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Lei 2.215, de 05 de agosto de 2.005

Institui o Código de Obras do Município de Catalão
A Câmara Municipal de Catalão decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
TITULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º - Fica instituído o Código de Obras do Município o qual estabelece
normas que disciplinam a elaboração de projetos e execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais.
Art. 2º - As disposições deste código deverão ser aplicadas com rigorosa observância das disposições contidas na Lei de Ocupação e Uso do Solo do Município.
Art. 3º - Todas as funções referentes à aplicação das normas e imposições
deste código serão exercidas por órgãos da Prefeitura Municipal.
Art. 4º - O exercício das funções a que se refere este Artigo não implica na
responsabilidade da Prefeitura e de seus servidores pela elaboração de qualquer
projeto ou cálculo, nem pela execução de qualquer obra ou instalação.
TITULO II
Das Condições para o Licenciamento de Obras

CAPITULO I
Da Habilitação Profissional
Art. 5º - É considerado legalmente habilitado para projetar, calcular e construir, o profissional que satisfizer às exigências da legislação federal pertinente e às
deste código.
Art. 6º - O profissional deverá, obrigatoriamente, qualificar-se e apor a sua
assinatura nos projetos, desenhos, cálculos e especificações de sua autoria.
Parágrafo Único - A qualificação a que se refere o presente Artigo deverá caracterizar a função do profissional como autor de projetos, construtor e executor de
instalações, título profissional e número de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
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Art. 7º - Para os fins deste Código, é obrigatório o registro na Prefeitura de
profissionais, firmas ou empresas legalmente habilitadas.
Parágrafo Único - O registro será requerido ao Prefeito, pelo interessado,
instruído com a Carteira Profissional ou documento que a substitua, expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, nos termos da
respectiva regulamentação a ser baixada em decreto.
Art. 8º - O órgão municipal competente deverá manter atualizado o cadastro
profissional das pessoas, firmas e empresas registradas na Prefeitura.
Art. 9º - Os autores dos projetos e os construtores assumirão inteira responsabilidade pelos seus trabalhos e pela observância dos dispositivos deste código,
ficando sujeitos às penas nele previstas.

CAPITULO II
Da Licença para Execução de Obras

Art. 10 - Nenhuma obra de construção, reforma, ampliação ou demolição poderá ser executada sem o respectivo alvará de licença expedido pela Prefeitura
Municipal, exceto:
I - construção de muros divisórios com altura máxima de 2,00m (dois metros);
II - reparos e substituição de revestimento de muros;
III - limpeza e pintura externa ou interna;
IV - substituição de telhas, calhas e condutores em geral;
V - impermeabilização de terraços.
Art. 11 - O requerimento de licença para execução de obra será acompanhado dos projetos, tal como exigidos nos Artigos 16º e 17º, para análise e aprovação,
excetuada a apresentação de projetos nos seguintes casos:
I - edificação com área máxima de 2,00 m2 (dois metros quadrados);
II - construção de muros no alinhamento.
§ 1º - As exceções relativas à apresentação de projetos, previstos neste Artigo não isenta o interessado do cumprimento das disposições deste Código e da Lei
de Uso e Ocupação do Solo.
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§ 2º - Para a concessão da licença nos casos previstos neste Artigo, serão
exigidos croquis e cortes esquemáticos, contendo dimensões e áreas, em formulário fornecido pela Prefeitura Municipal.
§ 3º - A Prefeitura poderá fornecer, mediante requerimento protocolado, projeto padrão adequado ao tipo de lote, até o máximo de 60,00 m 2 (sessenta metros
quadrados).
Art. 12 - Deferido o requerimento de que trata o Art. 11 desta Lei e pagas as
respectivas taxas, será expedido o alvará para execução das obras, no qual constarão os nomes do proprietário, do autor do projeto e do responsável técnico pela
obra, a identificação do uso e endereço da edificação, o Código Cadastral, bem
como os respectivos prazos de início e término, obedecidos os seguintes critérios:
I - nas edificações com área até 1000 m 2 (mil metros quadrados), o prazo
será de 06 (seis) meses para o início e de 18 (dezoito) meses para o término;
II - nas edificações com área superior a 1000 m2 (mil metros quadrados), até
o limite de 2000 m2 (dois mil metros quadrados), o prazo será de 08 (oito) meses
para o início e de 24 (vinte e quatro) meses para o término;
III - nas edificações com área superior a 2000 m 2 (dois mil metros quadrados), o prazo será de 10 (dez) meses para o início é de 30 (trinta) meses para o
término.
§ 1º - O prazo de início de execução da obra, bem como o prazo de sua conclusão serão contados a partir da data de expedição do alvará de licença.
§ 2º - Quando expirar o prazo do alvará, e a obra não estiver concluída, deverá ser providenciada a solicitação de uma nova licença, que poderá ser renovada
após vistoria pelo órgão municipal competente, exceto quando a obra se enquadrar
nas exigências do Artigo 13º.
Art. 13 - O projeto de edificação deverá se adaptar às modificações e novas exigências, que venham a ser estabelecidas pela legislação, quando a obra não tenha
sido iniciada e não tenha vencido o alvará de execução de obras.
§ 1º - Para efeito do disposto no caput deste Artigo, considerar-se-á iniciada
a obra que já tiver suas fundações integralmente concluídas.
§ 2º - As obras já iniciadas na data de aprovação desta Lei, mas que não tiverem alvará de execução em vigência, terão o prazo de 10 (dez) dias para solicitar
sua expedição.
§ 3º - As obras já iniciadas e as edificações concluídas na data da aprovação
desta Lei, mas que não submeteram o projeto para aprovação, terão o prazo de 30
(trinta) dias para encaminhar o projeto nas condições exigidas pela legislação anterior.
§ 4º - As edificações concluídas, com projeto aprovado na data de aprovação
desta Lei, mas que não solicitaram a emissão do “habite-se”, terão prazo de 30
(trinta) dias para fazê-lo, devendo a edificação estar de acordo com o projeto aprovado.

7

Art. 14 - É vedado o licenciamento para construção de edificações e instalações que não satisfaçam as exigências deste Código e demais disposições pertinentes da legislação urbanística municipal e em terrenos que disponham de edificações não aprovadas.
Art. 15 - Nenhuma obra poderá ser iniciada sem as notas de alinhamento e
nivelamento, fornecidas pela Prefeitura Municipal sem consulta prévia, excetuadas
as construções em lote já edificado e localizado em logradouros que não venham
sofrer alterações altimétricas.

CAPITULO III
Dos Projetos de Edificações

Art. 16 - O projeto de edificação, contendo os elementos necessários para
sua perfeita compreensão e execução, compreende o projeto arquitetônico e,
quando exigidos, os projetos de cálculo estrutural e de instalações prediais.
§ 1º - Para a elaboração do projeto de que trata este artigo, deverão ser
previamente requeridas à Prefeitura as informações básicas necessárias:
I- à observância da legislação urbanística e ambiental do município;
II- à observância das condições adequadas de remanejamento altimétrico do
terreno e de assentamento das edificações, observadas as determinações da Lei
de Uso e Ocupação do Solo a respeito;
III- à observância, quando for o caso, das conclusões de Relatório de Vizinhança, nos termos estabelecidos pela Lei do Plano Diretor.
§ 2º - As informações básicas de que trata o parágrafo anterior deverão ser
solicitadas mediante requerimento protocolado na Prefeitura, acompanhado de
planta do terreno na escala de 1: 500 (um por quinhentos), com os seguintes dados
mínimos:
I- folha de rosto (definida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de
Catalão) com os dados preliminares relativos a uso e ocupação do solo, dados do
terreno, etc;
II- curvas de nível de metro em metro;
III- números do lote ou dos lotes componentes e confrontantes;
IV- número da quadra;
V- nome da via pública lindeira;
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VI- posição, distância e nome da via confluente mais próxima.;
VII- uso pretendido para o imóvel;
VIII- comprovante legal de propriedade do terreno (escritura, permissão de
uso, contrato de compra e venda).
§ 3º - A Prefeitura terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias para o fornecimento das informações básicas de que trata o parágrafo anterior, salvo quando
houver a necessidade de Estudo de Vizinhança, nos termos estabelecidos pela Lei
do Plano Diretor, quando o prazo será de 60 (sessenta) dias.
§ 4º - Será obrigatória a identificação do responsável técnico pela execução
da obra e uma cópia das notas de alinhamento e nivelamento, quando exigidas, na
forma do Artigo anterior.
Art. 17 - O projeto arquitetônico, a ser apresentado em 01 (uma) via, com a
folha de rosto definitiva (definida pelo órgão competente da Prefeitura), em cópia
heliográfica ou similar, acompanhado de requerimento e comprovante de recolhimento da taxa de aprovação, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de
projeto arquitetônico paga, deverá permitir a perfeita compreensão dos elementos
construtivos, constituindo-se dos seguintes elementos mínimos:
a) planta do terreno, na escala mínima de 1:500, com indicação de suas divisas, dimensões reais e as constantes na escritura do imóvel; Código Cadastral dos
lotes ou partes dos lotes que o compõem; construções projetadas e/ ou já existentes; as dimensões dos afastamentos da edificação em relação às divisas; a sua
orientação magnética; sua localização e dimensão em relação aos logradouros públicos e à esquina mais próxima; indicação da localização da fossa séptica, quando
exigida; os postes e arborização situados no passeio, bem como a numeração oficial das edificações vizinhas;
b) planta cotada na escala de 1:50 de cada pavimento, com a disposição, a
destinação e as dimensões de cada compartimento, dos vãos e paredes;
c) elevação das fachadas com indicação superposta do greide da rua, na escala de
1:50 e a indicação, na escala de 1:100, do tipo de fechamento de terreno no alinhamento e divisas;
d) seções longitudinais e transversais do prédio, suas dependências e dimensões, com os respectivos perfis dos terrenos superpostos, na escala mínima de
1:50, devendo estar representados todos os níveis dos pisos da edificação as circulações verticais e arrimos;
e) diagrama das armações das coberturas, com indicação dos caimentos, na
escala mínima de 1:200;
f) planta indicativa do tratamento paisagístico do lote, pelo menos quanto à
parte do terreno correspondente à taxa de permeabilidade mínima estabelecida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo ;
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g) fluxograma de tráfego externo de veículos, envolvendo formas de acesso
e locais de estacionamento, bem como, quando for o caso, de pátios de armazenamento e outros elementos específicos dos diversos tipos de indústria e de edificações destinadas a serviços especiais e comércio atacadista;
h) fluxograma de tráfego interno de veículos, formas de acesso e estacionamento, em qualquer tipo de garagens coletivas;
i) relação contendo área do lote, área de projeção de cada unidade, cálculo
da área total de cada unidade, o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação;
j) nome e assinatura do proprietário do imóvel e do autor do projeto.
§ 1 - As seções longitudinais e transversais da edificação, bem como as fachadas fronteiras à via pública, deverão conter indicações relativas:
I- ao respeito ao que dispõe o Art. 17 da Lei de Uso e Ocupação do Solo do
Município, quanto à relação entre os afastamentos laterais e de fundo e a altura da
edificação;
II- ao respeito ao que dispõe o Art. 22 da Lei de Uso e Ocupação do Solo do
Município, quanto à relação de nível entre a soleira de entrada da edificação e o nível médio do meio-fio da via lindeira;
III- ao respeito ao que dispõe o Art. 23 da Lei de Uso e Ocupação do Solo do
Município, quanto à relação entre o nível do teto dos estacionamentos cobertos de
veículos e o nível médio do meio-fio da via lindeira;
IV- ao respeito ao que dispõe o Art. 24 da Lei de Uso e Ocupação do Município, quanto à observância da cota máxima de inundação no vale do rio Pirapitinga;
V- ao respeito ao que dispõe o Art. 28 da Lei de Uso e Ocupação do Solo do
Município, quanto à obrigatoriedade de uso de elevadores.
§ 2º - A Prefeitura poderá, a seu critério, exigir a apresentação de projetos,
especificações técnicas e cálculos relativos aos materiais a serem empregados,
aos elementos construtivos e às instalações de projeto.
§ 3º - Quando exigidos, os projetos de instalações deverão ser aprovados
por órgãos públicos, estaduais ou municipais, ou por concessionárias responsáveis
pelos serviços.
§ 4º - Na elaboração de projetos e especificações e na execução de obras e
instalações, deverão ser observadas as normas e especificações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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§ 5º - Os projetos deverão ser apresentados em pranchas moduladas, tendo
o módulo as dimensões mínimas de 0,22m x 0,33m (vinte e dois por trinta e três
centímetros).
§ 6º - No caso de reforma ou ampliação, deverá ser indicado no projeto o
que será demolido, construído ou conservado, de acordo com as seguintes convenções:
I - as partes existentes a conservar, achuriadas;
II - as partes a serem demolidas, tracejadas;
III - as partes novas acrescidas, em traço contínuo.
§ 7º - Nos casos de projetos para construção de edificações de grandes proporções, as escalas mencionadas no “caput” deste Artigo poderão ser reduzidas, a
critério do órgão competente da Prefeitura Municipal.
§ 8º - A Prefeitura Municipal terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
aprovar ou rejeitar o projeto de edificação, desde que apresentados todos os elementos exigidos, na forma do Artigo 17º desta Lei.
§ 9º - Quando rejeitado o projeto de edificação, o prazo para correção e adequação do projeto, inclusive folha de rosto, é de 30 (trinta) dias, a contar da data de
sua devolução, sob pena de cancelamento do requerimento e recolhimento de novas taxas.
§ 10 - Após a aprovação do projeto, serão anexadas, pelo interessado, as
duas cópias que complementarão o conjunto a ser devolvido ao proprietário, com
os carimbos de aprovação, juntamente com o alvará de construção, sendo que a folha de rosto ficará arquivada na Prefeitura. O interessado terá 40 dias úteis para
providenciar sua retirada da Prefeitura Municipal de Catalão sob pena de ter a
aprovação cancelada e a obra suspensa.
§ 11 - Fica o proprietário responsável pela guarda dos projetos arquitetônico
e complementos (projetos estruturais, memórias de cálculo, projetos hidraúlicosanitários e elétricos, etc), obrigado a apresentá-los quando da solicitação de HABITE-SE (projeto arquitetônico) ou quando o órgão municipal competente os exigir.
§ 12 - A Prefeitura, quando for o caso, poderá condicionar o alvará de construção à execução das medidas mitigadoras eventualmente determinadas pelo Estudo de Vizinhança mencionado no § 3º do Art. 16º desta Lei.
TITULO III
Do Início e Conclusão da obra
CAPITULO I
Da Fiscalização
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Art. 18 - Para efeito de fiscalização, os respectivos alvarás, o projeto aprovado, bem como as informações básicas fornecidas pela Prefeitura serão mantidos no
local da obra.
Art. 19 - No caso de verificação, por vistoria, de que as obras não foram executadas de acordo com o respectivo projeto aprovado, o seu responsável técnico
pela execução da obra ou o proprietário será autuado e obrigado a regularizar o
projeto.
Art. 20 - As construções clandestinas poderão ter sua situação regularizada
perante o Município, desde que a edificação não contrarie a legislação municipal,
devendo ser submetida a vistoria.

