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LEI COMPLEMENTAR  Nº 24,  DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004

Dispõe sobre o Código de Obras do
município de Chopinzinho.

O Prefeito Municipal de Chopinzinho, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei.

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte

LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Código disciplina, regula e estabelece normas para execução de
obras no Município de Chopinzinho.

Art. 2º - Para efeito deste Código, são admitidas as seguintes definições:

– ACRÉSCIMO – aumento de uma edificação, feito durante ou após a conclu-
são da mesma, quer no sentido horizontal, quer no sentido vertical.

– AFASTAMENTO – é a menor distância entre duas edificações ou entre uma
edificação, em relação às linhas divisórias do lote onde ela se situa.

– ÁGUA – termo genérico designativo do plano ou planos do telhado.

– ALINHAMENTO – é a linha que limita o lote com a via pública, projetada e lo-
cada pelas autoridades municipais.

– ALPENDRE – área coberta saliente da edificação, cuja cobertura sustenta-se
por colunas, pilares ou consoles.

– ALVARÁ – documento que autoriza a execução de obras sujeitas à fiscaliza-
ção.

– ALVENARIA – são planos sólidos constituídos de pedras naturais ou artifici-
ais, ligadas entre si de modo estável, pela combinação de juntas e interposição de arga-
massas, ou somente por um desses meios.

– ANDAIME – plataforma elevada destinada a sustentar os materiais e operá-
rios na execução de uma edificação ou reparos.

– APARTAMENTO – conjunto de dependências ou compartimentos, que
constituem uma habitação ou moradia em prédio de uso múltiplo ou coletivo.
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– APROVAÇÃO DE PROJETO – ato administrativo que precede o licenciamen-
to de uma edificação.

– ÁREA ÚTIL – área do piso de um compartimento.

– ÁREA TOTAL –  área que resulta da somatória das áreas úteis com as áreas
das seções horizontais das paredes.

– ÁREA LIVRE – área do lote não ocupada por edificações ou construções.

– ÁREA FECHADA – área livre, limitada em todo seu perímetro por paredes ou
linhas de divisa de lote.

– ÁREA ABERTA – espaço não edificado, contíguo à edificação, com um ou
mais acessos ou saídas, ligada diretamente à via ou logradouro público.

– ÁREA PRINCIPAL – área através da qual se efetua a iluminação e ventilação
de compartimentos de permanência prolongada.

– ÁREA SECUNDÁRIA – área através da qual se efetua a iluminação e ventila-
ção de compartimentos de permanência transitória.

– BALANÇO – avanço da edificação sobre os alinhamentos e recuos regula-
mentares.

– BEIRAL – prolongamento da cobertura que se sobressai além das paredes
externas.

– CAIXA DE RUA – parte dos logradouros públicos destinada às faixas de ro-
lamento dos veículos somadas as larguras dos passeios.

– CARTA DE HABITAÇÃO ou HABITE-SE – documento fornecido pela Prefei-
tura Municipal, autorizando a ocupação da edificação.

– CASA DE MÁQUINAS – compartimento onde se instalam as máquinas co-
muns a uma edificação.

– CASA DE BOMBAS – compartimento onde se instalam as bombas de recal-
que e demais instalações hidráulicas.

– COPA – compartimento destinado a refeitório auxiliar.

– CORPO AVANÇADO – balanço fechado de mais de 20 cm (vinte centíme-
tros).

– COTA – indicação ou registro numérico de dimensões, medidas, indicações
de nível de um plano ou ponto em relação a outro tomado por referência.

– DESMEMBRAMENTO – aspecto particular do parcelamento do solo que se
caracteriza pela divisão de terreno, sem abertura de novas vias.
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– DEPENDÊNCIA – compartimento, quarto, recinto.

- ECONOMIA – unidade autônoma de uma edificação.

- EDíCULA – edificação complementar à principal sem comunicação interna
com a mesma.

- EDIFICAÇÕES CONTÍGUAS OU GEMINADAS – aquelas que apresentam
uma ou mais paredes contíguas as de uma outra edificação.

– EMBARGO – ato administrativo que determina a paralisação de uma obra.

– ENTREPISOS: distância entre a parte superior do piso até a parte superior
da laje do pavimento imediatamente superior.

– ESPECIFICAÇÃO – discriminação dos materiais, mão-de-obra e serviços
empregados na edificação, memorial descritivo, descrição pormenorizada por itens.

– ESPELHO – parte vertical do degrau da escada.

– FACHADA –  parte da edificação com a frente para o logradouro público.

– GABARITO – perfil transversal de um logradouro, com a definição da largura
total, largura dos passeios, pista de rolamento, canteiros centrais e outros, podendo ser
também a fixação da altura das edificações.

– GALPÃO – edificação construída por cobertura sem forro, fechada total ou
parcialmente, em pelo menos 3 de suas faces.

– MEZANINO – pavimento parcial intermediário entre o piso e o forro de um
compartimento e de uso exclusivo deste.

– GALERIA – pavimento parcial intermediário entre o piso e o forro e de uso
coletivo.

– HABITAÇÃO COLETIVA – é a edificação destinada a servir de moradia para
mais de uma família, contendo duas ou mais unidades autônomas e parte de uso comum.

– HALL – dependência que serve de ligação entre os outros compartimentos
ou exterior de uma edificação.

– HALL DE ENTRADA – dependência dá acesso ao edifício, servindo de liga-
ção com o ambiente externo.

– HALL DO PRÉDIO – local destinado a recepção do prédio, portaria.

– HALL DO PAVIMENTO – dependência que liga uma unidade de apartamen-
to a outra, num mesmo andar.
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– INFRAÇÃO -  Atitude de proprietário ou profissional que não condiz com o
que está expresso nesta lei.

– JIRAU – o mesmo que mezanino.

– LICENÇA – ato administrativo, com validade determinada, que autoriza a e-
xecução de obras, instalação, localização de usos e atividades permitidas em lei.

– LOGRADOURO PÚBLICO – é toda área pública destinada ao trânsito de pú-
blico, oficialmente reconhecida e designada por uma denominação.

– LOTE – porção de terreno urbano que faz frente para um logradouro público
descrito e assegurado por título de propriedade legalmente inscrito no Registro de Imó-
veis.

– MARQUISE – balanço constituindo cobertura.

– MEIO-FIO – arremate entre o passeio e a pista de rolamento de um logradou-
ro.

– MEMORIAL – especificação, memorial descritivo, descrição completa dos
serviços a executar.

- PASSADIÇO – passagem externa , geralmente suspensa, que  liga dois edifí-
cios ou duas partes de um mesmo edifício. Corredor ou galeria de comunicação.

– PARAPEITO – resguarde de pequena altura, de madeira, ferro ou alvenaria,
de terraços,  sacadas ou galerias. O mesmo que guarda-corpo.

– PASSEIO – superfície pavimentada ou não, paralela aos logradouros, desti-
nada exclusivamente ao tráfego de pedestres.

– PASSEIO FRONTEIRIÇO – parte do passeio que faz divisa com a testada do
terreno.

– PATAMAR – superfície intermediária entre dois lances de escada.

– PAVIMENTO – conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compre-
endido entre dois pisos consecutivos.

– PÉ DIREITO – distância ou medida vertical entre o piso e o forro de um com-
partimento.

– PLATIBANDA – coroamento de uma edificação formada pelo prolongamento
das paredes externas acima da cobertura.

– POÇO DE LUZ área de pequenas dimensões, destinada à iluminação de
compartimentos de utilização transitória, especial ou prolongada.
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– POÇO DE VENTILAÇÃO – área de pequenas dimensões, destinada à venti-
lação de compartimentos de utilização transitória ou especial.

– PORÃO – pavimento de edificação que tem mais de uma quarta parte do pé
direito, abaixo do nível do terreno circundante exterior.

– RECUOS: distâncias mínimas que devem ficar livres de quaisquer edifica-
ções, entre as linhas que definem o perímetro do   terreno e a construção propriamente
dita.

–  REFORMAS – alteração da edificação em seus elementos construtivos es-
senciais.

– REPAROS – serviços executados em uma edificação com a finalidade de
melhorar seu aspecto e durabilidade, sem modificar suas formas internas e externas ou
seus elementos essenciais.

– SACADA: compartimento localizado no perímetro da edificação que dê visão
direta para o exterior e tenha uma ou mais faces abertas, ou seja, sem parede.

– SALIÊNCIA – elemento de construção que avança além do plano das facha-
das.

– SOBRELOJA – pavimento acima da loja e de uso exclusivo da mesma.

– SÓTÃO – espaço situado entre o forro e a cobertura, aproveitável com de-
pendência de uso comum de uma edificação.

– SUBSOLO – pavimento situado abaixo do piso térreo de uma edificação e de
modo que o respectivo piso esteja, em relação ao nível do terreno circundante, a uma
medida maior que a metade do pé direito.

– TAPUME – vedação provisória que separa um lote em obra do logradouro
público.

– TESTADA DO LOTE – é a linha que separa o logradouro público do lote.

- UNIDADE AUTÔNOMA – parte da edificação vinculada a uma fração ideal de
terreno, sujeita a limitações legais, constituídas de dependências e instalações de uso
privativo e de parcelas das dependências e instalações de uso comum da edificação, des-
tinada a uso residencial ou não, assinaladas por designação especial.

– VIGAS DE BALDRAME: elemento estrutural localizado abaixo das paredes
de fechamento.

– VISTORIA – diligência  efetuada por órgão competente com a finalidade de
verificar as condições de uma edificação.

– ZENITAL – iluminação e/ou ventilação feita através da cobertura.
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CAPÍTULO II
DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 3º - Somente poderão ser responsáveis técnicos os profissionais de arqui-
tetura e engenharia e as empresas legalmente habilitadas, devidamente registrados no
CREA, na Prefeitura Municipal, em dia com suas responsabilidades fiscais especialmente
junto a tesouraria do Município.

Art. 4º - No local da obra deverão ser afixadas as placas dos profissionais inter-
venientes, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 5º - A substituição de um responsável técnico de uma construção deverá
ser comunicada por escrito à Prefeitura, incluindo um relatório do estado da obra, alteran-
do o respectivo Alvará de Construção.

