urbana da sede do Município e se o raio adentrar no 
perímetro urbano da sede do Município.  
Artigo 133º - As estradas e caminhos deverão ter largura não inferior a 14 (catorze) 
metros.    
Artigo 134º - As declividades dos caminhos e estradas, oscilarão entre 0,4% (quatro 
décimos por cento) a 10% (dez por cento), assegurando o escoamento superficial das 
águas pluviais e a continuidade das águas correntes nas depressões e talvegues. 
Artigo 135º - As construções deverão manter um recuo mínimo de 20 (vinte) metros da 
margem dos caminhos e estradas. 
Artigo 136º - A Prefeitura receberá para oportuna entrega ao domínio público e 
respectiva denominação às vias de comunicação e logradouros que se encontrarem nas 
condições previstas nesta lei. 

 § único - Enquanto as vias e logradouros públicos não forem aceitos pela 

Prefeitura, o Imposto Territorial será lançado para pagamento em nome do proprietário 
com relação às respectivas áreas. 
Artigo 137º - Nos contratos de compromisso de compra e venda de lotes e nas 
respectivas escrituras definitivas deverá o responsável pelo loteamento fazer constar 
obrigatoriamente, restrições a que os mesmos estejam sujeitos pelos dispositivos desta 
lei. 
Artigo 138º - As infrações da presente lei darão ensejo à revogação do ato de 
aprovação, ao embargo administrativo, à demolição da obra quando for o caso, bem como 
à aplicação de multas pela Prefeitura. 
Artigo 139º - Não será concedida licença para construção, reforma ou demolição em 
lotes resultantes de loteamento, ou desmembramento não aprovado pela Prefeitura. 
Artigo 140º - Nenhum serviço ou obra pública será prestado ou executado em terrenos 
arruados ou loteados sem prévia licença da Prefeitura. 
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Artigo 141º - Esta lei não se aplica aos projetos definitivos de arruamento, loteamentos, 
desmembramentos, que, na data da sua publicação, já estiverem protocolados ou 
aprovados pela Prefeitura, para os quais continua prevalecendo a legislação anterior.  

  § único:- As alterações que por ventura tiverem que ser introduzidas nos 

respectivos projetos, ficará sujeito às exigências desta lei. 
Artigo 142º - Só será permitido o cadastramento de qualquer imóvel em nome do 
proprietário que possuir título de propriedade registrado no Cartório de Registro e Imóveis 
e quando for o caso juntamente com o compromissário comprador. 
Artigo 143º - Na área urbana e de expansão urbana da sede do Município, mesmo nas 
áreas já loteadas, ficam proibidas as construções numa faixa de 20 (vinte) metros de cada 
lado das margens das águas correntes. 

 §1º– Os terrenos nas áreas já loteadas existentes nas faixas de que se trata o 

“caput” deste artigo poderão ser murados e usados sem construções. 

 §2º-  Para as construções existentes nas áreas já loteadas são permitidas 

reformas desde que não impliquem em aumento de área construída. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 144º - As normas de zoneamento deste Município, a este Código serão 
introduzidas por ocasião da atualização e aprovação do Plano Diretor do Desenvolvimento 
Integrado do Município. 
Artigo 145º - As matérias que são objeto desta lei, poderão quando for necessário, ser 
regulamentadas pelo Prefeito Municipal. 
Artigo 146º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Artigo 147º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
                                          Pitangueiras, 07 de dezembro de 1977 
 
 José de Felício – Prefeito municipal 
 
 
Registrada, editada e encaminhada ao Cartório de Registro da Comarca em 07 de 
dezembro de 1977, Martinho do Nascimento, secretário 
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