CAPITULO II
Da Segurança na Obra

Art. 21 - Durante a execução da obra, é indispensável a adoção de medidas
necessárias à proteção e à segurança dos operários, dos pedestres, das propriedades vizinhas e dos logradouros públicos.
Art. 22 - Os barrancos e valas resultantes das escavações e movimentos de
terra, com desnível superior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), deverão
conter:
I - escoramento dimensionado segundo as necessidades e de acordo com
as normas da ABNT e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
II - rampas ou escadas para assegurar o rápido escoamento dos operários;
III - muro de arrimo ou talude com tratamento compatível, para evitar
deslizamentos;
IV - proteção contra intempéries, durante o tempo que durar a
de arrimos ou taludes.

execução

Art. 23 - As obras (inclusive de construção de muro) situadas no alinhamento
serão dotadas de tapume executado em material resistente e bem ajustado, com altura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), podendo ocupar, no
máximo, a metade da largura do passeio, deixando a outra metade inteiramente livre e desimpedida para os transeuntes.
§ 1º - Nas obras afastadas do alinhamento, em terrenos situados em vias
pavimentadas, será exigido tapume com altura mínima de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), montado ao longo do alinhamento.
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§ 2º - Quando os tapumes foram instalados em terrenos de esquina, as placas de nomenclatura das vias serão neles afixadas, nas faces respectivas, de modo
bem visível.
CAPITULO III
Do Preparo do Terreno
Art. 24 - Os trabalhos de saneamento do solo, quando necessários, deverão
ficar a cargo do profissional legalmente habilitado.
Art. 25 - O preparo do terreno para a execução de obras iniciar-se-á pela verificação da existência, sob o passeio, de instalações ou redes de serviços públicos,
devendo, em caso de sua existência, ser tomadas as providências necessárias para evitar seu comprometimento.
Parágrafo Único - Os proprietários de lotes, vagos ou construídos, serão responsáveis pela construção de arrimos ou outros meios de proteção de cortes e barrancos, sempre que estes apresentarem riscos de erosão ou deslizamentos que
possam danificar o logradouro publico, edificações ou terrenos vizinhos, sarjetas ou
canalizações públicas.

CAPITULO VI
Do Habite-se
Art. 26 - Uma vez concluída, a edificação somente poderá ser ocupada mediante a expedição de “habite-se” e baixa pela Prefeitura, após verificação, em vistoria, da correta execução do projeto aprovado e licenciado, das suas condições de
uso, da existência de passeios, quando exigidos, e do cumprimento das demais
exigências da legislação municipal.
Parágrafo Único - O “habite-se” parcial, para unidades independentes, poderá ser concedido, a juízo do órgão competente da Prefeitura Municipal, nos seguintes casos:
I - quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial e cada uma das partes puder ser utilizada independentemente da outra;
II - quando se tratar de mais de uma construção feita independentemente,
mas no mesmo lote;
III - quando se tratar de edificações residenciais em vila, estando seu acesso
devidamente concluído;
IV - quando se tratar de construção unifamiliar em dois ou mais pavimentos
desde que um ou mais pavimentos estejam concluídos;
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V - quando se tratar de acréscimo em construção desde que a parte existente esteja concluída.
TITULO IV
Das Condições Gerais das Edificações
CAPITULO I
Das Disposições Gerais
Art. 27 - Nenhuma edificação poderá ser construída sem a observância das
seguintes disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Catalão:
Não se aplica as edificações destinadas ao comércio, serviços e mistas,
compreendidas em residencial e comercial, as disposições previstas na
alínea "d", do inciso I, deste artigo".
I - as relativas aos parâmetros de ocupação do terreno, que são:
a) o coeficiente de aproveitamento, que é a relação entre área construída e
área do terreno a edificar;
b) a taxa de ocupação, que é a relação entre a projeção da edificação sobre
o plano horizontal e a área do terreno a edificar;
c) os afastamentos da edificação às divisas do terreno a edificar;
d) a taxa de permeabilidade, que é o percentual do terreno sem pavimentação.
II - as relativas às condições básicas de edificação;
III - as relativas aos conjuntos arquitetônicos;
IV - as relativas ao terreno a edificar.
Art. 28 - Toda edificação deverá dispor de:
I - sistema de esgoto ligado à rede pública, quando esta existir, ou à fossa
adequada;
II - instalação de água ligada à rede pública, quando houver, ou outro meio
permitido de abastecimento;
III - passeio, quando o lote for contíguo a vias públicas que tenham meio-fios
assentados.
Parágrafo Único - As fossas sépticas deverão atender, além de outras exigências estabelecidas pelo órgão competente, às seguintes exigências mínimas:
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I - deverão estar afastadas de, no mínimo, 5,00m (cinco metros) das divisas
do lote e ter capacidade proporcional ao número de pessoas que ocuparão o prédio;
II - as fossas sépticas com filtro biológico anaeróbio e com sumidouro deverão ficar a uma distância mínima de 35,00m (Trinta e cinco metros) de poços de
captação de água, situados no mesmo terreno ou em terreno vizinho;
III - depois de passarem pela fossa séptica, e filtro anaeróbio biológico as
águas serão infiltradas no terreno por meio de sumidouro convenientemente construído;
IV - as águas provenientes de pias de cozinha e de copa deverão passar por
uma caixa de gordura antes de serem lançadas no sumidouro;

CAPITULO II
Das Águas Pluviais
Art. 29 - Em qualquer edificação, o terreno será preparado para permitir o
escoamento das águas pluviais, dentro dos limites do lote.
Parágrafo Único - O escoamento das águas pluviais será executado através
de canalização embutida nos passeios e lançado em rede pluvial ou, quando inexistente, em sarjetas.
Art. 30 - Os lotes em declive somente poderão extravasar águas pluviais para os lotes inferiores quando não for possível seu encaminhamento para a rede pública de esgoto pluvial ou para as sarjetas, devendo o proprietário do lote inferior
permitir a execução das obras necessárias.
Parágrafo Único - No caso previsto neste Artigo, as obras de canalização ficarão a cargo do interessado e deverão ser executadas nas faixas definidas pelas
divisas e pelos afastamentos obrigatórios previstos na Lei de Uso e Ocupação do
Solo.
CAPITULO III
Dos Passeios dos Logradouros
Art. 31 - A construção e a reconstrução de passeios dos logradouros, em toda a extensão das testadas dos terrenos, edificados ou não, compete aos seus
proprietários.
§ 1º - O piso dos passeios deverá ser de material antiderrapante.
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§ 2º - Deve ser obedecido nos passeios o desnível de 3% (três por cento) no
mínimo de 5% (cinco por cento) no máximo, no sentido do logradouro, para o escoamento das águas pluviais.
§ 3º - As rampas nos passeios destinadas à entrada de veículos em cada
imóvel não poderão ultrapassar a 0,50 m (cinqüenta centímetros) de largura, localizando-se junto ao meio-fio e tendo a extensão máxima de 3,00 m (três metros).
§ 4º - A pavimentação dos passeios não poderá apresentar degraus ou outras saliências que impeçam o tráfego normal dos pedestres.
CAPITULO IV
Das Fachadas e do Fechamento dos Terrenos
Art. 32 - Em lotes situados em esquina, nenhum de seus elementos construtivos, até a altura de 4,00m (quatro metros) em relação ao nível do passeio, poderá
avançar no triângulo equilátero que tem por vértices o ponto de encontro dos alinhamento e os outros em pontos dos alinhamentos distantes de 3,00 (três metros)
do primeiro vértice.
Parágrafo Único - Caso pelo menos uma das frentes do lote estiver voltada
para via arterial, os vértices do triângulo nos alinhamentos deverão distar de 6,00m
(seis metros) do ponto de encontro dos alinhamentos.
Art. 33 - Nas fachadas, serão permitidas, sobre os afastamentos obrigatórios, saliências decorativas, desde que:
I - a dimensão máxima da saliência medida na perpendicular da fachada será de 0,50 m (cinquenta centímetros);
II - a altura mínima da saliência em relação ao terreno ou piso circundante da
edificação será de 3,00m (três metros).
Art. 34 - A execução de marquises deverá obedecer às seguintes prescrições:
I - largura máxima de 2/3 (dois terços) do afastamento obrigatório, até o limite de 3,00 m(três metros).
II - altura em relação ao piso de no mínimo 3.00 m(três metros) .
§ 1º - Não são permitidas marquises sobre os passeios.
§ 2º - Os beirais não serão considerados como área construída quando forem menores que 0,75m ( setenta e cinco centímetros ), exceto quando situados a
menos de 1,50m ( um metro e cinqüenta centímetros) das divisas do lote, quando o
máximo permitido será de 0,30m ( trinta centímetros ).
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Art. 35 - O fechamento dos lotes situados em áreas urbanizadas atenderá às
seguintes disposições:
I - os muros das divisas laterais e de fundos terão a altura máxima de 3,00m
(três metros), referenciada ao nível do terreno natural de maior cota;
II - os lotes não edificados situados em vias pavimentadas serão obrigatoriamente fechados com muros ou cercas vivas no alinhamento, com a altura máxima
de 3,00m (três metros) e mínima de 1,80m ( um metro e oitenta centímetros), referenciada ao nível do passeio.
§ 1º - Dispensa-se a construção de muro ou cercas vivas em lotes não edificados para os quais tenha sido concedida licença para execução de obras de construção, durante prazo de vigência do alvará.
§ 2º - Os muros de lote em esquina deverão respeitar o Artigo 32 desta lei.
CAPÍTULO V
Da Segurança

SEÇÃO I
Das Instalações Contra Incêndio

Art.36 - Toda edificação não residencial ou residencial multifamiliar vertical
deverá ter instalações preventivas e de combate a incêndios, na forma das normas
da ABNT e da Consolidação das Leis de Trabalho - CLT.
Parágrafo Único - Nas edificações já existentes, em que sejam necessárias
instalações contra incêndio, o órgão competente da Prefeitura fixará prazo para sua
execução.

SEÇÃO II

Das Escadas e Rampas

Art.37 - as escadas terão largura mínima de 0,90m (noventa centímetros) e
todos os degraus entre dois pavimentos deverão ter a mesma altura.
§ 1º - Nas edificações para trabalho e nos prédios de apartamentos, a largura mínima das escadas de uso coletivo será de 1,20m ( um metro e vinte centímetros).
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§ 2º - Nas escadas de uso secundário ou eventual, a largura pode ser reduzida a até 0,70m (setenta centímetros).
Art.38 - Em edificações de uso coletivo, as escadas de uso em comum deverão atender as seguintes exigências:
I - deverá ter o piso revestido de material antiderrapante:
II - não deverá haver nenhuma porta abrindo sobre os degraus, sendo obrigatória a existência de patamar;
III - não poderão ser dotadas de lixeiras ou qualquer outro tipo de equipamentos ou tubulações que possibilitem a expansão de fogo ou fumaça;
IV - o pé-direito mínimo será de 2,10m (dois metros e dez centímetros);
V - as escadas que atendam a mais de 2 (dois) pavimentos deverão ser incombustíveis, não se permitindo, nestes casos, escadas metálicas e em caracol;
VI - as caixas de escadas deverão atender às normas de prevenção de incêndio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
§ 1º - A existência de elevador em uma edificação não dispensa a construção da escada, conforme medidas mínimas adotadas nesta Lei.
§ 2º - As escadas podem ser substituídas por rampas, desde que obedeçam
as mesmas medidas mínimas para elas estabelecidas, tendo ainda, acabamento
antiderrapante no piso, declividade máxima de 12% (doze por cento) e altura mínima de passagem de uma pessoa sob qualquer elemento de construção de 2,10m
(dois metros e dez centímetros).
§ 3º - As declividades de rampas com tráfego especial devem ser adequadas
à natureza de sua atividade.
§ 4º - As escadas que se elevarem a mais de 1,00m (um metro) de altura
deverão ser guarnecidas de guarda-corpo e corrimão.
§ 5º - A altura máxima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) permitida
pela Lei de Uso e Ocupação do Solo para o desnível entre a cota da soleira de entrada da edificação e o nível médio do meio-fio da via pública lindeira, poderá ser
vencida por rampa de até um máximo de 12% (doze por cento) de declividade, ou
por escada com patamares de saída e de chegada com 1,00 m (um metro) de
comprimento mínimo, respeitadas as disposições desta Lei para as escadas de um
modo geral, seja de uso privativo, seja de uso coletivo.
Art. 39 - O lance de escada sem patamar intermediário deverá ter um número máximo de 14 (quatorze) degraus, com altura máxima de 0,19m (dezenove centímetros) cada, ou altura máxima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros),
medida de piso a piso.
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§ 1º - A largura mínima para o piso de um degrau deve ser de 0,25m (vinte e
cinco centímetros) em escadas de uso privativo e de 0,30 (trinta centímetros) em
escadas de uso coletivo.
§ 2º - A largura mínima do patamar das escadas será igual à largura mínima
adotada para a escada.
Art. 40 - As rampas de uso de veículos deverão ter inclinação máxima de
20% (vinte por cento).