Art. 6º - Ficam dispensados de responsabilidade técnica as construções libera-
das por decisão do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, isto é:
projetos para edificações em madeira ou alvenaria, para habitação unifamiliar (Casa Fá-
cil), neste caso bastando a assinatura do técnico responsável pelo projeto, desde que não
ultrapasse a área total de 50,00 m² (cinqüenta metros quadrados) e não necessite de co-
nhecimentos especiais para sua execução.

Art. 7º - A Prefeitura Municipal, através do departamento competente fornecerá
projetos padronizados das construções descritas no artigo anterior, conforme cláusulas
de convênio firmado com o CREA - PR e Associação Regional.

Art. 8º - Terão seu andamento sustado os processos cujos responsáveis técni-
cos estejam em débito com o Município.

CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES

Art. 9º - O proprietário será considerado infrator, independentemente de outras
infrações estabelecidas em Lei, quando:

I – iniciar a construção ou obras sem a necessária licença;

II – ocupar o prédio sem a necessária vistoria e carta de habitação.

Art. 10 – O Responsável Técnico será considerado infrator, independentemente
de outras infrações estabelecidas em Lei, quando:

I – não forem obedecidos os nivelamentos e alinhamentos estabelecidos;

II – o projeto apresentado estiver em descordo com o local ou forem falseadas
cotas e indicações do projeto ou qualquer elemento do processo;

III – as obras forem executadas em desacordo com o projeto aprovado;
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IV – não tiverem sido tomadas as medidas de segurança cabíveis;

V – não estiver afixada no local da obra, a placa dos profissionais envolvidos
na obra.

Parágrafo Único – Nas construções ou obras em que houver dispensa legal de
responsável técnico, as infrações relacionadas no presente artigo, com exceção da últi-
ma, serão atribuídas ao proprietário.

Art. 11 – Constatada a infração, será lavrado o respectivo auto, sendo uma via
entregue ao autuado, com as seguintes indicações:

I – data em que foi verificada a infração;

II – local da obra;

III – nome do proprietário;

IV – nome, qualificação e endereço do autuado;

V – fato ou ação que constitui a infração;

VI – assinatura do autuado ou, na ausência ou recusa deste, assinatura e en-
dereço das testemunhas, no mínimo 2 (duas).

CAPÍTULO IV
DOS EMOLUMENTOS, EMBARGOS E MULTAS

SEÇÃO I
DOS EMOLUMENTOS

Art. 12 – Os emolumentos referentes aos atos definidos no presente Código,
serão cobrados em conformidade com o Código Tributário do Município.

SEÇÃO II
DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

Art. 13 – No decurso ou conclusão de construção, ampliação, reconstrução ou
reforma, o responsável técnico e/ou proprietário serão notificados preliminarmente e obri-
gados a regularizar a situação conforme as disposições deste código, caso seja constata-
da uma ou mais das seguintes irregularidades:

I – Obras sendo executadas sem o respectivo alvará emitido pela prefeitura
Municipal;

II – Obras sendo executadas sem a responsabilidade do profissional registrado
na prefeitura;
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III – Obras construídas, reconstruídas, ou reformadas em desacordo com os
termos do alvará de construção e projeto aprovado pela Prefeitura;

IV – Obras ampliadas,  que ultrapassem os índices máximos e mínimos permi-
tidos pela lei de zoneamento e uso e ocupação do solo urbano;

§ 1º : Poderão incorrer em embargo da obra e outras penas previstas, a juízo
da prefeitura municipal,  os casos não previstos neste código;

§ 2º : O prazo para regularização será de trinta dias. Entende-se por regulari-
zação, a aprovação e liberação do alvará pela prefeitura;

Art. 14 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente,
dada a conhecer o infrator, onde constará:

I – Dia, mês e ano, endereço da obra onde foi constatada a infração;

II – Nome do proprietário e do responsável técnico, se houver;

III – Natureza da infração;

IV – Prazo para regularização da infração;

V – Identificação de quem lavrou a notificação.

SEÇÃO III
DOS EMBARGOS

Art. 15 – Obras em andamento, sejam elas construções, reformas ou demoli-
ções, serão embargadas, quando:

I – O infrator for reincidente, isto é, quando violar preceito deste código por cuja
infração já tiver sido notificado anteriormente;

II -  Estiverem sendo executadas sem o respectivo alvará;

III – Estiverem sendo executadas sem a responsabilidade do profissional regis-
trado na prefeitura;

IV – Se for construída, reconstruída ou ampliada em desacordo com os termos
do Alvará de Construção;

V – Se não for observado o alinhamento.

§ 1º - Ocorrendo qualquer das infrações especificadas neste artigo, e a qual-
quer dispositivo deste Código com reincidência, o encarregado pela fiscalização comuni-
cará o infrator através de Notificação de Embargo, para regularização da situação no pra-
zo que lhe for destinado, ficando a obra embargada até que isto aconteça.
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§2º -  A notificação de embargo será levada ao conhecimento do infrator – pro-
prietário e/ou responsável técnico - para que a assine, e, havendo recusa, deverão ser
apanhadas as assinaturas de duas testemunhas.

§3º - Se ocorrer decurso do prazo ou o descumprimento do embargo comuni-
cado ao infrator através de notificação de embargo, o encarregado da fiscalização lavrará
o auto de infração / embargo judicial.

§4º - O embargo só será levantado após o cumprimento das exigências da pre-
feitura, decorrentes do que especifica este código.

§5º - Se não houver alternativa de regularização da obra após o embargo, se-
guir-se-á a demolição total ou parcial da mesma.

§6º - Serão embargadas independentemente de notificação preliminar, nos se-
guintes casos:

I - Estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o profissional que a e-
xecute, ou para as edificações vizinhas;

II – Estiverem sendo construídas em áreas públicas, de preservação ou de ris-
co.

SEÇÃO IV
DAS SANÇÕES

Art. 16 – A prefeitura poderá cancelar a inscrição de profissionais (pessoa física
ou jurídica), após decisão da Comissão de Ética nomeada pelo prefeito municipal, e co-
municar ao CREA, especialmente os responsáveis técnicos que:

I – Prosseguirem a execução de obra embargada pela prefeitura;

II – Não obedecerem aos projetos previamente aprovados, ampliando ou redu-
zindo as dimensões indicadas nas plantas e cortes;

III – Hajam incorrido em 03 (três) multas por infração cometida na mesma obra;

IV – Alterem as especificações indicadas, as dimensões ou elementos das pe-
ças de resistência previamente aprovadas;

V – Assinarem projetos como executores de obras que não sejam dirigidas re-
almente pelos mesmos;

VI – Iniciarem qualquer obra sem o necessário Alvará de Construção;

VII – Cometerem por imperícia, faltas que venham a comprometer a segurança
da obra.
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SEÇÃO V
DAS MULTAS

Art. 17 – Independente de outras penalidades previstas pela Legislação em ge-
ral e pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração, nos valo-
res discriminados abaixo baseados na Unidade Fiscal Municipal (UFM) de Chopinzinho -
PR, para as seguintes infrações:

I. Quando as obras forem iniciadas sem licença da Prefeitura, e sem o Cor-
respondente Alvará – 6 UFM (seis UFM)

II. Quando prescrever o prazo para regularização estabelecido pela Notificação
Preliminar – 6 UFM (seis UFM)

III. Quando as obras prosseguirem após a lavratura da Notificação de Embargo
– 12 UFM (doze UFM)

IV. Quando as obras forem executadas em desacordo com as indicações
apresentadas para a sua aprovação – 6 UFM (seis UFM)

V. Quando a edificação for ocupada sem que a Prefeitura tenha feito sua visto-
ria e expedido o respectivo Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se) – 2 UFM (duas
UFM).

Art. 18 – Lavrado o Auto de Infração e comunicado ao infrator, este, a partir da
data de comunicação, deverá efetuar o recolhimento amigável da multa, dentro de 10
(dez) dias úteis, findo os quais, se não atender, far-se-á cobrança judicial.

Parágrafo único: O pagamento da multa não isenta o infrator da responsabili-
dade de regularizar a situação da obra, perante a Legislação vigente.

Art. 19 – Na reincidência da infração as multas serão cobradas em dobro.

CAPÍTULO V
DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

Art. 20 – A licença para construir, será concedida mediante:

I – requerimento de licença para construir, assinado pelo profissional responsá-
vel;

II – pagamento das respectivas taxas;

III – anexação dos projetos e especificações técnicas exigidas pela Prefeitura
Municipal, em conformidade com o Ato 37, do CREA-PR, parte integrante desta Lei, ou
outro que vier a substituí-lo.

IV – certidão negativa de débito com a fazenda municipal;

Art. 21 – Uma vez requerida a licença de construção, pagas as corresponden-
tes taxas e aprovados os projetos, o alvará deverá ser fornecido ao interessado dentro do
prazo de 10 (dez) dias.
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Art. 22 – O alvará perderá sua validade se a obra não for iniciada no prazo de 6
(seis) meses, contados a partir da expedição. Passado este período, o interessado deve-
rá solicitar nova aprovação dos projetos e respectivo alvará.

§ 1º - Para efeito desta Lei, uma edificação será considerada como iniciada
quando executados os serviços de infra-estrutura e fundações inclusive as vigas de bal-
drame.

§ 2º - Será automaticamente revalidada a licença, se o início da obra estiver na
dependência de ação judicial.

CAPÍTULO VI
DA CONSULTA PRÉVIA

Art. 23 – Antes de solicitar a aprovação do Projeto Arquitetônico, o interessado
deverá efetivar a consulta prévia, através do preenchimento da Guia, acompanhada da
matrícula atualizada do imóvel.

Art. 24 – O preenchimento da Guia, acompanhado da subscrição de profissio-
nal habilitado, deverá indicar pelo menos:

I – nome e endereço do proprietário;

II – número do lote, quadra e loteamento;

III – área aproximada a construir;

IV – croqui do terreno;

V – destino da obra (quanto ao seu uso).