SEÇÃO III
Dos Elevadores
Art. 41 - Conforme estabelece a Lei de Uso e Ocupação do Solo, será obrigatório o uso de elevador:
I - nas edificações com mais de 10,00m (dez metros) de desnível entre o nível da soleira de entrada e o piso do último pavimento;
II - nas edificações com mais de 12,00m (doze metros) de desnível, medido
entre o piso da garagem e o piso do pavimento útil mais distante.
Art. 42 - O pavimento mais elevado poderá não ser servido de elevador,
quando for constituído de pavimentos livres cobertos, sem fechamentos laterais, ou
de compartimento que, por sua disposição, possam ser utilizados como dependências de uma habitação situada no pavimento imediatamente inferior, ou ainda
quando aqueles compartimentos forem destinados a depósito, quarto de empregados ou pequena residência para o uso de porteiro ou zelador do edifício.
Art. 43 - Os elevadores não poderão constituir o meio exclusivo de acesso
aos pavimentos superiores ou inferiores dos edifícios, devendo existir, conjuntamente com os mesmos, escadas ou rampas, na forma estabelecida por esta Lei.
Art. 44 - Toda parede localizada defronte à porta de elevador deverá distar
desta, no mínimo:
I - 1,50m (um metros), nos edifícios residenciais;
II - 2,00m (dois metros), nos outros tipos de edifícios.
Parágrafo Único - Para efeito do presente Artigo, a distância será tomada
sobre a perpendicular tirada de qualquer ponto da parede à porta do elevador.
Art. 45 - Todo vestíbulo que dê acesso a elevador deverá possibilitar a utilização da escada.
Art. 46 - A determinação do número de elevadores, o cálculo de tráfego e
demais características técnicas deverão obedecer às normas pertinentes da ABNT.
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SEÇÃO IV
Das garagens

Art. 47 - Os compartimentos destinados a garagens de edificações residenciais unifamiliares ficarão sujeitos às seguintes exigências, assim como às estabelecidas no Anexo I:
I - pé-direito mínimo livre de 2,20m (dois metros e vinte centímetros);
II - paredes de material incombustível;
III - piso revestido de material liso e impermeável;
IV - teto de material incombustível, no caso de haver outro pavimento na parte superior;
V - ventilação permanente;
VI - as valas para escoamento de água de lavagem, caso existentes, deverão ser ligadas à rede de esgotos com ralo e sifão hidráulico.
Art. 48 - As garagens das demais edificações, além das exigências da Lei de
Uso e Ocupação do Solo e as do Artigo anterior, deverão observar as seguintes:
I - ter os vãos de entrada com largura mínima de 3,00m (três metros);
II - ter o mínimo de 02 (dois) vãos de entrada quando comportarem mais de
50 (cinqüenta) veículos;
III - ter as vagas para os veículos com largura e comprimento mínimos de,
respectivamente, 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) e 5,00m (cinco metros);
IV - ter o corredor de circulação dos veículos com largura mínima de:
a) 3,00m (três metros), quando as vagas forem em ângulo de 30o (trinta
graus);
b) 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros), quando as vagas forem em
ângulo de 45o (quarenta e cinco graus) ;
c) 5,00m (cinco metros), quando as vagas forem em ângulo de 90o (noventa
graus).
V - não ter comunicação direta com outro compartimento, exceto cômodos
de passagem;
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VI - ter as rampas de acesso contidas dentro dos limites do lote, devendo
ainda obedecer aos parâmetros de assentamento estabelecidos na Lei de Uso e
Ocupação do Solo e nesta Lei;
VII - ter os acessos à via pública dotados de alarme.
Art. 49 - Todo compartimento de garagem situado no subsolo deverá atender
às condições de assentamento estabelecidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo.
CAPITULO VI
Do Conforto

SEÇÃO I
Das Paredes

Art. 50 - As paredes deverão ser de alvenaria, com a espessura mínima de
meio tijolo, podendo as externas terem esta espessura desde que tenham a estabilidade garantida por elementos estruturais, a juízo da Prefeitura.
Art. 51 -As paredes que constituírem divisa entre distintas unidades habitacionais deverão ter espessura mínima de um tijolo.
Art. 52 - As espessuras mínimas das paredes poderão ser alteradas quando
for utilizado material de natureza diversa, desde que mantenham os mesmos índices de estabilidade, resistência, impermeabilidade e isolamento térmico e acústico
das paredes de alvenaria e que sejam aprovadas pela Prefeitura.
SEÇÃO II
Das Portas
Art. 53 - As portas deverão ter a altura mínima de 2,10 m (dois metros e dez
centímetros) e obedecer às seguintes larguras mínimas:
I - de 0,80m (oitenta centímetros), para entrada(s) principal(ais) de uma
unidade residencial;
II - de 0,60m (sessenta centímetros) para compartimentos de utilização transitória, 0,70m (setenta centímetros) para compartimentos que se comunicam com
outro cuja menor dimensão seja maior que ou igual a 1,00m e 0,80m (oitenta centímetros) para os demais compartimentos, nas passagens internas de uma unidade
residencial;
III - de 1,20m (um metro e vinte centímetros), para acesso de uso em comum
nas edificações de uso coletivo de até 4 (quatro) pavimentos;
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IV - de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), para acesso de uso em
comum nas edificação de uso coletivo com mais de 04 (quatro) pavimentos.
SEÇÃO III

Dos Corredores
Art. 54 - Os corredores ou passagens, cobertos ou não, deverão ter largura
suficiente para o escoamento dos compartimentos ou setores da edificação a que
dão aceso, com as seguintes larguras mínimas:
I - 0,90m (noventa centímetros), quando de uso privativo;
II - 1,20m (um metro e vinte centímetros), quando de uso comum ou coletivo
e comprimento inferior a 10,00m (dez metros);
III - para os corredores ou passagens de uso comum ou coletivo, com comprimento superior a 10,00m (dez metros), a largura mínima será acrescida de, pelo
menos, 0,10m (dez centímetros) por metro de comprimento excedente.

SEÇÃO IV
Dos Compartimentos
Art. 55 - Os compartimentos são classificados em:
I - compartimentos de permanência prolongada;
II - compartimentos de utilização transitória;
III - compartimentos de utilização especial.
Parágrafo Único - Os compartimentos devem atender às exigências do Anexo I desta Lei.
Art. 56 - Os compartimentos de permanência prolongada são os de uso definido, habitáveis e destinados a atividades de trabalho, repouso e lazer, que exigem
permanência confortável por tempo longo ou indeterminado.
Parágrafo Único - Excetuados os compartimentos discriminados na tabela do
Anexo I, os compartimentos de permanência prolongada deverão ter área mínima
de 6,00 m2 (seis metros quadrados) e ter forma que permita a inscrição de um círculo de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de diâmetro.
Art. 57 - Os compartimentos de utilização transitória são os de uso definido,
ocasional ou temporário, caracterizando espaços habitáveis de permanência confortável por tempo determinado.
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Parágrafo Único - excetuados os compartimentos discriminados na Tabela do Anexo I, os compartimentos de utilização transitória deverão ter área mínima de 1,50m 2
(um metro e cinqüenta centímetros quadrados) e ter forma que permita a inscrição
de um círculo de 0,80m (oitenta centímetros) de diâmetro.
Art. 58 - Os compartimentos de utilização especial são aqueles que, pela sua
destinação específica, não se enquadram nos dois tipos descritos nos dos Artigos
56 e 57 desta Lei.
Parágrafo Único - Os compartimentos de que trata este Artigo deverão ter suas características adequadas à sua função específica, com condições de segurança e de
habitabilidade quando exigem a permanência humana.
Art. 59 - somente será permitida a subdivisão de qualquer compartimento
nos casos em que, nos compartimentos resultantes, se mantiverem as condições
de iluminação e ventilação, de área mínima e de forma estabelecidas nesta Lei.

CAPÍTULO VII
Da Salubridade

SEÇÃO I
Da Iluminação e da Ventilação
Art. 60 - Os compartimentos das edificações destinados às atividades humanas deverão ter iluminação e ventilação naturais, através de aberturas voltadas diretamente para espaço aberto exterior.
§ 1º - Para as instalações sanitárias, serão admitidas a iluminação artificial
ou através de outro compartimento e a ventilação indireta.
§ 2º- Os depósitos, adegas e compartimentos similares poderão ser iluminados e ventilados através de outro compartimento.
§ 3º - O total da superfície das aberturas destinadas a iluminar e ventilar um
compartimento relaciona-se com a área de seu piso e não poderá ser inferior a:
I - 1/6 (um sexto) da área do piso de compartimento de permanência prolongada:
II - 1/8 (um oitavo) da área do piso de compartimento de utilização transitória
ou especial.
§ 4º - A superfície das aberturas destinadas a iluminação e ventilação de um
compartimento através da varanda, será calculada considerando-se a soma das
áreas dos respectivos pisos, não se admitindo, neste caso, que a varanda tenha
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mais de 3,00 m (três metros) de distancia horizontal entre a abertura de iluminação
e ventilação e a borda externa da cobertura.
§ 5º - Para efeito de ventilação dos compartimentos, as aberturas deverão
ser dotadas de dispositivos que permitam a renovação do ar em pelo menos 50%
(cinqüenta por cento) da área exigida para iluminação.
§ 6º - Em nenhuma hipótese, a área das aberturas destinadas a iluminar
qualquer compartimento deverá ser inferior a 0,25m² (vinte e cinco centímetros
quadrados).
Art. 61 - Os espaços externos capazes de iluminar e ventilar são áreas descobertas, assim classificadas:
I- áreas abertas: são aquelas resultantes dos afastamentos obrigatórios às
divisas do terreno, estabelecidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo;
II- áreas semi-abertas: são aquelas que, delimitadas por paredes externas da
edificação, tiverem pelo menos um dos seus lados aberto para o afastamento regulamentar às divisas;
III- áreas fechadas: são aquelas cujos lados são formados pelas paredes internas da edificação.
§ 1- As áreas semi-abertas deverão permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), respeitada a distancia horizontal mínima de 3,00 m (três metros) entre as paredes providas de vãos de
iluminação e ventilação.
§ 2 - As áreas fechadas deverão:
I - apresentar uma superfície medindo, no mínimo, 10,00m² (dez metros
quadrados);
II - permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 2,00m (dois
metros);
III - permitir, a partir do primeiro pavimento acima do térreo, a inscrição de
um círculo cujo diâmetro (D), em metros, seja dado pela fórmula D = 2,00 + H/10
onde H é a distância, em metros, do piso do último pavimento ao piso do segundo
pavimento iluminado e ventilado pela área.
§ 3º - Os compartimentos de permanência prolongada somente poderão ser
iluminados e ventilados através de áreas abertas ou semi-abertas, conforme definidas neste artigo.
§ 4º - Os compartimentos de utilização transitória poderão ser iluminados e
ventilados através de áreas fechadas, conforme definidas neste artigo.
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§ 5º - Não poderá haver abertura de iluminação e ventilação em paredes levantadas sobre a divisa ou a menos de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros)
da mesma.
Art. 62 - Nenhum vão será considerado suficiente para iluminar e ventilar
pontos de compartimentos que distem mais de 02 (duas) vezes o valor do pédireito, definido como a distancia vertical entre o piso e o teto, quando o mesmo
vão abrir para área fechada e 2 ½ (duas e meia) vezes esse valor, nos demais casos.
Art. 63 - Em cada compartimento, as aberturas exigidas para sua iluminação
e ventilação terão a verga distanciada do teto em, no máximo, 1/6 (um sexto) do
pé-direito.
SEÇÃO II
Do Pé-Direito
Art. 64 - O pé-direito, salvo o disposto nos Artigos 74º, 75º e 76º desta Lei e
na tabela do Anexo I, deverá ser de, no mínimo:
I - 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) livres, para os compartimentos
de permanência prolongada;
II - 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) livres, para os compartimentos de utilização transitória.
SEÇÃO III
Do Material
Art. 65 - Nas edificações onde haja aglomeração de pessoas e risco de incêndio, o uso de material incombustível será indispensável.
Parágrafo Único - Nessas edificações, o uso de madeira ou outro material
combustível somente deverá ser tolerado em esquadrias, parapeitos, revestimentos
de piso e na estrutura do telhado, caso haja isolamento adequado da cobertura.
Art. 66 - O piso e as paredes, até a altura de 2,10m (dois metros e dez centímetros), deverão ser revestidos com material liso, resistente, lavável e impermeável nos compartimentos destinados a:
I - fabricação de produtos alimentícios e de medicamentos;
II - preparo, manipulação ou depósito de alimentos;
III - guarda de drogas, aviamentos de receitas medicinais, curativos e aplicações de injeções;
IV - ambulatórios e refeitórios;
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V - necrotérios;
VI - cozinhas;
VII - instalações sanitárias;
VIII - depósitos de suprimentos alimentares e médicos;
IX - copas e lavanderias hospitalares.
TÍTULO V
Das Exigências por tipo de edificação
CAPÍTULO I
Das Edificações Residenciais
Art. 67 - Entende-se por residência ou habitação a edificação destinada exclusivamente ao uso residencial.
Art. 68 - Cada unidade residencial é caracterizada pela reunião de, no mínimo, 03 (três) compartimentos destinados a sala-dormitório, a cozinha e a instalações sanitárias.
Art. 69 - As edificações residenciais classificam-se em:
I - habitacional unifamiliar, que corresponde a uma unidade residencial, construída em um lote ou conjunto de lotes;
II - habitacional multifamiliar, que corresponde a mais de uma unidade residencial agrupadas, horizontal ou verticalmente, em edificações construídas em um
lote ou conjunto de lotes;
III - conjunto habitacional, que corresponde a grupos de edificações residenciais unifamiliares e ou multifamiliares, cujos projetos são aprovados e construídos
conjuntamente, nos termos estabelecidos para conjuntos arquitetônicos na Lei de
Uso e Ocupação do Solo.

Art. 70 - As edificações habitacionais multifamiliares verticais deverão dispor
de portaria localizada em vestíbulo de acesso às unidades residenciais e de dispositivos ou local destinado à coleta e encaminhamento do lixo residencial.
Parágrafo Único - Quando as edificações referidas no “caput” deste Artigo tiverem 12 (doze) ou mais unidades residenciais, deverão ser dotadas de depósito e
instalação sanitária para zelador.
Art. 71 - As edificações destinadas ao uso habitacional, unifamiliar ou multifamiliar, somente poderão estar anexas a compartimentos destinados aos usos de
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comércio e serviços nos casos em que a natureza destas atividades não prejudique
a segurança, o conforto e o bem-estar dos moradores, e terão acesso ao logradouro público independente daquele usado para o acesso aos compartimentos de comércio e serviço, respeitadas as demais condições estabelecidas na Lei de Uso e
Ocupação do Solo.
Art. 72 - Nas edificações destinadas ao uso misto habitacional multifamiliar,
os pavimentos destinados ao uso residencial deverão ser agrupados contiguamente, respeitadas as demais condições estabelecidas pela Lei de Uso e Ocupação do
Solo.
CAPÍTULO II
Das Edificações para o Trabalho
Art. 73 - As edificações para o trabalho abrangem aquelas destinadas aos
usos industrial, comercial, institucional e de serviços e que, além do que é regulamentado nesta Lei e na Lei de Uso e Ocupação do Solo para as edificações em geral, atenderão às normas quanto à segurança, à higiene e ao conforto, preconizadas pela ABNT e pela CLT.
Art. 74 - Nas edificações destinadas ao uso industrial, os compartimentos
deverão atender às seguintes exigências:
I - ter pé-direito mínimo de 3,50m (três metros e vinte centímetros), quando
a área construída for inferior a 100,00m² (cem metros quadrados) e de 4,00m (quatro metros) quando a área construída for superior a 100,00m² (cem metros quadrados);
II - ter assegurada a sua incomunicabilidade direta com as instalações sanitárias;
III - ser dotados de isolamento térmico quando destinados a equipamentos e
instalações que produzem e concentram calor, com afastamento mínimo de 1,00m
(um metro) entre essas fontes de calor e o teto ou as paredes, sendo este afastamento acrescido de 0,50m (cinqüenta metros) no caso de haver pavimento superposto ou se a parede pertencer a edificação vizinha;
IV - ter área de iluminação no mínimo igual a 1/5 (um quinto) da área do piso
e a área de ventilação no mínimo igual a 1/10 (um décimo) da área do piso, sendo
admitidos lanternins ou “sheid”.
Parágrafo Único - As indústrias de produtos alimentícios deverão ter os compartimentos de manipulação e produção dos alimentos com:
I - paredes revestidas até a altura de 2,10m (dois metros e dez centímetros)
com material liso, resistente e impermeável;
II - pisos de material resistente e impermeável;
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III - equipamentos necessários para a conservação dos alimentos perecíveis.
Art. 75 - Nas edificações destinadas ao comércio e ou serviços, os compartimentos deverão atender às seguintes exigências:
I - ter pé-direito mínimo de:
3,00m (três metros), quando a área construída for menor ou igual a 35,00m2 (trinta
e cinco metros quadrados);
3,50m (três metros e cinquenta centímetros), quando a área exceder a 35,00m²
(trinta e cinco metros quadrados e for menor ou igual a 100,00m² (cem metros quadrados);
4,00m (quatro metros), quando a área exceder a 100,00m² (cem metros quadrados);
II - ter as portas de acesso para o público com largura mínima de 1,20 m (um
metro e vinte centímetros) até 100,00 m², de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) para áreas de 100,00 a 250,00 m² e de 3,00m (três metros) quando a sua
área exceder a 250,00m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados);
III - ter instalações sanitárias privativas separadas para cada sexo quando a
sua área exceder a 75,00m² (setenta e cinco metros quadrados).
Parágrafo Único - As edificações destinadas a comércio e serviço com mais
de 02 (dois) pavimentos deverão ter dispositivos de coleta e encaminhamento do lixo.
Art. 76 - As galerias comerciais, entendidas como espaços internos de circulação de conjuntos comerciais, terão pé-direito mínimo de 4,00m (quatro metros) e
largura mínima medindo mais do que 1/12 (um doze avos) do seu maior percurso,
respeitado o mínimo de 4,00m (quatro metros).
§ 1º - Quando o percurso em galeria for superior a 25,00m (vinte e cinco metros), as galerias deverão dispor de hall aberto para área descoberta de iluminação
e ventilação da galeria, com área mínima de 1/20 (um vigésimo) da área total do
pavimento, localizado em ponto intermediário de seu percurso.
§ 2º - As lojas que tenham o seu acesso direto por galerias terão, no mínimo,
área de 15,00m² (quinze metros quadrados) e pé-direito de 4,00m (quatro metros),
podendo ser iluminadas e ventiladas por elas.

Art. 77 - As edificações destinadas a escritórios, consultórios, estúdios de
atividades profissionais e similares terão instalações sanitárias privativas por sala.
Parágrafo Único - As edificações comerciais e de serviços cujos pavimentos
não estejam divididos em salas terão conjunto de instalações sanitárias separadas
para cada sexo, na proporção de um vaso e um lavatório em cada instalação sani-
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tária para cada 100,00m² (cem metros quadrados) da área construída ou fração por
pavimento.
Art. 78 - As lojas destinadas a açougues, peixarias e estabelecimentos congêneres deverão dispor de:
I - chuveiros, na proporção de 01 (um) para cada 15 (quinze) empregados
ou fração;
II - depósito revestido de azulejo ou material equivalente, para guarda de detritos, até a altura de 2,10m (dois metros e dez centímetros).
Art. 79 - Os postos de serviços de veículos deverão dispor de:
I - boxes isolados para lavagem e lubrificação dos veículos, distantes no
mínimo de 5,00m (cinco metros) da via pública;
II - caixa de retenção de óleo, para onde serão conduzidas as águas utilizadas nos boxes, antes de serem lançadas na rede global;
III - vestiários e instalações sanitárias para empregados com chuveiro, na
proporção de um chuveiro para cada 15 (quinze) empregados ou fração;
IV - construção em materiais incombustíveis;
V - muros de alvenaria de no mínimo 2,00m (dois metros) de altura separando-os das propriedades vizinhas;
VI - instalações sanitárias de uso público, separadas por sexo.
Art. 80 - As oficinas mecânicas deverão dispor de vestiários e instalações
sanitárias para empregados, com chuveiros, na proporção de um chuveiro para cada 15 (quinze) empregados ou fração.
CAPÍTULO III
Das Edificações para Fins Especiais
Art. 81 - As edificações para fins especiais abrangem aquelas destinadas às
atividades escolares, aos serviços de saúde, asilos, orfanatos, albergues, hotéis,
cinemas, teatros, auditórios, garagens coletivas, edificações públicas e construções
especiais.
Parágrafo Único - Estas edificações deverão atender, além do disposto nesta
Lei e na Lei de Uso e Ocupação do Solo para as edificações em geral, às normas
da ABNT e da CLT quanto à segurança, higiene e conforto nos ambientes de trabalho.
Art. 82 - As edificações par fins escolares deverão atender às seguintes exigências, assim como às do Anexo I:
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. as salas de aula deverão:
I - medir no mínimo 15,00m² (quinze metros quadrados) e guardar a relação
de 1,20m² (um metro e vinte decímetros quadrados) por aluno, no mínimo ser dotadas de aberturas que garantam a ventilação permanente, através de, pelo menos,
1/3 (um terço) de sua superfície, e que permitam a iluminação natural, mesmo
quando fechadas.
II - dispor de locais para recreação, cobertos e descobertos;
III - ter um bebedouro para cada 40 (quarenta) alunos;
IV - ter instalações sanitárias, com as seguintes exigências:
serem separadas por sexo;
as destinadas ao sexo masculino deverão ter, no mínimo, um vaso sanitário e um
lavatório para cada 50 (cinqüenta) alunos e um mictório para cada 25 (vinte e cinco)
alunos;
c) as destinadas ao sexo feminino deverão ter, no mínimo, um vaso sanitário
para cada 20 (vinte) alunas e um lavatório para cada 50 (cinqüenta) alunas.
Art. 83 - As edificações destinadas a hospitais e a serviços de saúde em geral deverão estar de acordo com as normas e padrões de construções de serviços
de saúde estabelecidos pelas legislações federal e estadual em vigor.
Art. 84 - As edificações destinadas a asilos, orfanatos, albergues e congêneres deverão atender ao seguinte:
I - os seus dormitórios deverão ter área mínima de 10,00m² (dez metros
quadrados), quando de uso individual, acrescida de 4,00m² (quatro metros quadrados) por leito excedente;
II - ter instalações sanitárias com banheira ou chuveiro, lavatório e vaso sanitário, na proporção de 01 (um) conjunto para cada 10 (dez) internados;
III - dispor de locais para recreação cobertos e descobertos;
IV - ter instalações sanitárias do pessoal de serviço independentes e separadas das destinadas aos internados.
Art. 85 - As edificações destinadas a auditórios, cinemas, teatros e similares
deverão atender às seguintes disposições especiais:
I - ter um bebedouro para cada 150 (cento e cinqüenta) lugares ou fração;
II - ter vãos de ventilação efetiva, cuja superfície não seja inferior a 1/10 (um
décimo) da área de piso, podendo a Prefeitura exigir a instalação de ar condicionado para adequar as condições ambientais à finalidade da edificação;
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III - ter instalações sanitárias separadas para cada sexo, guardando as seguintes proporções mínimas, em relação à lotação máxima:
para o sexo masculino, um vaso, um lavatório e um mictório para cada 250 (duzentos e cinqüenta) lugares ou fração;
para o sexo feminino, um vaso e um lavatório para cada 150 (cento e cinqüenta)lugares ou fração;
IV - as circulações principais que servem a diversos setores de poltronas da
sala de espetáculos terão largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) e as secundárias, de 1,00m (um metro);
V - as circulações de acesso e escoamento do público, externas à sala de
espetáculos, terão largura mínima de 3,00m (três metros), sendo acrescidas de
0,10m (dez centímetros) para cada 20 (vinte) lugares ou fração excedente da lotação de 100 (cem lugares);
VI - as portas terão a mesma largura dos corredores a que dão acesso, sendo que as de saída deverão abrir-se de dentro para fora e sua largura mínima ter as
dimensões mínimas das circulações de acesso e escoamento do público externas à
sala de espetáculo;
VII - as escadas obedecerão às seguintes normas:
a) largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), sendo
acrescidas de 0,10m (dez centímetros) para cada 10 (dez) lugares ou fração excedentes da lotação de 100 (cem) lugares;
b) as destinadas a vencer alturas superiores a 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) terão patamares, cujo comprimento médio medirá 1,20m (um metro
e vinte centímetros);
c) não poderão ser desenvolvidas em leque ou caracol.
VIII - as rampas destinadas a substituir escadas terão largura igual à exigida
para estas, declividade menor ou igual a 10% (dez por cento) e piso antiderrapante;
IX - as poltronas das salas de espetáculo serão distribuídas em setores, contendo no máximo 250 (duzentos e cinqüenta) poltronas por setor, separadas por
circulações que servirão no máximo a 08 (oito) poltronas de cada lado;
X - ter sala de espera contígua à sala de espetáculos, medindo no mínimo
10,00 m2 (dez metros quadrados) para cada 50 (cinqüenta) lugares ou fração da lotação máxima prevista.