Art. 25 – À Prefeitura Municipal cabe, em resposta ao interessado, o preenchi-
mento dos campos da Guia relacionando as normas urbanísticas incidentes sobre o lote,
tais como:

I – taxa de ocupação;

II – coeficiente de aproveitamento;
III – altura máxima;
IV – recuos mínimos;
V – zona urbana e seu uso do solo permitido;
VI – outras observações necessárias.

CAPÍTULO VII
DA APROVAÇÃO DO PROJETO

Art. 26 – O processo de aprovação do projeto arquitetônico será constituído
dos seguintes elementos:



12

I – Consulta Obrigatória à Prefeitura Municipal de viabilidade para elaboração
de Projeto e prova de domínio do terreno ou autorização para poder edificar, fornecida
pelo proprietário;

II – requerimento, assinado pelo autor do projeto, solicitando aprovação do pro-
jeto arquitetônico contendo:

a) – Planta de Situação e Localização;
b) – Planta Baixa de cada pavimento não repetido;
c) – Cortes transversal e longitudinal;
d) – Planta de Cobertura;
e) – Elevação
f) – Cópia do alvará, ou visto de conclusão da obra existente em caso de am-

pliações.

§ 1º  - A planta de situação deverá caracterizar a posição do lote relativamente
à quadra indicando as dimensões do mesmo, e sua orientação do norte.

§ 2º - A planta de localização deverá registrar a posição da edificação relativa-
mente às linhas do lote e outras construções nele existentes. Também deverá conter to-
das as cotas de nível do lote e passeio, sendo considerada uma das cotas do nível do
passeio como referência zero.

§ 3º - A planta de localização deverá conter a especificação do tipo de pavi-
mentação do passeio.

§ 4º - As plantas baixas deverão indicar o destino, as dimensões, as áreas, o
revestimento do piso de cada compartimento, além das cotas de nível e as dimensões de
seus vãos. Tratando-se de repetição, bastará a apresentação de uma só planta baixa do
andar tipo.

§ 5º - Ao pé da prancha inicial do projeto arquitetônico deverá ser inscrita uma
tabela cujo modelo será fornecido pela Prefeitura Municipal contendo, no mínimo, as se-
guintes informações:

a) – número do lote, quadra e nome do loteamento;
b) – área construída, área a ser edificada, área do terreno, área do subsolo,

área do pavimento térreo, área do pavimento tipo, áreas de edificações complementares
e área total;

c) – Taxa de Ocupação e Coeficiente de Aproveitamento.

§ 6º - Os cortes serão apresentados em números suficientes, nunca inferior a
dois, devidamente cotados, mostrando o perfil do terreno.

§ 7º - Os desenhos obedecerão as seguintes escalas mínimas:
a) – Plantas baixas, cortes e fachadas - 1/ 50
b) – Plantas de situação - 1/500
c) – Planta de Localização  - 1/200
d) – Planta de Cobertura  - 1/100
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§ 8º - As escalas indicadas no parágrafo anterior, a critério da Prefeitura Muni-
cipal, poderão ser alteradas quando as dimensões do projeto ultrapassarem a prancha de
tamanho A-0, normatizada pela ABNT.

§ 9º - A escala não dispensará a indicação de cotas, as quais prevalecerão nos
casos de divergências entre as mesmas e as medidas tomadas no desenho.

§ 10 - No caso de reformas ou ampliações, deverão ser indicadas no projeto as
partes a serem demolidas, construídas ou conservadas de acordo com a legenda especi-
ficada no Projeto.

§ 11 – Todas as plantas relacionadas nos parágrafos anteriores deverão ser
apresentadas em três vias de igual teor e forma, assinadas pelo proprietário e pelos seus
respectivos autores, uma delas será arquivada pelo Departamento competente e as de-
mais serão devolvidas ao requerente, após a aprovação, contendo em todas as folhas o
carimbo “APROVADO” acompanhado da data e assinatura do responsável técnico da
Prefeitura Municipal.

Art. 27 – O papel empregado no desenho do projeto e nas especificações, de-
verão obedecer aos formatos e a dobragem indicados pela ABNT.

Art. 28 – O Departamento competente da Prefeitura não poderá reter em seu
poder, por mais de 15 (quinze) dias, os processos referentes à aprovação de projetos,
salvo motivos devidamente justificados.

Art. 29 – Cabe aos respectivos autores e executores das obras, a responsabili-
dade pelos projetos, especificações, cálculos e outros elementos apresentados.

Parágrafo único – Fica a municipalidade isenta de qualquer responsabilidade
por erros cometidos pelos autores dos projetos ou executores das obras.

Art. 30 – Para fins de fiscalização os projetos deverão ser mantidos na obra.

Art. 31 – Qualquer modificação do projeto, durante a construção, deverá ser
previamente submetida, por requerimento, à aprovação da Prefeitura Municipal.

Art. 32 – O projeto de uma construção será examinado em função da utilização
lógica da mesma e não apenas pela sua denominação em planta.

Art. 33 – Não serão permitidas rasuras nos projetos, salvo a correção de cotas
e pequenos detalhes, que deverá ser feita em tinta vermelha, pelo autor do projeto, a-
companhada de sua assinatura.

CAPÍTULO VIII
DA ISENÇÃO DE LICENÇA

Art. 34 – Independem de licença os serviços de limpeza, pintura, consertos e
pequenos reparos no interior ou exterior dos edifícios, impermeabilização de terraços,
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substituição de telhas, calhas, condutores, construção de passeios internos, muros e de-
mais serviços assemelhados.

CAPÍTULO IX
DAS OBRAS PARCIAIS

Art. 35 – Nas edificações existentes, em desconformidade com o presente có-
digo ou legislação de uso e ocupação do solo vigente, somente serão permitidas obras de
reparos ou acréscimos, nos seguintes termos:

I – para atender às condições de salubridade, higiene, mediante constatação
da vigilância sanitária;

II – quando a obra resultante se adequar aos parâmetros estabelecidos pela
legislação vigente.

Parágrafo Único – Será porém permitida a substituição de revestimento de fa-
chadas, sem modificação de suas linhas mediante licença, a ser concedida pelo Depar-
tamento competente.

Art. 36 – As obras a que se refere o presente capítulo, não serão permitidas em
edificações que tenham compartimento de permanência prolongada sem iluminação e
ventilação diretas, ou mesmo por zenitais, salvo se forem executadas as obras necessá-
rias para que fiquem estes compartimentos dotados de vãos e iluminação e ventilação
nas condições estipuladas pelo presente Código.

CAPÍTULO X
DAS OBRAS PÚBLICAS

Art. 37 – De acordo com o que estabelece a legislação federal pertinente, não
poderão ser executadas, sem licença prévia da Prefeitura, devendo obedecer às determi-
nações do presente código, ficando, entretanto isentas de pagamentos de emolumentos,
as seguintes obras:

I – construção de edifícios públicos;
II – obras de qualquer natureza de propriedade da União ou do Estado;
III – obras a serem realizadas por instituições oficiais ou paraestatais - Institu-

tos de Previdência, Caixas ou Associações - quando para sua sede própria.

CAPÍTULO XI
DAS OBRAS DE EDIFICAÇÃO

SEÇÃO I
DOS ANDAIMES

Art. 38 – Os andaimes deverão satisfazer as seguintes condições:
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I – apresentar perfeitas condições de segurança em seus diversos elementos;

II – deixar, no mínimo, um terço de passeio livre, nunca inferior a 1 m (um me-
tro);

III – prever, efetivamente, a proteção de árvores, dos aparelhos de iluminação
pública, dos postes e de qualquer outro dispositivo, sem prejuízo do funcionamento dos
mesmos.

Art. 39 – Os pontaletes de sustentação de andaime, quando forem galerias,
devem ser colocados a prumo, de modo rígido sobre o passeio, afastados, no mínimo, 30
cm (trinta centímetros) do meio-fio.

Parágrafo Único – No caso do presente artigo, serão postas em prática todas
as medidas necessárias para proteger o trânsito sob o andaime e para impedir a queda
de materiais.

Art. 40 – Os andaimes armados com cavaletes ou escadas, além das condi-
ções estabelecidas, deverão:

I – ser somente utilizados para pequenos serviços, até a altura de 05 (cinco)
metros.

II – não impedir, por meio de travessa que os limitem, o trânsito público sob pe-
ças que os constituem.

Art. 41 – Os andaimes em balanço, além de satisfazerem às condições estabe-
lecidas para outros tipos de andaime que lhe forem aplicáveis, deverão ser guarnecidos
em todas as suas faces com fechamento capaz de impedir a queda de materiais.

Art. 42 – o emprego de andaimes suspensos por cabos (jaús), será permitido
se atender às seguintes condições:

I – ter, no passadiço, largura de 50 cm (cinqüenta centímetros) na base inferior
do mesmo, quando utilizado a menos de 4,00 m (quatro metros) de altura;

II – deve o passadiço ser dotado de proteção em todas as faces livres, para
segurança dos operários e para impedir a queda de materiais.

SEÇÃO II
DOS TAPUMES

Art. 43 – Nenhuma construção, demolição ou reforma poderá ser feita, no ali-
nhamento das vias públicas ou com recuo inferior a 3,00 m (três metros), sem que exista,
em toda sua frente um tapume provisório ocupando, no Maximo 2/3 (dois terços) do pas-
seio, sendo que a área livre para o pedestre nunca seja inferior a 1,00 m (um metro).

Parágrafo único – O Tapume deverá ter altura mínima de 2 m (dois metros)  e
ser construído com material rígido.
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Art. 44 – Quando for tecnicamente indispensável para a execução da obra, a
ocupação de maior área de passeio, deverá o responsável requerer a devida autorização,
justificando o motivo alegado.

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese será permitido que o tapume avance
sobre a via pública.

SEÇÃO III
Da Limpeza

Art. 45 – Durante a execução das obras, deverão ser postas em prática todas
as medidas necessárias para que o leito dos logradouros, no trecho fronteiriço à obra,
seja mantido em permanente estado de limpeza e conservação.