CAPÍTULO IV
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Das Edificações Públicas
Art. 86 - As edificações públicas deverão atender obrigatoriamente às seguintes condições, além das exigidas por esta Lei e pela Lei de Uso e Ocupação do
Solo para as edificações em geral:
I - rampas de acesso ao prédio com declividade máxima de 8% (oito por cento), com piso antiderrapante e corrimão contínuo na altura de 0,90m (noventa centímetros) e largura mínima de 1,50m (um metro de cinqüenta centímetros);
II - na impossibilidade de construção de rampa, a portaria deverá estar no
mesmo nível da calçada;
III - as escadas deverão atender às seguintes condições:
a) ter largura mínima de 1,20 (um metro e vinte centímetros);
b) ser dotadas de piso sem saliências e não escorregadio e guarda-corpo;
c) ter os degraus com piso de 0,30m (trinta centímetros) de largura mínima e
um espelho de 0,17 (dezessete centímetros) de altura máxima;
IV - as portas internas terão largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros) e
as externas terão a largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros);
V - os corredores deverão ter largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), piso não escorregadio, com revestimento uniforme, sem interrupção por degrau ou mudanças abruptas de nível;
VI - a altura máxima dos interruptores, campainhas e painéis de elevadores
será de 0,80m (oitenta centímetros);
VII - em cada pavimento deverá haver conjuntos de sanitários nas proporções estabelecidas nesta Lei para edificações de uso coletivo, no quais deverá haver pelo menos uma instalação sanitária para deficientes físicos e por sexo, atendidas as seguintes condições:
a) as divisórias relativas aos vasos sanitários deverão ser resistentes e ter
largura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) e comprimento mínimo de 1,40m (um metro e quarenta centímetros), com porta de 0,80m (oitenta centímetros) de largura mínima, abrindo para fora;
b) o vaso sanitário deve ser colocado a uma distância de 0,46m (quarenta e
seis centímetros) do seu eixo à divisória;
c) a divisória deverá ter barras de apoio com comprimento mínimo de 0,65m
(sessenta e cinco centímetros) e diâmetro mínimo de 0,03m (três centímetros), a
uma distância de 0,04m (quatro centímetros) das divisórias, fixadas nas mesmas
segundo uma inclinação de 45º (quarenta e cinco graus) em relação à altura do vaso e, na parede de fundo, a barra será fixada horizontalmente no eixo do vaso a
uma altura de 0,30m (trinta centímetros) acima do assento.
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CAPÍTULO V
Das Construções Especiais

Art. 87 - As chaminés serão localizadas de tal maneira que o fumo, fuligem,
odores ou resíduos que possam expelir não incomodem os vizinhos, exigindo-se a
instalação de dispositivos que evitem tais inconvenientes, quando necessários.
Art. 88 - As chaminés, torres e reservatórios elevados deverão guardar das
divisas e do alinhamento do terreno o afastamento mínimo de 1,50m (um metro e
cinqüenta centímetros), ou quando ultrapassar a 10,00m (dez metros), de 1/5 (um
quinto) de sua altura.
TÍTULO VI
Das Penalidades

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 89 - As infrações aos dispositivos desta Lei serão previstas com as seguintes penas:
I - multa;
II - embargo da obra;
III - interdição do prédio ou dependência;
IV - demolição.
§ 1º - A imposição de penalidade não se sujeita à ordem em que estão relacionadas neste Artigo.
§ 2º - A aplicação de uma das penalidades previstas neste Artigo não prejudica a de outra, se cabível.

Art. 90 - A aplicação de penalidade de qualquer natureza e o seu cumprimento em
caso algum, dispensa o infrator da obrigação a que está sujeito, de fazer, não fazer
ou consentir em que se faça, inclusive para que se cumpra a disposição infringida.
Art. 91 - Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesta Lei, a
Prefeitura representará ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura em ca-
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so de manifestar demonstração de incapacidade técnica ou indoneidade moral do
profissional infrator.
CAPÍTULO II
Das Multas

Art. 92 - A aplicação da multa poderá ter lugar em qualquer época, durante
ou depois de constatada a infração.
Art. 93 - As multas serão impostas em grau mínimo, médio ou máximo, tendo
em vista a gravidade da infração e as suas circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Art. 94 - A multa não paga no prazo legal será inscrita em dívida ativa, sendo
que os infratores que estiverem em débito de multa não poderão receber quaisquer
quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de licitações, celebrar
contratos de qualquer natureza, ou transacionar, a qualquer título, com a administração municipal.
Art. 95 - Pelas infrações às disposições desta Lei, serão aplicadas ao proprietário, ao autor do projeto e/ou ao responsável técnico pela obra, conforme o caso,
sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, as seguintes multas:
I - omissão no projeto da existência de cursos d’água ou topografia acidentada que exijam obras de contenção de terreno, multa de 70,00 VALOR FISCAL
ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO;
II - falseamento de medidas, cotas e demais indicações do projeto, multa de
120,00 VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATALÃO;
III - alteração de projeto aprovado, multa de 25,00 a 345,00 VALOR FISCAL
ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO;
IV - início ou execução de obra sem licença, multa de 25,00 a 230,00 VALOR
FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO;
V- execução de obra cujo alvará de licença esteja vencido, multa de 25,00 a
70,00 VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO;
VI - falta de projeto aprovado e demais documentos exigidos no local da
obra, multa de 25,00 a 70,00 VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO;
VII - execução de obra em desacordo com o projeto aprovado, multa de
25,00 a 230,00 VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CATALÃO;
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VIII - inobservância das prescrições sobre andaimes e tapumes, multa de
25,00 a 230,00 VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CATALÃO;
IX - paralisação de obra por mais de 03 (três) meses sem comunicação à
Prefeitura, multa de 25,00 a 50,00 VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO;
X - ocupação de prédio em o respectivo “habite-se”, multa de 25,00 a 70,00
VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO;
XI - inobservância das prescrições sobre medidas e equipamentos de combate e prevenção contra incêndio, multa de 25,00 a 70,00 VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO.

Parágrafo Único - A infração à disposição desta Lei, para a qual não haja comunicação especial, será punida com multa de 50,00 a 480,00 VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO.
Art. 96 - Imposta a multa, o infrator deverá efetuar o seu recolhimento no
prazo máximo de 30 (trinta ) dias, sob pena de embargo da obra, além de outras
medidas cabíveis.
Art. 97 - Os débitos decorrentes de multas não pagas no prazo previsto terão
os seus valores atualizados com base nos índices de correção monetária, de acordo com o disposto em legislação municipal.
Art. 98 - Quando o infrator incorrer simultaneamente em mais de uma penalidade constante de diferentes dispositivos legais, aplicar-se-á a pena maior, acrescida de 2/3 (dois terços) de seu valor.
Art. 99 - A cada reincidência, as multas expressas em VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO serão aplicadas em
dobro.
CAPÍTULO III
Do Embargo da Obra
Art. 100 - Dar-se-á o embargo da obra nos seguintes casos:
I - execução de obra ou instalação sem o alvará de licença;
II - inobservância do alvará de licença ou das notas de alinhamento e nivelamento e demais informações básicas fornecidas pela Prefeitura;
III - execução de obra em desacordo com o projeto aprovado;
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IV - execução de obra ou instalação com risco de sua própria segurança e
estabilidade, bem como ameaça à segurança pública e dos empregados da obra;
V - execução de obra sem a responsabilidade técnica de profissional habilitado e cadastrado na Prefeitura;
VI - não recolhimento no prazo legal de multa imposta ao infrator;
VII - não atendimento das determinações constantes do auto de infração;
VIII - não atendimento, quando for o caso, das exigências decorrentes de Estudo de Vizinhança, conforme definido na Lei de Uso e Ocupação do Solo e nesta
Lei.
Art. 101 - ocorrendo alguma das hipóteses do Artigo anterior, o encarregado
da fiscalização, depois de lavrado o auto para imposição de multa, fará o embargo
provisório de obra, por simples comunicação ao construtor, dando imediata ciência
do ato à autoridade superior.
Art. 102 - Verificada a procedência do embargo, a autoridade superior farlhe-á caráter definitivo em auto que mandará lavrar, no qual fará constar as exigências para que a obra possa continuar.
Parágrafo Único - O embargo somente será levantado após o cumprimento
de todas as exigências consignadas no respectivo auto.
CAPITULO IV
Da Interdição

Art. 103 - A edificação, ou qualquer das suas dependências, será interditada
se o proprietário, no prazo que lhe for fixado, não atender às exigências julgadas
necessárias à segurança da edificação.

CAPITULO V
Da Demolição

Art. 104 - A demolição, total ou parcial, será imposta nos seguintes casos:
I - construção clandestina, entendendo-se por tais a que for feita sem prévia
aprovação do projeto ou sem alvará de licença;
II - construção feita sem observância de alinhamento e nivelamento e demais informações básicas fornecidas pela Prefeitura ou em desacordo com o projeto aprovado;
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III - obra julgada em risco, quando o proprietário não tomar as providências
determinadas para a sua segurança;
IV - obra em desacordo com as determinações da Lei de Uso e Ocupação do
Solo.

TITULO VI
Do Processo de Execução das Penalidades
CAPÍTULO I
Da Notificação Preliminar
Art. 105 - Verificando-se a infração a esta Lei, será expedida contra o infrator
notificação preliminar, para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, regularize a
situação.
Parágrafo Único - O prazo para regularização da situação será arbitrado pela autoridade competente no ato da notificação, respeitando o limite máximo fixado
neste Artigo.
Art. 106 - Não caberá notificação preliminar, devendo o infrator ser imediatamente autuado, quando se tratar de obra que ameace a segurança dos operários
e do público em, geral.
Art. 107 - Esgotado o prazo arbitrado na forma do Artigo 105º, sem que o infrator tenha regularizado a situação, lavrar-se-á auto de infração.
CAPÍTULO II
Do Auto de Infração
Art. 108 - O auto de infração deverá conter a assinatura do autuante e o “ciente” do autuado, bem como todas as indicações e especificações para a determinação da infração.
Parágrafo Único - No caso da recusa ou incapacidade de assinatura do auto
pelo autuado, o autuante fará menção desta circunstância no auto, devendo o fato
ser testemunhado por duas pessoas capazes, nos termos da legislação civil.
CAPÍTULO III
Da Defesa

Art. 109 - O infrator terá prazo de05 (cinco) dias para apresentar defesa contra a ação dos agentes fiscais, contados da lavratura do auto de infração, fazendo-a
por petição, facultada a juntada de documentos.
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Parágrafo Único - A defesa contra a ação das autoridades municipais terá
efeito suspensivo da cobrança de multas ou da aplicação de penalidades.
Art. 110 - As defesas contra autuação serão julgadas no prazo máximo de 10
(dez) dias.
Art. 111 - As decisões serão cumpridas:
I - pela notificação ao infrator para pagar a multa no prazo máximo de 05
(cinco) dias e do prazo para regularizar a situação;
II - pela imediata inscrição, como dívida ativa, e remessa da correspondente
certidão à cobrança do débito a que se refere o item I, se esgotado o prazo para
pagamento da multa;

TÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 112 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação desta Lei
serão resolvidos por uma comissão especial, composta por um representante da
Câmara Municipal, um representante da Associação Comercial, um técnico da Prefeitura Municipal e um representante de entidade popular indicado pelo Prefeito.
Parágrafo único - A comissão a que se refere o “caput” deste Artigo será regulamentada por decreto pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 60 (sessenta)
dias.
Art. 113 - Os prazos previstos nesta Lei contar-se-ão por dias corridos.
Parágrafo Único - Não será computado no prazo o dia inicial e prorrogar-se-á
para o primeiro dia útil o vencimento de prazo que incidir em sábado, domingo e feriado.
Art. 114 - Para efeito desta Lei, a VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO ou outra unidade fiscal que vier a substituí-la, é aquela vigente na data em que a multa for aplicada.
Parágrafo Único - A expressão Unidade Fiscal do Imposto de Renda ou,
abreviadamente, VALOR FISCAL ESTABELECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, de que trata esta Lei, para efeito de comunicação e referência,
têm o mesmo significado.
Art. 115 - O Prefeito expedirá os decretos, regulamentando a presente Lei no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 116 - Ficam fazendo parte integrante desta Lei os Seguintes anexos:
I - Anexo 1 - Tabela de condições dos compartimentos;
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II - Anexo 2 - Glossário.
Art. 117 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Lei nº 1.224, de 15 de dezembro de 1.992

Catalão

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
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Glossário
GLOSSÁRIO

ACRÉSCIMO - aumento de uma edificação em direção horizontal ou vertical.
AFASTAMENTO - menor distância entre a edificação e qualquer das divisas do lote
em que se situa.
ALA - parte do edifício que se prolonga de um ou de outro lado do corpo principal.
ALINHAMENTO - linha divisória entre qualquer terreno e a via ou logradouro público.
ALTURA DA FACHADA - distância vertical, medida no meio da fachada, entre o nível do meio-fio e o nível do meio-fio e o nível do ápice da fachada, quando a construção estiver no alinhamento do logradouro público, ou entre o nível do ápice da
fachada e o nível do terreno ou calçada que lhe fica junto, quando a construção estiver afastada do alinhamento.
ALVARÁ - documento expedido pela Prefeitura que autoriza a execução de obras.
ANDAIME - armação auxiliar e provisória de madeira ou metal, com estrado, sobre
a qual trabalham os operários nas construções.
ANDAR - qualquer pavimento situado acima do térreo ou de uma sobreloja.
APARTAMENTO - unidade autônoma de moradia localizada em edificação habitacional multifamiliar.
ÁREA - parte do lote não ocupada por construção.
ÁREA ABERTA - é aquela que limita com o logradouro público, em pelo menos um
de seus lados.
ÁREA COLETIVA - área existente no interior de quarteirões, mantida como servidão perene e comum dos edifícios.
ÁREA COMUM - é a que se estende por mais de um lote, caracterizada por escritura pública, podendo também ser murada nas divisas do lote até altura de 2,00 m
(dois metros).
ÁREA DE DIVISA - é aquela limitada por paredes do edifício e por divisas do lote.
ÁREA FECHADA - é a que não limita com logradouro público.
ÁREA PRINCIPAL - é a que se destina a iluminar e ventilar compartimentos de
permanência prolongada.
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ÁREA SECUNDÁRIA - é a que se destina a iluminar e ventilar compartimento de
permanência transitória.
BAIXA DE CONSTRUÇÃO - documento expedido pela Prefeitura que suspende a
execução de obras, ou, após o término da obra, habilita uma edificação ao uso.
BALANÇO - parte ou elemento da edificação que sobressai do plano da parede.
BEIRAL - parte da cobertura fazendo saliência sobre a prumada das paredes.
CALÇADA (SARJETA) - revestimento de certa faixa de terreno, junto às paredes do
edifício, com material impermeável e resistente.
CASA GEMINADA - reunião de duas unidades residenciais, com pelo menos uma
de suas paredes em comum, formando conjunto arquitetônico único.
CIRCULAÇÃO - compartimento de uma edificação destinada à movimentação das
pessoas entre outros compartimentos ou entre pavimentos (corredor, escada, rampa).
COBERTURA - elemento de coroamento da construção, destinado a proteger as
demais partes componentes.
compartimento - cada uma das divisões dos pavimentos e uma edificação. Cômodo.
CONJUNTO HABITACIONAL - grupo de edificações habitacionais unifamiliares
e/ou multifamiliares, cujos projetos são aprovados e construídos conjuntamente em
áreas de urbanização específica.
CONSERTOS - obras de substituição ou reparo de partes deterioradas de elementos de um edifício.
COTA - número que exprime em metros, ou outra unidade de comprimento, distâncias verticais ou horizontais.
DECLIVIDADE - inclinação de terrenos ou inclinação de rampas dada pela relação
percentual entre a diferença de altura de dois pontos e sua distância horizontal, representada pela fórmula d = h / 1 x 100,00; onde d: declividade de rampa, em porcentagem, h: diferença de altura (do ponto mais baixo ao mais alto da rampa); 1:
distância horizontal entre o ponto mais baixo e o mais alto.
DEPENDÊNCIA - construção, isolada ou não do edifício principal, sem formar unidade de habitação independente.
DIVISA - é a linha demarcatória dos limites da propriedade.
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EDIFICAÇÃO - casa, edifício ou construção destinada a abrigar qualquer atividade
humana.. Classificam-se de acordo com as categorias de uso: habitacional, industrial, comercial ou de serviços, institucional e misto.
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR OU ISOLADA - aquela destinada a
habitação permanente; corresponde a uma unidade habitacional por lote ou conjunto de lotes.
EMBARGO - ato administrativo municipal que determina a paralisação de uma
obra.
ESPECIFICAÇÃO - descrição das características de materiais e serviços empregados na construção.
FACHADA - qualquer face externa da edificação.
FACHADA PRINCIPAL - é a que está voltada para a via pública. Se o edifício tiver
mais de uma fachada dando para logradouro público, a principal será a que der
frente para o logradouro mais importante.
FRENTE OU TESTADA - divisa do lote que coincide com o alinhamento do logradouro público.
FUNDO DO LOTE - lado aposto à frente. Os lotes triangulares e os de esquina não
têm divisa de fundo.
GALERIA COMERCIAL - conjunto de lojas cujo acesso e ligação com a via pública
se faz através de circulação coberta.
GALPÃO - construção com cobertura e sem foro, fechada total ou parcialmente, em
pelo menos três de seus lados, por meio de paredes ou tapumes, destinada a fins
industriais ou depósitos, não podendo servir de habitação.
GREIDE - do inglês “grade” - série de cotas que caracterizam o perfil de uma via,
definindo as altitudes de seus diversos trechos; perfil longitudinal de uma via.
HABITAÇÃO - edifício ou parte de um edifício que se destina a residência.
HABITAÇÃO COLETIVA - edifício ou parte de edifício que serve de residência permanente a mais de uma família ou a pessoas diversas.
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - aquela que é ocupada por uma só pessoa ou uma só
família.
“HABITE-SE” - documento expedido pela Prefeitura que habilita qualquer edificação
ao uso.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA - compartimento de qualquer tipo de edificação destinado à higiene pessoal.
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LICENCIAMENTO DE OBRA - ato administrativo municipal que concede licença e
prazo para início e término de uma obra.
LINDEIRO - limítrofe. Que se limita com.
LOTE - parcela de terreno com frente para logradouro público, com divisas definidas em documento aprovado pela prefeitura e em condições de receber edificação.
LOGRADOURO PÚBLICO - área de terreno destinada pela Prefeitura ao uso e
trânsito públicos.
LOJA - compartimento de uma edificação destinado às atividades relativas aos
usos comercial e de serviços.
MARQUISE - cobertura saliente na parte externa das edificações.
MÁXIMO-AR - janela semelhante a janelas basculantes, que se abre integralmente
de dentro para fora.
MEIO-FIO - elemento de definição e arremate entre o passeio e a pista de rolamento de um logradouro.
MURO - elemento construtivo que serve de vedação de terrenos.
NIVELAMENTO - regularização de terreno por aterro e desaterro. Determinação
das diversas cotas e, conseqüentemente, das atitudes do terreno.
PASSEIO - parte destacada do logradouro público destinada ao trânsito de pedestres.
PATAMAR - piso intermediário entre dois lances de escada.
PAVIMENTO - cada um dos pisos ou planos horizontais superpostos de uma edificação, podendo cada um deles ter um ou mais compartimentos.
PAVIMENTO TÉRREO - é aquele cujo piso corresponde à soleira de entrada da
edificação, nos termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
PÉ-DIREITO - distância vertical entre o piso e o teto ou forro de um compartimento.
PISTA DE ROLAMENTO - parte destacada do logradouro público destinada preferencialmente ao trânsito de veículos.
PORÃO - espaço situado entre o terreno e o assoalho de uma edificação, ou ainda,
compartimento de uma edificação com o piso situado, no todo ou em parte, em nível inferior ao do terreno circundante.
RECUO - parte do terreno situada entre o limite externo da edificação e a divisa do
lote.
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REFORMA - obras de reparo, conserto e modificação, destinadas a colocar uma
edificação em bom estado.
SOBRELOJA - parte elevada na loja, caracterizada pelo piso sobreposto ao da loja
e pé-direito reduzido.
SUBSOLO - pavimento ou Cômodo de uma edificação situado inteiramente em nível inferior ao do terreno circundante.
TAPUME - vedação provisória dos canteiros de obra, visando o seu fechamento e a
proteção de transeuntes.
TESTADA - divisa do lote ou da edificação com o logradouro público que coincide
com o alinhamento.
TETO - plano superior interno de um compartimento.
USO DO SOLO - apropriação do solo, com edificação ou instalação destinada às
atividades urbanas, quando as categorias de uso residencial, comercial, de serviços, industrial e institucional.
VERGA - parte superior dos vãos de uma edificação. Viga que sustenta as cargas
da parte acima dos vãos, distribuindo-se em suas laterais.
VISTORIA - exame efetuado por pessoal técnico da Prefeitura, a fim de verificar
condições de uma edificação ou obra.
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ANEXO 2
M a pa s

Mapa 1
Macro-Ordeamento
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Mapa 2
Uso do Solo
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Mapa 3
Sistema Viário

48

Mapa 4
Transporte Coletivo
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ANEXO II
Tabelas de Incomodidade
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
COMERCIAL
ATIVIDADE: COMÉRCIO
(ATACADISTA)
TIPO
Produtos Agrícolas:
Café e açúcar; soja em grão e seus
derivados; cereais; flores e plantas
ornamentais; hortigranjeiros; sementes e mudas; outros.
Animais e carnes:
Aves, bovinos, suínos, outros animais
vivos; pescado; carnes de aves, carne
bovina, carne suína, outros tipos de
carnes
Produtos derivados de animais:
Leite e derivados; ovos; conservas de
carne; embutidos de carne; ossos (inclusive subprodutos); rações e suplementos; outros derivados de origem
animal.
Alimentos em geral:
Farinha de trigo; óleos comestíveis;
especiarias e condimentos; pães, doces, balas, sorvetes, biscoitos, chocolates, caramelos, massas alimentícias;
outros produtos alimentícios
Bebidas:
Cervejas, chopes e malte; vinhos e licores; aguardente e outras bebidas alcoólicas
Refrigerantes ; água mineral; sucos
de frutas, xaropes, concentrados e outras bebidas não alcoólicas
Produtos de extração vegetal:
Madeira; carvão vegetal; adubos de
origem orgânica; outros produtos de
extrato vegetal.
Vidros, louças e cerâmicas:
Vidros; porcelana e cristal; louça, cerâmica e assemelhados; outros produtos de vidro, louca e cerâmica.
Material elétrico, hidráulico e
metalúrgico:
Material elétrico (inclusive lustres);
material hidráulico (inclusive tubos e
conexões); artigos de serralheria; ferramentas; ferragens; artigos de alumínio; outros materiais elétricos, hidráulicos e metalúrgicos.
Material de construção:
Areia, saibro, argila; granito, mármore, ardósia e demais pedras para construção; abrasivos; cimento; artefatos
de cimento; tijolos e telhas; outros
materiais de construção.
Máquinas e aparelhos diversos:
Máquinas e aparelhos: médicohospitallaeras; odontológicos; veterinários; eletrônicos, de comunicação e
de informática; de imagem e som; de
medida e outros usos técnicos; aparelhos mecânicos, elétricos, hidráulicos
e eletrodomésticos; outras máquinas e
aparelhos (inclusive peças e acessórios, partes e componentes)

Artigos de madeira e papel:
Estruturas, artigos, chapas e placas de
madeira; papel, papelão, cartolina e
cartão; papel para impressão gráfica e
editorial; artigos de papel papelão,
cartolina e cartão; outros artigos de
papel e madeira.

NATUREZA DE INCOMODIDADE
Riscos à
segurança

Ambiental

Circulação
Atração
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Outras

NI
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X
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X
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X
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
COMERCIAL
ATIVIDADE: COMÉRCIO
(ATACADISTA)
TIPO
Artigos de borracha, couro e plástico:
Pneus e câmaras; artigos de borracha
(exclusive calçados e artigos de vestuário); artigos de espuma de borracha; peças e acessórios de borracha
para veículos, máquinas e aparelhos;
couro e artigos de couro e pele (exclusive calçados e artigos de vestuário) artigos de material plástico; material de couro e plástico para estofamento e revestimento; outros artigos
de borracha, couro e plástico
Combustível e derivados de petróleo:
Combustíveis líquidos e lubrificantes;
gás; asfalto, betume, e outros derivados de petróleo utilizados na construção civil
Produtos químicos, médicohospitalares,farmacêuticos e
veterinários:
Explosivos, fogos de artíficios, artigos pirotécnicos; munição.
Inseticidas, germicidas, fungicidas e
outros defensivos agrícolas; adubos
fertilizantes e corretivos do solo; produtos médico-hospitalares, farmacêuticos, odontológicos e veterinários;
outros produtos químicos.
Produtos de beleza, higiene e limpeza:
Produtos de beleza e higiene pessoal;
artigos de polimento; desinfecção e
assemelhados; material de limpeza
em geral; filtros.
Tecidos, calçados e artigos do
vestuário:
Produtos de fiação e tecelagem; aviamentos, acessórios do vestuário e
outros artigos de armarinho; roupas e
agasalhos; calçados; roupas de cama,
mesa e banho; outros artigos de vestuário
Móveis e utilidades domésticas:
Móveis; artigos de decoração; artigos
para banheiro, sauna e piscina; artigos de alumínio; outras utilidades
domésticas.
Artigos de joalheria, relojoaria,
bijuteria e ótica:
Jóias; relógios, ouro e outros metais
preciosos, pedras preciosas e semipreciosas; artigos de bijuteria; produtos óticos.
Artigos esportivos e de recreação:
Bicicletas; artigos para caça, pesca,
náutica e camping; brinquedos; outros artigos esportivos e de recreação

Livros e artigos de papelaria e
escritório:
Livros; artigos de papelaria e impressos em geral; material para escritório
e expediente
Produtos diversos:
Artigos usados; cigarros, fumos e artigos de tabacaria; produtos importados; outros produtos não especificados
Sucata

NATUREZA DE INCOMODIDADE
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
COMERCIAL

NATUREZA DE INCOMODIDADE

ATIVIDADE: COMÉRCIO
(VAREJISTA)
TIPO
Produtos alimentícios:
Carnes e derivados, aves, pescados
Produtos hortifrutigranjeiros, ovos,
massas alimentícias, alimentos congelados (inclusive sorvetes), outros produtos alimentícios
Bebidas e gelo:
Bebidas alcoólicas
Bebidas não alcoólicas; gelo
Mercados, supermercados, lojas de
departamento e cooperativas:
Supermercado
Mercearia
Mercados, lojas de departamento, cooperativas de consumo e agropecuária
Combustíveis e derivados de
petróleo:
Combustíveis líquidos e lubrificantes;
gás; derivados de petróleo utilizados
na consrução civil
Sucata
Livros e artigos de papelaria e
escritório:

Riscos à
segurança

Ambiental

Circulação

Ruído

Poluição

Atração
Veículos

Atração
Veículos
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X

X
X


X

X
X





X
X

X
X
X

X
X
X




X

X

X
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NI

1
1(a)
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
COMERCIAL
ATIVIDADE: COMÉRCIO
(VAREJISTA)
TIPO
Livros, revistas e jornais; artigos de
papelaria e escritório; material para
expediente
Esporte, recreação, som e imagem:
Bicicletas, artigos para caça, pesca,
náutica e camping; brinquedos; outros
artigos e equipamentos esportivos e
de recreação
Artigos de som e imagem; discos,
CD's e fitas magnéticas; instrumentos
musicais; outros artigos de som e
imagem
Ótica, relojoaria, joalheria e bijuteria:
Artigos de ótica; relógios; jóias; pedras preciosas e semi-preciosas; bijuterias

NATUREZA DE INCOMODIDADE
Riscos à
segurança

Ambiental
Ruído

Atração
Veículos

Poluição

Especial

Outras

NI

Atração
Veículos
Pesados
1(a)

X

1(a)

X

1

X

1(a)

X

Tecidos, roupas e calçados:
Tecidos; aviamentos e acessórios para
o vestuário; outros artigos de armarinho; roupa de cama, mesa e banho;
roupas e agasalhos; calçados, malas e
bolsas; outros produtos de origem
têxtil.
Móveis e artigos para habitação:
Móveis; artigos de decoração; louça,
cristal, porcelana, prataria, cerâmica;
artigos para banheiro, sauna e piscina;
artigos de borracha, plástico e cortiça
para habitação; artigos de espuma de
borracha, colchões, outros artigos para habitação.
Produtos médico-hospitalares,
farmacêuticos, odontológicos e
veterinários:
Produtos médico-hospitalares, farmacêuticos, odontológicos e veterinários.

Materiais para construção e ferrragens:
Cimento e artefatos de cimento; madeira e artigos de madeira; material
hidráulico; tijolos e telhas; ferragens
e esquadrias em geral - SEM DEPÓSITO
Cimento e artefatos de cimento; madeira e artigos de madeira; material
hidráulico; tijolos e telhas; areia, saibro, pedras para construção; ferragens
e esquadrias em geral - COM DEPÓSITO
Materiais para acabamento:
Vidros; material para pintura, impermeabilização e polimento; material
elétrico; artigos de louça e cerâmica;
pisos e revestimentos; outros materiais para acabamento - SEM DEPÓSITO
Vidros; material para pintura, impermeabilização e polimento; material
elétrico; artigos de louça e cerâmica;
pisos e revestimentos; outros materiais para acabamento - COM DEPÓSITO

Circulação
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
COMERCIAL

NATUREZA DE INCOMODIDADE

ATIVIDADE: COMÉRCIO
(VAREJISTA)
TIPO
Máquinas, implementos agrícolas e
produtos agropecuários:
Tratores e maquinaria; implementos e
equipamentos agrícolas;
SEM DEPÓSITO
Tratores e maquinaria; implementos e
equipamentos agrícolas;
COM DEPÓSITO
Rações, alimentação para animais;
defensivos agrícolas; adubos, fertilizantes e corretivos do solo; sementes
e mudas; floricultura e plantas; outros
produtos agropecuários
Máquinas e aparelhos diversos:
Máquinas e aparelhos: médicohospitalares; odontológicos; veterinários; eletrônicos, de comunicação e de
informática; de imagem e som; de
medida e outros usos técnicos; aparelhos mecânicos, elétricos, hidráulicos
e eletrodomésticos; máquinas para
reprodução gráfica; outras máquinas e
aparelhos (inclusive peças e acessórios, partes e componentes)
Veículos, peças e acessórios:
Concessionárias e agências de veículos, ciclomotores e embarcações, peças, acessórios, pneus e baterias.
Produtos de beleza, higiene e limpeza:
Produtos de beleza, higiene pessoal e
limpeza, filtros e purificadores de
ambiente
Artigos de segurança:
Alarmes e dispositivos de segurança
Armas e munições
Equipamento de prevenção e combate
a incêndio
Equipamento de segurança do trabalho e do trânsito; outros artigos de segurança

Artigos diversos:
Artigos de utilidade doméstica; produtos artesanais; artigos religiosos;
ferramentas diversas; artigos usados;
antiguidades e artigos de antiquário;
artigos de tabacaria; outros produtos
não especificados.
Fogos de artifício
Centros de Compras (shopping center)
Postos de abastecimentos de combustíveis, lavagem e lubrificação

Riscos à
segurança

Ambiental
Ruído

Circulação
Atração
Veículos

Poluição

Especial

Outras

NI

Atração
Veículos
Pesados




X





1(a)

X

X

X

X



2



X

X

X



1

X

X




1(a)

X

X

2

X

1(a)











X







X


X





X

1
3
1(a)









X

1(a)







X

X

1(a)




X




X


X
X


X

X




2
1



X

X

X

X

X

X

2
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
COMERCIAL

NATUREZA DE INCOMODIDADE

ATIVIDADE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TIPO

Riscos à
segurança

Ambiental

Ruído

Poluição

X



Circulação

Especial

Atração
Veículos

Atração
Veículos
Pesados

X



Outras

NI

Instituições financeiras e de seguro:
Empresas de seguro privado e capitalização; intituições financeiras; cooperativas de crédito; empresas de
câmbio e distribuição de títulos e valores em geral; bolsas de mercadorias,
valores e assemelhados.

X



Fornecimento de alimentos
preparados:

1



Restaurantes, bares, lanchonetes e
similares

X



X

X

1

Padaria, confeitaria, sorvetaria

X



X

X

1

X



X



Serviços pessoais:
Cabeleireiros e barbeiros



Casas de banho e sauna; outros estabelecimentos de serviços de beleza e
higiene pessoal







X

X



Lavanderias e tinturarias
Academia de educação e cultura física





1







1

X





1













X





2



X



2

X

Conservação, reparação e instalação:
Conservação, reparos, lavagem e lubrificação de veículos automotores

X

X

Conservação e reparos de máquinas e
implementos agrícolas

X

X



1(a)
X



Administração, consultoria,
representação, informática e segurança:
Empresas imobiliárias; de incorporação imobiliária; de recrutamento;
agenciamento; seleção; colocação e
fornecimento de mão-de-obra; empresas de representação, administração de consórcios, consultoria, auditoria, assessoria, contabilidade, informática, vigilância, segurança e
limpeza; outras empresas de administração.



1(a)
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
COMERCIAL

NATUREZA DE INCOMODIDADE

ATIVIDADE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TIPO
Recauchutagem e recuperação de
pneus

Riscos à
segurança

Ambiental

Circulação

Especial

Outras

NI

Ruído

Poluição

Atração
Veículos

Atração
Veículos
Pesados

X

X

X

X

3

X



1(a)

X



1





1

Desinfecção, imunização, higienização e assemelhados - SEM DEPÓSITO
X

X

Desinfecção, imunização, higienização e assemelhados - COM DEPÓSITO
Instalação e montagem de aparelhos,
máquinas e equipamentos prestados
aos usuários finais do serviço

X

Acondicionamento, beneficiamento,
recondicionamento, anodização, corte, recorte, polimento, lavagem, secagem, tingimento e soldagem.

X

X



X

2

Serralheria, marcenaria

X

X



X

2

Galvanoplastia de objetos

X

X



X

3

X







1







Manutenção e assistência técnica:
Manutenção e assistência técnica em:
equipamentos de informática e máquinas de escritório; aparelhos de ar
condicionado e ventilação; elevadores
e escadas rolantes; equipamentos médico-hospitalares; equipamentos de
comunicação; eletrodomésticos.
Construção civil:
Construção civil SEM depósito de
materiais ou maquinário pesado.
Construção civil COM depósito de
materiais ou maquinário pesado; fornecimento de concreto.







X



1(a)

X

X



X

2

X

X

1(a)



Fotografia e cinematografia:
Revelação, montagem, cópia, ampliação e reprodução de filmes; gravação
de vídeo; serviços de estúdio cinematográfico, fotográfico ou fonográfico;
outros serviços de fotografia e cinematografia não especificados

X







Locação de bens móveis:
Locação de livros, brinquedos, fitas
de vídeo, eletrodomésticos, roupas,
equipamentos ortopédicos; outros
bens móveis.





X





1(a)

Locação de veículos





X





1



Serviços diversos:





Serviços funerários



X





X

1

Serviços de “trading companies”



X







1(a)

Arrendamento mercantil ou “leasing”



X







1(a)

Órgãos de previdência privados



X







1(a)

Empresas de coleta de lixo





X





3

X
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
COMERCIAL

NATUREZA DE INCOMODIDADE

ATIVIDADE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TIPO

Cartório

Riscos à
segurança

Ambiental

Ruído

Poluição



Circulação

Especial

Outras

NI

1

Atração
Veículos

Atração
Veículos
Pesados

X





















Reprodução, restauração e
plastificação de documentos:
Reprodução de documentos, projetos
e outros papéis, por qualquer processo; encadernação e restauração de livros e revistas; plastificação de documentos; clicheria e litografia

X

X



Serviços técnicos em geral:
Serviços técnicos de :







X

1(a)



1(a)

aerofotogrametria; arquitetura; urbanismo; engenharia; desenho técnico;
paisagismo; decoração; ajardinamento; florestamento e reflorestamento;
topografia e agrimensura; laboratório
de análise técnicas (exclusive análises
clínicas); serviços psicotécnicos; organização de feiras, leilões, amostras
e eventos; limpeza, manutenção e
conservação de imóveis, raspagem,
calafetação e polimento; outros serviços técnicos não especificados.


Serviços de autônomos e sociedade



de profissionais:
Sociedade de profissionais; profissionais de nível superior ou de nível médio; profissional autônomo artíficie
ou artesão; agente; representante;
despachante, corretor, intermediador,
leiloeiro, perito, comissário, intérprete, tradutor, publicitário, desenhista,
decorador, mestre-de-obras; barbeiro,
cabeleireiro, esteticista, manicure,
pedicure e congêneres; demais profissionais autônomos não incluídos.



Comunicação, publicidade e difusão:









X





Empresas de publicidade e propaganda; de radiodifusão, de televisão, jornalísticas, de telefonia e telecomunicações.





X

X

Estações repetidoras, torres de telecomunicações, transmissoras de rádio, TV e telefonia











Turismo, hospedagem e diversões:
Serviços de turismo e agência de viagens



Hotéis, apart-hotéis



Motéis



Atividades em geral, que façam uso
de som

X

1(a)

1

X

2





X





X

X



1



X



X

2







1



1(a)
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
INSTITUCIONAL

NATUREZA DE INCOMODIDADE

ATIVIDADE:
LAZER
TIPO
Entidades desportivas e recreativas:
Confederações, federações, ligas e associações desportivas e recreativas.
Cartódromo, autódromo
Estádio
Hipódromo
Camping
Clubes esportivos ou recreativos
Jardim Zoológico
Diversões:
Salões de festas, casas de espetáculos,
parques de diversões, leilões, bilhares,
boliches, jogos eletrônicos, bingos, boates
e similares.
Cinema , teatros.

Riscos à
segurança

Ambiental
Ruído

Poluição





X
X
X
X
X
X
X

X








X



Circulação

Especial

Outras

NI

Atração Veículos

Atração
Veículos
Pesados



X



X
X



X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

2

X



1

1(a)
X
X
X

X

3
3
3
1
1
3
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ATIVIDADE:
SOCIAL
TIPO

Riscos à
segurança

Ambiental

Circulação

Especial

Outras

NI

Atração
Veículos

Atração
Veículos
Pesados



X









X




X







X




X







X






X

1

X



X







X

2







X







1(a)



X




X

X

X

X

3





X



Ruído

Poluição





X

Instituições científicas,
culturais
tecnológicas e filosóficas:
Associações científicas, culturais, tecnológicas e filosóficas; aquário; centro de
pesquisa; centro de documentação
Defesa de interesse coletivo:
Associações de bairro ou de moradores;
sede de movimentos sociais; diretórios
Organizações cívicas e políticas:
Sedes de partidos políticos; diretórios e
comitês políticos
Assistência social:
Albergues, centro de desenvolvimento
social; posto de atendimento ao trabalhador; centro de orientação sócio-educativa
Casa aberta, unidades de semi-liberdade e
núcleo de convivência
Associações beneficientes; asilos; orfanatos; creches; entidades de assistência e
promoção social
Cemitério
Órgãos de Previdência:
Instituições de aposentadoria e previdência social
Entidades de classes e sindicais:
Confederações, federações, associações e
conselhos de classe; sindicatos.