Parágrafo Único – Da mesma forma, deverão ser tomadas as medidas neces-
sárias no sentido de evitar o excesso de poeira e a queda de detritos nas propriedades
vizinhas.

SEÇÃO IV
Das Demolições

Art. 46 – A demolição de qualquer edificação e a execução dos muros de fe-
chamento acima de 3,00 m (três metros) de altura, só poderá ser executada mediante
licença prévia do Município.

Parágrafo Único – Tratando-se de edificação no alinhamento do logradouro, e-
dificação de 02 (dois) pavimentos, ou que tenha mais de 8,00 m (oito metros) de altura, a
demolição só poderá ser efetuada com responsabilidade técnica.

Art. 47 – O departamento competente poderá, sempre que julgar conveniente,
estabelecer horário dentro do qual a demolição possa ou deva ser feita.

SEÇÃO V
Do Habite-se

Art. 48 – Após a conclusão das obras deverá ser requerida vistoria à municipa-
lidade.

Parágrafo único – Uma obra será considerada concluída quando tiver sido exe-
cutada em sua totalidade de acordo com o projeto aprovado pela Prefeitura.

Art. 49 – Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a vistoria dos órgãos
competentes e a concessão do respectivo “HABITE-SE”.

Art. 50 – Efetuada a vistoria e constatada a concordância entre a obra e o pro-
jeto, será fornecido ao proprietário, a requerimento deste, uma certidão de “HABITE-SE”.

Art. 51 – Se, por ocasião de vistoria, for constatado que a edificação não foi
construída, aumentada, reconstruída ou reformada de acordo com o projeto aprovado, o
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proprietário ou responsável técnico, além das sanções previstas no presente Código, será
intimado a regularizar o projeto, caso as alterações possam ser aprovadas, ou a demolir
ou fazer as modificações necessárias para repor a obra de acordo com o projeto aprova-
do.

Art. 52 – Poderá ser concedida vistoria e habite-se parcial, desde que as partes
ou dependências da edificação a serem liberadas atendam ao Art. 50 e tenham acesso e
circulação em condições satisfatórias.

Art. 53 – Por ocasião da vistoria, estando as obras de acordo com o projeto a-
provado, a Prefeitura fornecerá ao proprietário a carta de habitação, no prazo máximo de
15 (quinze) dias, a contar da data de entrega do requerimento.

§ 1º - Por ocasião da vistoria, os passeios fronteiriços deverão estar concluí-
dos, de acordo com as normas que regulam a matéria.

§ 2º - A numeração das economias, será a constante no projeto aprovado.

SEÇÃO VI
Dos Entrepisos

Art. 54 – Deverão ser incombustíveis os entrepisos de edificações com mais de
um pavimento, bem como os passadiços, galerias ou jiraus em estabelecimento industri-
ais, comerciais, casas de diversão, sociedades, clubes, habitações coletivas ou similares.

Art. 55 – Serão tolerados entrepisos de madeira ou similar, nas edificações de
até 2 (dois) pisos, quando constituírem uma única moradia.

SEÇÃO VII
Das Fachadas

Art. 56 – Todos os projetos de obras que envolvam o aspecto externo das edifi-
cações, deverão ser submetidos à aprovação da Prefeitura Municipal.

Art. 57 – Nas fachadas das edificações construídas sobre o alinhamento do lo-
gradouro, as saliências colocadas abaixo de 2,80 m (dois metros e oitenta centímetros)
poderão ter, no máximo, 10 cm (dez centímetros).

Parágrafo único – A mesma restrição aplica-se a grades, venezianas, quadros
e similares.

Art. 58 – Todos os edifícios situados nas esquinas, em ruas onde não haja exi-
gências de recuo do alinhamento predial, deixar livre um canto chanfrado de 1,5 m (um
metro e cinqüenta centímetros), perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelos ali-
nhamentos dos logradouros, com altura mínima de 2,80 m (dois metros e oitenta centíme-
tros) do passeio.
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Parágrafo único – É permitida a construção de pilar ou coluna no cruzamento
dos alinhamentos dos logradouros públicos, sob a condição de permanecer livre, entre o
pilar, ou coluna, e as outras partes da construção, faixa não menor que 1,50 m (um metro
e cinqüenta centímetros) de largura, com altura mínima de 2,80 m (dois metros e oitenta
centímetros) do passeio. A faixa será perpendicular à bissetriz formada pelos alinhamen-
tos prediais e integrará o passeio.

SEÇÃO VIII
Dos Balanços

Art. 59 – Nas edificações construídas sobre o alinhamento dos logradouros, os
balanços, os corpos avançados, as sacadas e outras saliências semelhantes, deverão
respeitar:

I – uma altura de no mínimo 2,80 m (dois metros e oitenta centímetros) em re-
lação ao nível do passeio;

II – uma projeção máxima, em relação ao plano da fachada, igual a 50% (cin-
qüenta por cento) da largura da calçada, porém nunca superior a 1,20 m (um metro e vin-
te centímetros).
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Parágrafo Primeiro – Quando as edificações apresentarem faces voltadas para
mais de um logradouro, cada uma delas será considerada isoladamente, para efeito do
presente artigo.

Parágrafo Segundo – As edificações dotadas de balanço sobre o logradouro
público, próximo da rede de energia elétrica, deverão ter anuência da companhia conces-
sionária, quanto ao seu afastamento e aceitação.

Art. 60 – Nas edificações que tenham recuo obrigatório, os balanços, os corpos
avançados, as sacadas e outras saliências semelhantes, deverão ter uma projeção má-
xima sobre o recuo de 1,20m.
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SEÇÃO IX
Das Marquises

Art. 61 – a construção de marquises na testadas das edificações construídas
sobre o alinhamento dos logradouros será permitida desde que:

I – não prejudique a arborização, iluminação pública, as placas de nomenclatu-
ra e as outras de identificação oficial dos logradouros.

II – sejam construídas, na totalidade de seus elementos, de material incombus-
tível e resistente à ação do tempo;

III – sejam providas de dispositivos que impeçam a queda das águas pluviais
sobre o passeio, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de calhas aparentes;

IV – sejam providas de cobertura, quando revestidas de vidro ou qualquer outro
material quebrável.

Parágrafo Único – As marquises deverão atender a todas as especificações da
Seção VIII – Dos Balanços.

SEÇÃO X
Das Portas

Art. 62 – O dimensionamento das portas deverá obedecer a uma altura mínima
de 2,00 m (dois metros), e as seguintes larguras:

I – porta de entrada principal:

a) 80 cm (oitenta centímetros) para as economias.
b) 1,20 m (um metro e vinte centímetros) para as habitações múltiplas com até

04 (quatro) pavimentos.

II – 70 cm (setenta centímetros) para portas principais de acesso a salas, gabi-
netes, dormitórios e cozinhas.

III – 60 cm (sessenta centímetros) para portas internas secundárias em geral,
inclusive despensa e banheiro.

SEÇÃO XI
Das Escadas

Art. 63 – As escadas obedecerão às exigências de acordo com o uso a que se
destinam.

§ 1º - deverá ser de material incombustível ou tratada para tal.
§ 2º - nas escadas em leques a largura mínima do degrau será de 7 cm (sete

centímetros), devendo a 50 cm (cinqüenta centímetros) do bordo externo, apresentar lar-
gura mínima de 25 cm (vinte e cinco centímetros).
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§ 3º - sempre que o número de degraus exceder de 19 (dezenove), deverá ser
intercalado a 50 cm ( cinqüenta centímetros)  do bordo interno, apresentar 80 cm (oitenta
centímetros).

§ 4º - o dimensionamento dos degraus será feito com a fórmula 2H+B = 63 a 64
cm, sendo H a altura do degrau e B a largura da base, obedecidos os seguintes limites:
altura máxima 19 cm (dezenove centímetros) e largura mínima 25 cm (vinte e cinco cen-
tímetros).

§ 5º - as exigências dos parágrafos 1º e 2º ficam dispensados para escada
tipo marinheiro e caracol, admitidas para acesso a torres.

SEÇÃO XII
Das Chaminés

Art. 64 – As chaminés de qualquer espécie serão dispostas de maneira que a
fumaça, a fuligem, os odores estranhos ou os resíduos que possam expelir, não incomo-
dem os vizinhos, ou então, sejam dotadas de qualquer equipamento que evite tais incon-
venientes.

Parágrafo Único – O Município, através de seu departamento competente,
quando julgar conveniente, poderá determinar a modificação das chaminés existentes ou
o emprego de dispositivos, qualquer que seja a altura das mesmas, a fim de ser cumprido
o que dispõe o presente artigo.

SEÇÃO XIII
Condições Relativas a Compartimentos

Art. 65 – Os compartimentos são classificados em:

I – de permanência prolongada: dormitórios, salas de jantar, de estar, gabinete
de trabalho;

II – de utilização transitória: vestíbulos, halls, gabinetes sanitários, lavanderias,
cozinhas;

III – de utilização especial: aqueles que pela sua destinação específica, não se
enquadrem nas demais classificações.

Art. 66 – Os compartimentos deverão satisfazer às condições e exigências es-
tabelecidas nas tabelas em anexo, de acordo ao uso a que se destinam:

a) Tabela I – habitação popular;
b) Tabela II – residências e apartamentos;
c) Tabela III – áreas comuns em prédios de apartamentos;
d) Tabela IV – edifícios comerciais e de escritórios.

SEÇÃO XIV
Dos Sótãos

Art. 67 – Os compartimentos situados nos sótãos, poderão ser destinados a
uso de permanência prolongada, desde que sejam obedecidas as condições e exigências
estabelecidas para o uso a que se destinem, observado o pé direito que terá na parte
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mais baixa altura mínima de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros), não podendo a al-
tura média ser inferior a 2,20 m (dois metros e vinte centímetros).

SEÇÃO XV
Dos Mezaninos

Art. 68 – A construção de mezaninos ou jiraus, será permitida desde que o es-
paço aproveitável com essa construção satisfaça as exigências deste Código, tendo em
vista sua finalidade

Art. 69 – Os mezaninos deverão ter parapeito e escada fixa de acesso.