1(a)



1(a)


1

1(a)



X

1

X

LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
INSTITUCIONAL

NATUREZA DE INCOMODIDADE

ATIVIDADE:
CULTURAL
TIPO
Estabelecimentos ou instalações
culturais:
Bibliotecas; museus
Mostras artesanais e folclóricas; estabelecimentos de cultura artística em geral
ATIVIDADE:
CULTO
TIPO
Instituições religiosas:
Órgãos administrativos de instituições religiosas; congregações, seminários e associações religiosas; templos.
ATIVIDADE:
SAÚDE
TIPO
Serviços de saúde:
Postos de saúde, centro de saúde, policlínica;
Inspetoria de saúde
Hospitais, maternidades, manicômios
Serviços especializados:

Riscos à
segurança

Ambiental
Ruído

Poluição


X






Riscos à
segurança

Ambiental
Ruído

Poluição

X





Riscos à
segurança

Ambiental
Ruído

Poluição



X


X


X

Circulação

Especial

Atração
Veículos

Atração
Veículos
Pesados

X
X

X


Circulação
Atração
Veículos
X



Circulação

NI

1(a)
1(a)
Especial

Atração
Veículos
Pesados

Outras

Outras

NI

1

Especial

Outras

NI

Atração
Veículos

Atração
Veículos
Pesados



X



1





X
X


X

1(a)
1
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Clínicas especializadas; clínica odontológica; clínica de vacinação; laboratório de
análises clínicas
Serviços de ambulância
Laboratórios radiológicos; banco de sangue
Serviços de enfermagem e fisioterapia
Clínica veterinária sem alojamento
Hospital e serviços veterinários com alojamento
ATIVIDADE:
EDUCAÇÃO
TIPO
Serviços de educação:
Maternal, jardim de infância; pré-escola
Escolas de 1o e 2o graus, escolas técnicas, cursos supletivos, centros de ensino
especial, ensino não seriado
Ensino superior







X



1(a)





X




X
X




1
1


X
X



X





X
X
X





1(a)
1
2

Riscos à
segurança

Ambiental
Ruído

Poluição

X
X




X



Circulação

Especial

Outras

NI

Atração
Veículos

Atração
Veículos
Pesados




X
X




1(a)
1



X



1

LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
INSTITUCIONAL

NATUREZA DE INCOMODIDADE

ATIVIDADE:
ADMINISTRAÇÃO
TIPO
Administ. Federal e do Distrito Federal:
Órgãos públicos, autarquias, fundações,
empresas públicas; entidades dos poderes
executivo, legislativo e judiciário
Posto policial
Delegacia de Polícia
Posto de identificação e documentação
Companhia de polícia militar e de bombeiros
Batalhão de polícia militar e de bombeiros
Presídio ou casa de detenção
Posto e central telefônica
Estação e subestação reguladora de energia elétrica
Usina de tratamento de lixo
ATIVIDADE:
TRANSPORTE/CIRCULAÇÃO
TIPO
Transporte interurbano e interestadual:
Empresas de transporte aéreo ou rodoviário, de passageiros e cargas (inclusive
mudanças), SEM GARAGEM
Empresas de tranporte rodoviário, de passageiros e de cargas - COM GARAGEM
Transporte urbano:
Empresas de transporte rodoviário urbano,
de passageiros ou de cargas
SEM CARAGEM
Empresas de transporte rodoviário urbano,
de passageiros ou de cargas
COM CARAGEM

Riscos à
segurança

Ambiental

Circulação

Especial

Outras

NI

Atração
Veículos

Atração
Veículos
Pesados



X



1







X




X
X
X






1(a)
1
1(a)
1

X
X

X







X

X

X
X
X


X
X



X

X


Riscos à
segurança



X

Ruído

Poluição





X
X
X
X

Ambiental

Circulação

X

X

3

X
Especial

2
3
1(a)
1(a)

Outras

NI

Atração
Veículos

Atração
Veículos
Pesados



X



1(a)

X



X

X

2








X



1(a)

X

X



X

X

2

Ruído

Poluição





X
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Guarda-móveis
Garagens e edifícios-garagem
Terminais:
Aeroporto; hangares
Heliporto
Terminais rodoviários e de transportes de
massa
Terminais ferroviários e de cargas, pátio
de manobras de metrô e trem
ATIVIDADE:
ABASTECIMENTO


X


X


X

X

X




X
X


X
X
X
X

X

X

X

X

X


X

X



X

X

X

X

X

Riscos à
segurança

Ambiental

TIPO

Ruído

Poluição

Armazenamento:
Armazéns gerais; outros estabelecimentos
de armazenamento

X





Circulação

Especial

Atração
Veículos

Atração
Veículos
Pesados



X



X

1
1
3
1
1
3

Outras

NI

3

LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
INDUSTRIAL
ATIVIDADE:
INDÚSTRIA
TIPO

Extração e tratamento de minerais
Minerais não metálicos/fabricação de:
Cimento, argamassa
Artefatos de cimento, ladrilhos, tubos,
manilhas, louças e assemelhados
Abrasivos derivados de minerais
Tijolos e telhas
Artigos de porcelana, cerâmica e assemelhados
Vidro, cristal e seus produtos
Metalurgica / fabricação de:
Artefatos de trefilados de ferro e aço e de
metal não ferroso, embalagens metálicas
de ferro e aço e de metais não ferrosos,
inclusive folha de flandres.
Canos, tubos, fundição de ferro e aço;
forjados de aço; artigos de cutelaria; galvanoplastia (galvanotécnica)
Embalagens metálicas a partir do reaproveitamento de embalagens usadas; fabricação de ferramentas; tanques; reservatórios e outros; artefatos de metal para escritório, uso pessoal e doméstico; artigos
não classificados e sem galvanotécnica.
Artigos de serralheria, estruturas metálicas
Mecânica, material hidráulico e
elétrico / fabricação de:
Máquinas e aparelhos mecânicos, peças e
acessórios, componentes e partes para
máquinas e aparelhos mecânicos - exclusive veículos
Produção, transmissão e distribuição de
energia elétrica, máquinas e aparelhos
elétricos, peças e acessórios, componentes e partes para máquinas e aparelhos
elétricos
Máquinas e aparelhos hidráulicos, peças
e acessórios, componentes e partes para
máquinas e aparelhos hidráulicos
Transportes / fabricação de:

NATUREZA DE INCOMODIDADE
Riscos à
segurança

Ambiental

Circulação
Atração Veículos

Especial

Outras

NI

Atração
Veículos
Pesados
X

4

Ruído

Poluição

X

A

X

X
X

A
B







X
X

4
4

X

X

M
M
M



X





X
X
X

4
4
4

X

A

X




X

4

X

B

X

X

A

X

4

X

M

X

4

X

B

X

3

X

B

X

4

X

M

X

4

X

B

X

4

X

4
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
INDUSTRIAL
ATIVIDADE:
INDÚSTRIA
Veículos não motorizados, reboques,
containers, trailers e similares, peças e
acessórios para veículos
Veículos motorizados
Madeira:
Serragem e desdobramento de madeira
Fabricação de estruturas de madeira e artigos para carpintaria, fabricação de esquadrias de madeira em geral, fabricação
de casas de madeira; fabricação de chapas e placas de madeira aglomerada,
prensada ou compensada, revestida ou
não.
Papel e papelão / fabricação de:
Papel e papelão, cartolina e cartão
Papel e papelão, cartolina e cartão a partir
de aparas ou reaproveitamento de papel
Artefatos de papel, papelão, cartolina e
cartão não impressos
Artigos de papel, papelão, cartolina e cartão para revestimento
Borracha / fabricação de:
Espuma de borracha e de artigos de espuma de borracha - inclusive látex
Peças, pneus e acessórios de borrachas
para veículos, máquinas e aparelhos, correias, canos, tubos e mangueiras
Fabricação de outros artigos de borracha
Couros, peles e produtos similares:
Curtimento, secagem,salga e outras preparações de couros e peles - inclusive
subprodutos
Fabricação de malas, valises e outros artigos de viagem, fabricação de artigos de
selaria
Fabricação de artigos de couro e peles para uso pessoal
Fabricação de outros produtos da indústria de couro, peles e similares
Química:
Fabricação de: asfalto e betume, gasolina,
querosene, graxas, lubrificantes e outros
derivados de petróleo; resinas de fibras e
de fios artificiais e sintéticos; pólvoras,
explosivos, detonantes, munição, fósforos
de segurança e artigos pirotécnicos; defensivos agrícolas, inseticidas, germicidas, fungicidas; adubos, fertilizantes e
corretivos do solo; material para pintura,
impermeabilização e polimento.
Aparelhos e instrumentos médicohospitalares, odontológicos, farmacêuticos e veterinários
Produtos médicohospitalares,odontológicos, farmacêuticos
e veterinários
Perfumaria, higiene e limpeza fabricação de:
Concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos, inclusive mesclas; produtos de beleza, cosméticos, perfume e
extratos, sabões, dentifrícios, detergentes
e desinfetantes.
Filtros
Velas
Escovas, broxas, pincéis, vassouras e assemelhados
Material plástico:
Fabricação de laminados plásticos
Fabricação de artigos de material plástico
para uso industrial, uso doméstico e pessoal; embalagem e acondicionamento
Regeneração de material plástico, fabricação de material termoplástico

NATUREZA DE INCOMODIDADE
Riscos à
segurança

Ambiental

Circulação

Especial

Outras

NI

X

M

X

4

X

A

X

4

X
X

M
B

X

X
X

3
3

X
X

A
M







X
X

3
3



B







3

X

M





X

2

X

A







X

4

X

M





X

2

X

B

4

A





X

X





X

4

X

D





X

3



D





X

2

X

D





X

3

X

A/M


X




X

4

X

M





X

4

X

A/M/B

X



X

4


X

A

X



X

4

X

X

B
B
D









X
X
X

3
3
3

X
X

A
B


X
X





X
X

4
4

X

M

X



X

4

63

LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
INDUSTRIAL
ATIVIDADE:
INDÚSTRIA
Fabricação de manilhas, canos, tubos,
mangueira e conexão de material plástico
para todos os fins
Vestuário, calçado e textil:
Confecção de roupas, agasalhos, roupas
de cama, mesa e banho.
Fabricação de calçados
Fabricação de aviamentos e acessórios do
vestuário
Produção e beneficiamento de fibras têxteis; fiação, tecelagem
Fabricação de artigos de tapeçaria, cordoaria, estopa e sacaria
Mobiliário:
Fabricação de móveis de madeira em geral
Fabricação, montagem e acabamento de
artigos diversos do mobiliário
Fabricação de móveis de vime, junco,
bambu e assemelhados
Fabricação de móveis de metal, revestidos ou não, inclusive estofados
Fabricação de persianas e venezianas
Gráfica e editorial:
Fabricação de carimbos
Edição, impressão de jornais, livros e publicações diversas; impressão de material
gráfico para uso industrial e comercial;
composição gráfica, zincografia e outros
matrizes para impressão; fabricação de
outros produtos de indústria gráfica
Artigos de joalheria, relojoaria,
bijuteria e ótica:
Fabricação de jóias e artigos de ouro; lapidação de pedras preciosas
Fabricação de relógios, óculos, peças para bijuteria.
Som e Imagem / fabricação de:
Aparelhos e material de fotografia, cinema, vídeo e som; fabricação de instrumentos musicais.
Produção de discos fonográficos
Eletrônica, comunicação e
informática /fabricação de:
Máquinas e aparelhos eletrônicos, de comunicação, de informática, de medida e
outros usos técnicos - inclusive peças,
acessórios, partes e componentes.
Produtos para esporte e recreação:
Fabricação de brinquedos - inclusive pedagógicos; artigos de caça, pesca, náutica
e camping.
Fabricação de outros artigos esportivos e
para recreação.
Abatedouros, frigoríficos e produtos
derivados:
Abatedouro e frigorífico de aves, bovinos, suínos e outros; preparação de conservas de carne, inclusive subprodutos;
fabricação de rações e alimentos para
animais.
Produtos agro-industriais e
alimentícios:
Beneficiamento, torrefação e moagem de
café
Moagem de trigo, soja e fabricação de
produtos derivados da soja; fabricação de
óleos comestíveis e de gorduras vegetais,
produtos derivados de mandioca.
Preparação industrial de refeições
Preparação de conservas de frutas, legumes, outros vegetais, especiarias, condimentos, vinagres, beneficiamento de cereais e produtos afins, fabricação de farinhas diversas
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LISTAGEM DE ATIVIDADES INCÔMODAS E NÃO INCÔMODAS
QUANTO AO NÍVEL DE INCOMODIDADE – N I
USO
INDUSTRIAL
ATIVIDADE:
INDÚSTRIA
Preparação, resfriamento e congelamento
de carnes e pescados
Beneficiamento de leite e fabricação de
produtos derivados
Fabricação de pães, doces, sorvetes, balas, caramelos, chocolates, biscoitos e
massas alimentícias
Bebidas e gelo:
Fabricação de cervejas, chopes, malte,
aguardentes, vinhos, licores e outras bebidas alcoólicas
Fabricação de refrigerantes, sucos de frutas naturais, xaropes e concentrados
Captação, envasamento e gaseificação de
águas minerais
Fabricação de gelo
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OBS.: 1. Para a natureza de incômodo “geração de resíduos, emissões e efluentes
poluidores”, indicado neste anexo na coluna POLUIÇÃO, relativa às atividades do
uso industrial, considerou-se a classificação adotada pela Secretaria de Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia - SEMATEC -, no documento “Atividades Passíveis
de Licenciamento Ambiental”, Cadernos Técnicos - IEMA , novembro/94, onde são
previstos os seguintes níveis de potencial poluidor: alto (A), médio (M), baixo (B) e
desprezível (D).

2.
As atividades assinaladas com a letra (a), quando ocuparem área inferior a 150.00m2 (cento e cinquenta metros quadrados), serão consideradas não incômodas.
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