SEÇÃO XVI
Das Galerias

Art. 70 – As galerias de lojas comerciais terão a largura mínima de 3,00 m (três
metros) para uma extensão de, no máximo 15,00 m (quinze metros). Para cada 5,00 m
(cinco metros), ou fração de excesso, essa largura será aumentada em 10% (dez por
cento).

Art. 71 – As galerias deverão atender às exigências estabelecidas na Tabela
IV.

Art. 72 – Não será permitido o fechamento das galerias com paredes ou com
divisões de qualquer espécie.

SEÇÃO XVII
Da Subdivisão dos Compartimentos

Art. 73 – A subdivisão de compartimentos em caráter temporário ou definitivo
com paredes chegando ao forro, só será permitida quando os compartimentos resultantes
satisfizerem as exigências deste Código, tendo em vista sua finalidade.

SEÇÃO XVIII
Dos Vãos de Iluminação e ventilação

Art. 74 – Salvo os casos expressos, todo compartimento deve ter aberturas pa-
ra o exterior, satisfazendo as prescrições deste código.

§ 1º - Essas aberturas deverão ser dotadas de dispositivos que permitam a re-
novação de ar com, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) da área mínima exigida.

§ 2º - Em nenhum caso a área das aberturas destinadas a ventilar e iluminar
qualquer compartimento poderá ser inferior a 0,25m² (vinte e cinco centímetros quadra-
dos), ressalvados os casos onde é expressamente permitida a tiragem mecânica.

Art. 75 – A área total de ventilação, em relação à da superfície do piso, tratan-
do-se de compartimento, não poderá ser inferior ao estabelecido nas Tabelas I, II, III e IV.
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I – 1/6 (um sexto) da superfície do piso, tratando-se de compartimento de per-
manência prolongada;

II – 1/8 (um oitavo) da superfície do piso, tratando-se de compartimento de
permanência transitória;

§ 1º - A área dos compartimentos cujos vãos se localizem sob cobertura com
uma profundidade superior a 1,30 m (um metro e trinta centímetros), será somada à por-
ção da área resultante da multiplicação da largura do compartimento e a profundidade do
vão.

Obs: Marquises, sacadas e balanços em geral, também serão consideradas
coberturas para efeito deste código.

§ 2º - Para sanitários voltados para área coberta, não será somada a área ad-
jacente conforme exigido no § 1º, desde que esta área tenha pelo menos duas faces com
vão de abertura , no mínimo,  igual a 1/8 (um oitavo) do perímetro total. Nestas aberturas
será toleradas mureta com altura máxima de 1,10m, devendo o restante do vão ficar to-
talmente livre.

Área Resultante: 12,13m2
Área mínima da Abertura: 12,13 / 6 = 2,02m2
Abertura possível: 1,68 x 1,20m

Área 8,75m2 Área:
3,38m2
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Art. 76 – Nos casos expressamente previstos nesse Código, a ventilação dos
compartimentos de utilização transitória (ver tabela II) e de utilização especial, poderá ser
feita por meio de dutos horizontais ou chaminés de ventilação, ligados diretamente ao
exterior, obedecidas as seguintes condições:

I – Nas Chaminés:
a) Serem visitáveis na base;
b) permitirem a inserção de um círculo de 80 cm (oitenta centímetros) de diâ-

metro;
c) Serem revestidos internamente com material de acabamento liso;
d) terem área mínima de 1/20 da área do compartimento a ser atendido.
Observação: Serão permitidas as chaminés com laterais abertas, desde que a

parede sobre linha da divisa do terreno seja em alvenaria, sem elementos vazados e com
comprimento suficiente que impossibilite um ângulo de visão de 45º partindo do canto
externo da abertura até o final da parede sobre a linha da divisa. A altura desta parede
deverá ser no mínimo igual à altura do forro do pavimento atendido.
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II – Nos dutos horizontais:
a) terem a largura total do compartimento a ser ventilado;
b) terem altura mínima livre de 20 cm (vinte centímetros);
c) terem comprimento máximo de 6,00 m (seis metros), exceto no caso de se-

rem abertos nas duas extremidades, quando não haverá limitação para seu comprimento;
d) quando excederem o comprimento de 3,00 m (três metros), far-se-á obriga-

tório o uso de processo mecânico, devidamente comprovado, mediante especificação
técnica e memorial descritivo da aparelhagem empregada.

Art. 77 – O local das escadas será dotado de janelas em cada pavimento.

§ 1º - Será permitida a ventilação de escadas através de poço de ventilação,
chaminés ou dutos horizontais.

§ 2º - Será tolerada a ventilação das escadas do pavimento térreo, através do
corredor geral de entrada.

§ 3º - As escadas deverão atender as normas vigentes do Corpo de Bombeiros.

Art. 78 – Poderá ser dispensada a abertura de vãos para o exterior em cine-
mas, auditórios, teatros, salas de cirurgia e em estabelecimentos industriais e comerciais
desde que:

I – sejam dotados de instalação central de ar condicionado, cujo projeto com-
pleto deverá ser apresentado juntamente com o projeto arquitetônico:
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II – tenham iluminação artificial dimensionada de acordo com as normas vigen-
tes;

III – possuem geradores próprios de energia.

Art. 79 – Os compartimentos das residências poderão ser ventilados e ilumina-
dos através de aberturas para pátios internos, cujas dimensões não poderão estar abaixo
dos seguintes índices:

I – área mínima: 6,00 m² (seis metros quadrados);
II – diâmetro mínimo do círculo inscrito: 2,00 m (dois metros).

SEÇÃO XIX
Das EDIFICAÇÕES de Madeira

Art. 80 – As edificações não poderão, em hipótese alguma, ter paredes de ma-
deira a menos de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) sobre as divisas laterais e
de fundos, mesmo que estas não tenham aberturas para o exterior.

SEÇÃO XX
Dos Galpões

Art. 81 – Os galpões só poderão ser construídos em áreas ou ruas estabeleci-
das pela Legislação de Uso e Ocupação do Solo, obedecendo às exigências e condições
estabelecidas conforme o uso a que se destine.

CAPÍTULO XXI
DO ACESSO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

OU COM MOBILIDADE REDUZIDA

Art. 82 – As vias, os espaços públicos, o mobiliário urbano, as construções e
reformas de edifícios deverão atender a Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 e a
NBR 9.050 de setembro de 1994 ou outra  que vier a substitui-la.

CAPÍTULO XXII
DAS HABITAÇÕES POPULARES

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 83 – Entende-se por “Habitação Popular” a economia residencial de até
70,00 m² destinada exclusivamente à moradia, e cujas exigências, em relação às dimen-
sões mínimas dos compartimentos são menores do que aquelas estabelecidas para resi-
dências e apartamentos, de modo a viabilizar a habitação para uma população de menor
renda, desde que construir através de convênio oficial com algum órgão público.

Art. 84 – As habitações populares podem ser: isoladas, geminadas, em série
ou  conjuntos. As casas em série podem ser transversais ou paralelas ao alinhamento
predial.
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Parágrafo Único – Os conjuntos poderão ser constituídos de moradias isoladas,
germinadas ou prédios de apartamentos.

Art. 85 – As habitações populares deverão conter, no mínimo, os seguintes
compartimentos: cozinha, banheiro, quarto e sala de estar.

Parágrafo Único – Os compartimentos poderão ser conjugados, desde que a
área resultante seja a soma das áreas dos compartimentos originais.

Art. 86 – As habitações populares deverão satisfazer às condições estabeleci-
das na Tabela I.

SEÇÃO II
Das Habitações Geminadas

Art. 87 – Consideram-se habitações populares geminadas, duas unidades con-
tíguas, que possuam parede comum.

Art. 88 – Somente serão autorizadas as habitações geminadas, quando consti-
tuírem condomínio, ou cada uma ocupar um terreno com as dimensões mínimas estabe-
lecidas pela Legislação de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 89 – A parede comum das habitações populares geminadas, deverá ser
em alvenaria com espessura total mínima de 15 cm (quinze centímetros), ultrapassando
50 cm (cinqüenta centímetros) o nível da cobertura.

SEÇÃO III
Das Habitações Populares em Série, Transversais ao Alinhamento

Art. 90 – Consideram-se habitações populares em série, transversais ao ali-
nhamento predial, aquelas cuja disposição exija a abertura de corredor de acesso.

Art. 91 – As habitações populares em série, transversais ao alinhamento, deve-
rão satisfazer às condições estabelecidas na Tabela I, além do seguinte:

I – somente poderão ser construídas em terrenos com testada mínima de 20,00
m (vinte metros);

II – o terreno terá somente um proprietário ou constituirá condomínio, manten-
do-se as dimensões do terreno dentro dos parâmetros estabelecidos pela Legislação de
Uso e Ocupação do Solo;

III – o acesso far-se-á por corredor, incluindo a circulação de veículos e o pas-
seio para pedestres, com a largura mínima de:

a) 5,00 m (cinco metros) quando as edificações estejam situadas a um só lado
do corredor de acesso;

b) 8,00 m (oito metros) quando as edificações estejam localizadas em ambos
os lados do corredor;
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IV – quando forem construídas cinco casas ou mais no mesmo alinhamento,
deverá ser previsto um bolsão de retorno, com diâmetro mínimo igual a duas vezes a lar-
gura da via de circulação de veículos.

V – cada conjunto de moradia terá taxa de ocupação de 80% descontando-se
as áreas comuns e de circulação;

VI – a cada conjunto de 5 (cinco) unidades de moradia, será construída área de
uso comum destinada a lazer, com área mínima igual a uma vez a área de projeção de
uma moradia.

SEÇÃO IV
Das Habitações Populares em Série, Paralelas ao Alinhamento

Art. 92 – Considera-se habitações populares em série, paralelas ao alinhamen-
to predial, aquelas situadas ao longo de um logradouro público.

Art. 93 – As habitações  populares em série, paralelas ao alinhamento predial,
deverão satisfazer às condições estabelecidas na Tabela I, além do seguinte:

a) cada unidade de moradia terá taxa de ocupação máxima de 80% (oitenta
por cento);

b) a cada conjunto de 5 (cinco) unidades de moradia, deverá haver uma área
no mínimo igual à área de projeção de uma unidade de moradia, destinada a lazer de uso
comum e, a cada unidade excedente, acrescentando-se o correspondente a 20% da área
de projeção quando estas tiverem dimensões idênticas. No caso de haver variações nas
dimensões das unidades, usar como referência a média das áreas.

SEÇÃO V
Dos Conjuntos Habitacionais

Art. 94 – Consideram-se conjuntos habitacionais, aqueles cujo número de uni-
dades de moradia seja superior a 20 (vinte).

Art. 95 – Os conjuntos poderão ser constituídos de prédios de apartamentos,
casas geminadas ou residências isoladas.

Art. 96 – As unidades de moradia que integram o conjunto habitacional, deve-
rão satisfazer às condições estabelecidas na Tabela I, além do seguinte:

I – as ruas e acessos internos ao conjunto deverão ser pavimentados com as-
falto, paralelepípedo ou revestimento primário;

II – quando os acessos às moradias terminarem em bolsão de retorno, terão no
mínimo a largura de 5 m (cinco metros);

III – deverá ter infra-estrutura de água, esgoto e energia elétrica, bem como re-
de de iluminação pública;

IV – o terreno deverá ter drenagem para águas pluviais;
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V – a cada vinte unidades de moradia será reservada área equivalente a 1/5
(um quinto) da soma das áreas de projeção das moradias, destinada a lazer de uso co-
mum;

VI – o terreno, no todo ou em partes, poderá ser desmembrado em várias pro-
priedades de uma só pessoa ou em condomínio, quando cada parcela desmembrada
mantiver as dimensões mínimas permitidas pela Legislação de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 97 – Os pavimentos dos prédios de apartamentos populares não deverão
ultrapassar o número de 4 pavimentos.

CAPÍTULO XXIII
DAS HABITAÇÕES

SEÇÃO I
Das Residências Isoladas

Art. 98– Consideram-se residências isoladas as habitações cujos compartimen-
tos tenham dimensões iguais ou superiores às estabelecidas na Tabela II em anexo.

Art. 99 – As residências serão constituídas, no mínimo, dos seguintes compar-
timentos: cozinha, banheiro, quarto, sala de estar.

Art. 100 – As residências poderão ter suas peças conjugadas, sempre que a
área resultante seja igual ou superior à soma dos compartimentos originais.

SEÇÃO II
Das Residências Geminadas

Art. 101 – Consideram-se residências geminadas, aquelas unidades de mora-
dia, contíguas, que possuam uma parede comum.

Art. 102 – Os compartimentos que compõem as residências geminadas deve-
rão obedecer às dimensões mínimas e critérios estabelecidos na Tabela II.

Art. 103 – A parede comum das residências geminadas deverá ser de alvenari-
a, com espessura total mínima de 25 cm (vinte e cinco centímetros) ultrapassando 50 cm
(cinqüenta centímetros) o nível da cobertura.

Art. 104 – A propriedade das residências geminadas só poderá ser desmem-
brada, quando cada unidade estiver construída sobre terreno com as dimensões mínimas
estabelecidas pela Legislação de Uso e Ocupação do Solo.

SEÇÃO III
Das Residências em Série Transversais ao Alinhamento Predial

Art. 105 – Consideram-se residências em série, transversais ao alinhamento
predial, aquelas cuja disposição exija a abertura de corredor de acesso.

Art. 106 – As edificações de residências em série, transversais ao alinhamento
predial, deverão obedecer às seguintes condições:
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I – a testada do terreno terá no mínimo 30,00 m (trinta metros);

II – o recuo do alinhamento predial será aquele exigido pela Legislação de Uso
e Ocupação do Solo;

III – o acesso far-se-á por um corredor incluindo a circulação de veículos e o
passeio para pedestres com a largura mínima de:

a) 6,00 m (seis metros) quando as edificações estejam situadas a um só lado
do corredor de acesso;

b) 10,00 m (dez metros) quando as edificações estejam dispostas em ambos
os lados do corredor.

IV – quando houver mais de 5 (cinco) moradias no mesmo alinhamento, será
feito um bolsão de retorno, com diâmetro igual ao dobro da largura da circulação de veí-
culos.

V – a taxa de ocupação máxima será de 50% (cinqüenta por cento) descontan-
do-se as áreas comuns e de circulação;

VI – a cada conjunto de 5 unidades de moradia será construída área de uso
comum destinada a lazer com área mínima igual a área de projeção de uma moradia;

VII – o terreno deverá permanecer de propriedade de uma só pessoa ou con-
domínio, mantendo-se nas dimensões permitidas pela Legislação de Uso e Ocupação do
Solo;

VIII – a propriedade do imóvel só poderá ser desmembrada, quando cada uni-
dade tiver as dimensões estabelecidas pela Legislação de Uso e Ocupação do Solo;

IX – os compartimentos respeitarão as condições estabelecidas na Tabela II.

SEÇÃO IV
Das Residências em Série, Paralelas ao Alinhamento Predial

Art. 107 – Consideram-se residências em série paralelas ao alinhamento predi-
al, aquelas que se situam ao longo de logradouro público oficial.

Art. 108 – As edificações das residências em série, paralelas ao alinhamento
predial, deverão obedecer às seguintes condições:

I – a testada de cada unidade terá no mínimo 10,00 m (dez metros);

II – a taxa de ocupação máxima será de 50% (cinqüenta por cento) ;

III – o recuo do alinhamento predial deverá obedecer ao estabelecido na Legis-
lação de Uso e Ocupação do Solo;
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IV – a cada 5 (cinco) unidades de moradia, haverá área igual a de projeção de
uma moradia, destinada a lazer de uso comum, e a cada unidade excedente, acrescen-
tando-se o correspondente a 20% (vinte por cento) da área projeção de uma moradia,
quando estes tiverem dimensões idênticas. No caso de haver variação nas dimensões
das projeções será tomada como referência a sua dimensão média;

V – a propriedade do imóvel só poderá ser desmembrada quando cada unida-
de tiver as dimensões mínimas estabelecidas pela Legislação de Uso e Ocupação do So-
lo;

VI – os compartimentos respeitarão as condições estabelecidas na Tabela II.

SEÇÃO V
Dos Conjuntos Residenciais

Art. 109 – Consideram-se conjuntos residenciais, as edificações que tenham
mais que 20 (vinte) unidades de moradia, respeitadas as seguintes condições:

I – o anteprojeto deverá ser submetido ao Departamento competente da Prefei-
tura Municipal de Chopinzinho;

II – o terreno deverá ter no mínimo 4.000 m² (quatro mil metros quadrados);

III – a taxa de ocupação máxima será de 50% (cinqüenta por cento);

IV – a largura dos acessos será determinada pela Prefeitura Municipal, sendo
que o acesso far-se-á por um corredor incluindo a circulação de veículos e o passeio para
pedestres com a largura mínima de:

a) 6,00 m (seis metros) quando as edificações estejam situadas a um só lado
do corredor de acesso;

b) 10,00 m (dez metros) quando as edificações estejam dispostas em ambos
os lados do corredor.

V – quando os acessos às moradias terminarem em bolsão de retorno, terão a
largura mínima de 6 (seis) metros;

VI – a cada 5 (cinco) unidades de moradia, haverá área igual à de projeção de
uma moradia, destinada a lazer de uso comum, e a cada unidade excedente, acrescen-
tando-se o correspondente a 20% (vinte por cento) da área projeção de uma moradia,
quando estes tiverem dimensões idênticas. No caso de haver variação nas dimensões
das projeções será tomada como referência a sua dimensão média;

VII – as áreas de acesso serão revestidas com paralelepípedos, asfalto ou re-
vestimento primário;

VIII – além de 100 unidades de moradia, será reservada área para escola e
comércio vicinal;

IX – o terreno deverá ter drenagem pluvial;
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X – deverá ter rede de iluminação e rede de água e esgoto;

XI – os conjuntos poderão ser constituídos de prédios de apartamentos ou de
moradias isoladas;

XII – o terreno, no todo ou em partes, poderá ser desmembrado em várias pro-
priedades, de uma só pessoa ou condomínio, desde que cada parcela desmembrada
mantenha as dimensões mínimas permitidas pela Legislação de Uso e Ocupação do So-
lo;

XIII – os compartimentos das unidades deverão obedecer às condições da Ta-
bela II.

SEÇÃO VI
Dos Prédios de Apartamentos

Art. 110 – As edificações destinadas a prédios de apartamentos deverão obe-
decer às exigências da Tabela II, no que diz respeito aos compartimentos que compõem
a unidade residencial.

Art. 111 – As partes de uso comum dos prédios de apartamentos deverão obe-
decer às condições e exigências da Tabela II.

Art. 112 – O prédio deverá ter reservatório de água de acordo com as disposi-
ções vigentes.

Art. 113 – Quando o prédio tiver dois ou mais pavimentos e não dispuser de
portaria, é obrigatória a instalação de caixas individuais para depósito de objetos de cor-
respondência.

 Art 114 – O prédio deverá ter instalações preventivas contra incêndios, de a-
cordo com as disposições vigentes.

Art. 115 – Deverá ser previsto local para recreação dos ocupantes do edifício,
com mais de 6 economias devendo obedecer aos requisitos abaixo:

a) Proporção mínima de 1,00 m² (um metro quadrado) por economia, não po-
dendo, no entanto, ser inferior a 40,00 m² (quarenta metros quadrados);

b) Forma tal que permita, em qualquer ponto, inscrição de uma circunferência
com raio de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros).

Art. 116 – Os prédios de apartamentos serão dotados de garagens para guarda
de automóveis ou área de estacionamento de uso pessoal de seus moradores, à razão de
uma vaga por unidade de moradia.
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CAPÍTULO XIX
DAS EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS

SEÇÃO I
Edifícios Comerciais e de Escritórios

Art. 117 – As edificações destinadas a escritórios, consultórios, estúdios de ca-
ráter profissional e outros, destinados ao comércio em geral, deverão, além de satisfazer
as condições e exigências estabelecidas na Tabela IV, obedecer aos seguintes requisitos:

I – os edifícios comerciais e de escritórios deverão ter, no térreo, caixa recep-
tadora de correspondência;

II – deverão ter  hall do prédio, com local destinado à  instalação de portaria,
quando a edificação tiver 10 (dez) conjuntos ou mais;

III – deverão ter reservatórios de acordo com a legislação vigente;

IV – ter as portas gerais de acesso ao público com uma largura mínima de igual
a dos corredores.

V – ter instalações preventivas contra incêndios, de acordo com as disposições
vigentes;

VI – Quando o prédio tiver dois ou mais pavimentos e não dispuser de portaria,
é obrigatória a instalação de caixas individuais para depósito de objetos de correspon-
dência.

Art. 118 – Os edifícios comerciais e de escritórios serão dotados de garagens
para guarda de automóveis ou área de estacionamento, à razão de 1 vaga a cada 50 m²
(cinqüenta metros quadrados) de área construída.

Art. 119 – Os bares, cafés, restaurantes, confeitarias e estabelecimentos con-
gêneres,  deverão:

I – ter a cozinha, copa, despensa e depósito com piso e paredes até altura mí-
nima de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros) revestidos com material resistente,
lavável e impermeável.

II – ter os sanitários dispostos de tal forma que permita a sua utilização, inclusi-
ve pelo público.

III – ter sanitários separados para cada sexo, na proporção de um conjunto de
vaso, lavatório (e mictório para masculino) para cada 50 m² (cinqüenta metros quadrados)
de área construída.

IV – deverão ter reservatório de acordo com a legislação vigente;
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V – ter instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições
vigentes;

Art. 120 – As leiterias, fiambreiras, mercadinhos, armazéns de secos e molha-
dos e estabelecimentos congêneres deverão:

I – ter os pisos revestidos com material impermeável, resistente e lavável, e as
paredes revestidas até a altura mínima de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros),
com azulejos, ou material equivalente;

II – deverão ter reservatório de acordo com a legislação vigente;

III – ter instalações preventivas contra incêndios de acordo com as disposições
vigentes;

IV – ter compartimento independente do salão com ventilação e iluminação re-
gulamentares, que sirva para depósito de mercadorias comerciáveis.

Art. 121 – Os açougues, peixarias e estabelecimentos congêneres, além das
exigências do artigo 119 e incisos que lhes forem aplicáveis, deverão:

I – ter torneiras e ralos na proporção de uma para cada 40,00 m² (quarenta me-
tros quadrados) de área de piso ou fração;

II – ter sanitários separados para cada sexo, na proporção de 1 (um) conjunto
de vaso, lavatório, mictório (para masculino) e chuveiro para cada 15 (quinze) emprega-
dos.

III – ter assegurado a incomunicabilidade direta com compartimentos destina-
dos à habitação.

Art. 122 – As farmácias além das disposições que lhe forem aplicáveis deste
Código, deverão observar a Legislação Estadual e Federal que lhe forem pertinentes.

Art. 123 – Os supermercados deverão:

I – ter área mínima de 200,00 m² (duzentos metros quadrados);

II – ter o piso revestido com material resistente, impermeável e lavável.

III – ter as paredes revestidas até a altura de 2,50 m (dois metros e cinqüenta
centímetros) no mínimo, com azulejos ou material equivalente, nas seções de açougues,
fiambrerias e similares;

IV – ter entrada especial para veículos, para carga e descarga de mercadorias,
em pátio ou compartimento interno;

V – ter compartimentos independentes do salão, com ventilação e iluminação
regulamentares, que sirvam para depósitos de mercadorias;
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VI – ter área de estacionamento para clientes na proporção de 1 (uma) vaga
para cada 30,00 m² (trinta metros quadrados) de área construída de loja.

Art. 124 – Os mercados deverão:

I – ter os pavilhões com pé direito mínimo de 3,50 m (três metros e cinqüenta
centímetros) no ponto mais baixo do vigamento do telhado;

II – ter compartimento para bancas com áreas de 8,00 m² (oito metros quadra-
dos) e forma tal, que permita inscrição de um círculo de diâmetro de 2,00 m (dois metros).
As bancas deverão ter os pisos, balcões e paredes, até a altura mínima de 2,50 m (dois
metros e cinqüenta centímetros), revestidos com material resistente, impermeável e lavá-
vel a serem dotados de ralos e torneiras;

III – ter vãos de ventilação e iluminação com área mínima não inferior a 1/10
(um décimo) da área do piso, conforme Legislação vigente;

IV – ter no mínimo, dois chuveiros, sendo um para cada sexo;

V – ter sanitários separados para cada sexo, na proporção de um conjunto de
vaso, lavatório (e mictório para masculino) para cada 50,00 m² (cinqüenta metros quadra-
dos) de área construída;

VI – ter sanitários dispostos de tal forma que permita a sua utilização pelo pú-
blico;

VII - ter compartimento para administração e fiscalização;

VIII – ter instalação preventiva contra incêndio de acordo com a Legislação vi-
gente.

SEÇÃO II
Dos Hotéis e Congêneres

Art. 125 – As edificações destinadas a hotéis e congêneres, além das disposi-
ções do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes
condições:

I – ter além dos compartimentos destinados à habitação (apartamentos, quar-
tos e similares), mais as seguintes dependências:

a) vestíbulo com local para instalação de portaria;
b) sala de estar coletiva;
c) entrada de serviço.

II – ter, no mínimo, dois elevadores, sendo um social e outro de serviço, quan-
do o prédio tiver mais de quatro pavimentos;
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II – ter, no mínimo, dois elevadores, sendo um social e outro de serviço, quan-
do o prédio tiver mais de quatro pavimentos;

III – ter local para coleta de lixo, situado no pavimento térreo ou subsolo, com
acesso pela entrada de serviço;

IV – ter, em cada pavimento, instalações sanitárias, separadas por sexo, na
proporção de um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro, no mínimo, para cada grupo
de seis hóspedes,  que não possuam instalações privativas;

V – ter reservatório de água de acordo com as disposições vigentes;

VI – ter instalações preventivas contra incêndios, de acordo com as disposi-
ções vigentes;

VII – ter no mínimo uma vaga de garagem a cada 2 (dois) compartimentos des-
tinados a habitação (apartamentos, quartos e similares).

Art. 126 – Os dormitórios deverão ter área mínima de 7,00 m² (sete metros
quadrados), quando destinados a uma pessoa, e 10,00 m² (dez metros quadrados),
quando destinados a duas pessoas e, quando não dispuserem de instalação sanitária
privativa, deverão possuir lavatório.

Art. 127 – Os corredores e galerias de circulação deverão ter largura mínima de
1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros).

Art. 128 – As cozinhas, as copas, despensas, lavanderias e similares, deverão
ter as paredes, até a altura mínima de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), e os
pisos revestidos com material resistente, impermeável e lavável.

Art. 129 – Os hotéis residenciais com dois ou mais pavimentos, que sejam con-
comitantemente providos de quatro ou mais apartamentos, ou ainda, de 10 (dez) ou mais
quartos, deverão ser aparelhados com caixas individuais de correspondência.

SEÇÃO III
Dos Armazéns

Art. 130 – As edificações destinadas a armazéns, consideradas como tais ape-
nas os depósitos de mercadorias, além das disposições do presente Código que lhes fo-
rem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I – serem construídas de material incombustível, sendo tolerado o emprego de
madeira, apenas nas esquadrias, forro e estrutura de cobertura;

II – ter pé direito mínimo de 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros);

III – ter piso revestido com material adequado ao fim a que se destinam;
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IV – ter vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a 1/20 (um vinte
avos) da superfície do piso;

V – ter, no mínimo, um gabinete sanitário composto de vaso, lavatório, mictório
e chuveiro;

VI – ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições
vigentes.

SEÇÃO IV
Das Escolas

Art. 131 – As edificações destinadas a escolas, além das disposições do pre-
sente Código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I – ser construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de ma-
deira ou outro material combustível, apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, pisos e
estruturas de cobertura;

II – ter instalações sanitárias na proporção de:

a) masculino: um vaso sanitário e um lavatório para cada 50 (cinqüenta) alu-
nos;

b) feminino: um vaso sanitário e um lavatório para cada 50 (cinqüenta) alunas;

III – atender às normas vigentes de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficientes ou com mobilidade reduzida;

IV – atender às normas preventivas contra incêndios de acordo com as dispo-
sições vigentes.

Art. 132 – As salas de aula deverão satisfazer as seguintes  condições:

I – ter comprimento máximo de 10,00 m (dez metros);
II – ter largura não superior a quatro vezes à distância do piso à verga das

janelas principais;

III – ter área útil calculada à razão de 1,50 m² (um metro e cinqüenta centíme-
tros quadrados) no mínimo, por aluno, não podendo entretanto, ter área inferior a 15,00
m² (quinze metros quadrados);

IV – ter os vãos de iluminação e ventilação  uma área mínima equivalente a ¼
(um quarto) da área útil da sala;

V – ter pisos revestidos com material adequado a seu uso.

Art. 133 – Os corredores e as escadas deverão ter uma largura mínima de 1,50
m (um metro e cinqüenta centímetros) e, quando atenderem mais de quatro salas de au-
la, uma largura mínima de dois metros.
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Parágrafo Único – As escadas não poderão se desenvolver em leque ou cara-
col.

Art. 134 – As escolas que possuam internatos deverão ainda satisfazer as se-
guintes condições:

I – ter, os dormitórios, área de no mínimo 6,00 m² (seis metros quadrados), pa-
ra o primeiro aluno, mais 4,00 m² (quatro metros quadrados), para cada aluno excedente,
até o máximo de 20 (vinte) alunos por dormitório;

II – ter instalações sanitárias do internato, na seguinte proporção:

a) masculino:
- um lavatório para cada 5 (cinco) alunos;
- uma bacia sanitária para cada 10 (dez) alunos;
- um chuveiro para cada 5 (cinco) alunos;
- um mictório para cada 20 (vinte) alunos;

b) feminino:
- um lavatório para cada 5 (cinco) alunas;
- uma bacia sanitária para cada 10 (dez) alunas;
- um chuveiro para cada 5 (cinco) alunas;

Art. 135 – Ter área de recreação mínima na proporção de 1 m² (um metro qua-
drado) por aluno.

SEÇÃO V
Dos Auditórios, Cinemas e Teatros

Art. 136 – As edificações destinadas a auditórios, cinemas e teatros, além das
disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as
seguintes condições:

I – serem construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de
madeira ou outro material combustível, apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, pi-
sos, forros e estrutura da cobertura;

II – ter instalações sanitárias para o uso de ambos os sexos, devidamente se-
paradas, com fácil acesso, na proporção mínima de um gabinete sanitário feminino (um
vaso e um lavatório) e outro masculino (um vaso, um lavatório e dois mictórios) para cada
200 (duzentos) lugares ou fração;

III – ter instalações preventivas contra incêndios, de acordo com as disposições
vigentes;

IV – ter corredores, escadas e portas que deverão abrir no sentido do escoa-
mento, dimensionadas em função da lotação máxima, obedecendo o seguinte;
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a) ter largura mínima de 1,50 m (um metro e  cinqüenta centímetros), até a lo-
tação de 150 (cento e cinqüenta) pessoas;

b) ter esta largura aumentada na proporção de 5 mm (cinco milímetros) por
pessoa, considerada a lotação total, quando esta for superior a 150 (cento e cinqüenta)
pessoas;

c) ter as poltronas distribuídas em setores, separadas por corredores, não po-
dendo cada setor ultrapassar o número de 250 (duzentos e cinqüenta). As filas não pode-
rão ter extensão superior a 8 (oito) poltronas, contadas a partir dos corredores.

V – atender às normas vigentes de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiências ou com mobilidade reduzida;

Art. 137 – Os auditórios deverão ter vãos de iluminação e ventilação com área
mínima equivalente a 1/10 (um décimo) da área útil dos mesmos, exceto quando dotados
de instalações de renovação mecânica de ar.

Art. 138 – Os cinemas e teatros, deverão ainda satisfazer as seguintes condi-
ções:

I – ser equipados, no mínimo, com instalação mecânica de renovação de ar;

II – ter sala de espera contígua e de fácil acesso à sala de espetáculos, com
uma área de 0,2 m²  ( vinte centímetros quadrados) por pessoa, considerada a capacida-
de total;

III – ter instalações de emergência para o fornecimento de energia elétrica.

Art. 139 – Os projetos arquitetônicos de cinemas e teatros deverão ser acom-
panhados de detalhes explicativos da distribuição da sala de espetáculos, com exceção
das aberturas de projeção e visores estritamente e ar condicionado.

Art. 140 – As cabines de projeção deverão ser construídas de material incom-
bustível e serem completamente independentes da sala de espetáculos, com exceção
das aberturas de projeção e visores estritamente necessários.

Art. 141 – Os teatros deverão ainda, satisfazer às seguintes condições:

I – ter tratamento acústico adequado;

II – ter camarins para ambos os sexos, com acesso direto do exterior e inde-
pendente da parte destinada ao público;

III – ter nos camarins, instalações sanitárias privativas para ambos os sexos.

SEÇÃO VI
Dos Templos

Art. 142 – As edificações destinadas aos templos, além das disposições do
presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condi-
ções:
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I – ter as paredes de sustentação de material incombustível;

II – ter vãos que permitam a ventilação conforme Tabela IV, salvo se tiverem
instalações mecânicas de renovação de ar;

III – ter portas, corredores e escadas dimensionados de acordo com as normas
estabelecidas para cinemas e teatros;

IV – ter instalações preventivas contra incêndio, de acordo com as disposições
vigentes.

SEÇÃO VII
Dos Ginásios Desportivos

Art. 143 – As edificações destinadas a ginásios desportivos, além das disposi-
ções do presente Código, que lhes forem aplicáveis, e daquelas estabelecidas especifi-
camente para auditórios, deverão ainda satisfazer às seguintes condições:

I – ter vestiários separados por sexo e com as seguintes instalações mínimas,
para uso exclusivo dos atletas:

a) masculino:
- dois vasos;
- cinco lavatórios;
- três mictórios;
- cinco chuveiros.
b) feminino:
- cinco vasos;
- cinco lavatórios;
- cinco chuveiros.

II – ter instalação sanitária de uso público, com fácil acesso para ambos os se-
xos, nas seguintes relações, nas quais L representa lotação:

a) homens:
- vasos = L/300
- lavatórios = L/200
- mictório = L/200

b) mulheres:
- vasos = L/200
- lavatórios = L/200

III – ter portas, corredores e escadas dimensionadas de acordo com as normas
do Corpo de Bombeiros;

IV – ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as normas do
Corpo de Bombeiros;
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SEÇÃO VIII
Das Quadras Cobertas

Art. 144 – As edificações de quadras cobertas, além das disposições do pre-
sente Código, deverão atender às seguintes condições:

I – ter sanitários/vestiários separados  por sexo e com as seguintes instalações
mínimas:

a) Masculino:
- 1 vaso;
- 2 mictório;
- 2 chuveiros;
- 2 lavatórios.

b) Feminino:
- 2 vasos;
- 2 lavatórios;
- 2 chuveiros

Parágrafo Único: Ficam dispensadas de construir instalações sanitá-
rias/vestiários, quando construídas junto a estruturas existentes, desde que tenham aces-
so permanente aos sanitários/vestiários existentes.

SEÇÂO IX
Das Sedes Sociais e Similares

Art. 145 – As edificações destinadas a sedes sociais recreativas e similares, a-
lém das disposições do presente código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda, satis-
fazer as seguintes condições:

I – ter instalações sanitárias para uso de ambos os sexos, devidamente sepa-
radas, com fácil acesso, na proporção mínima de um gabinete sanitário masculino (um
vaso, um lavatório e um mictório) e um gabinete sanitário feminino (dois vasos e um lava-
tório) para cada 3 (três) pessoas considerando cada ambiente individualmente;

II – ter instalações preventivas contra incêndios, de acordo com as disposições
vigentes.

SEÇÃO X
Das Piscinas

Art. 146 – As piscinas em geral, deverão satisfazer ao seguinte:

I – ter as paredes e o fundo revestidos com material impermeável e de fácil
limpeza;

II – ter instalações de tratamento e renovação de água, comprovados pela a-
presentação do respectivo projeto.
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SEÇÃO XI
Dos Asilos, Orfanatos, Albergues e Similares

Art. 147 – As edificações destinadas a asilos, orfanatos, albergues e similares,
além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão:

I – ter os dormitórios:

a) quando individuais, área mínima de 6,00 m² (seis metros quadrados) e pé di-
reito mínimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros).

b) Quando coletivos 9,00 m² (nove metros quadrados) no mínimo, para dois lei-
tos, acrescidos de 4,00 m² (quatro metros quadrados) por leito, e pé direito mínimo de
2,80 m (dois metros e oitenta centímetros); no caso de área total superior a 60,00 m²
(sessenta metros quadrados), o pé direito será de 3,00 m (três metros), ou profundidade
máxima igual a três vezes o pé direito;

II – ter instalações sanitárias para uso de ambos os sexos, devidamente sepa-
radas com fácil acesso, na proporção mínima de um conjunto masculino (um vaso, um
lavatório, um mictório) e um conjunto feminino (um vaso e um lavatório) para cada 10
(dez) leitos.

III – ter, quando se destinarem abrigos para menores, salas de aula e pátios
para recreação de acordo com a Seção IV das Escolas;

IV – ter reservatórios de água de acordo com as disposições vigentes;

V – ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as disposições
vigentes.

SEÇÃO XII
Dos Hospitais Congêneres

Art. 148 – As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares e congê-
neres, além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão: ob-
servar a Legislação Estadual e Federal, pertinente e especialmente a portaria nº 554 de
19/03/2002 ou aquela que vier substituí-la.

SEÇÃO XIII
Dos Prédios Industriais

Art. 149 – As edificações destinadas à instalação de fábricas ou industriais, a-
lém das disposições do presente  Código deverão ainda satisfazer às seguintes condi-
ções:

I – ter pé direito mínimo de 3,00 m (três metros), quando a área for inferior a
80,00 m² (oitenta metros quadrados) e 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros)
quando a área construída for maior que 80,00 m² (oitenta metros quadrados);

II – ter nos locais de trabalho, vãos de iluminação e ventilação com área míni-
ma equivalente a 1/10 (um décimo) e 1/20 (um vinte avos) respectivamente, de área útil;

III – ter instalações sanitárias separadas por sexo, na seguinte proporção:
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a) até trinta operários, um conjunto masculino (um vaso, um lavatório, um chu-
veiro e um mictório) e um conjunto feminino (um vaso, um lavatório, um chuveiro);

b) acima de trinta operários, um conjunto para cada grupo de quinze operários
excedentes;

IV – ter vestiários separados por sexo;

V – ter reservatório de água de acordo com as disposições em vigor;

VI – ter instalações preventivas contra incêndio, de acordo com as disposições
em vigor;

VII – ter paredes incombustíveis, quando construídas na divisa do lote, eleva-
das a 1,00 m (um metro) acima da cobertura;

SEÇÃO XIV
Dos Depósitos de Inflamáveis

Art. 150 – As edificações destinadas a depósitos inflamáveis, além das normas
especificas do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer às
normas vigentes do Corpo de Bombeiros e ANP.

SEÇÃO XV
Dos Depósitos Explosivos

Art. 151 – As edificações destinadas a depósitos de explosivos, além das nor-
mas  especificas e das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deve-
rão ainda, satisfazer às seguintes condições:

I – ter os pavilhões, um afastamento mínimo de 50,00 m (cinqüenta metros) en-
tre si e das divisas do lote;

II – ter as paredes, a cobertura e o respectivo vigamento de material incombus-
tível;

III – ter o piso resistente e impermeabilizado;

IV – ter os vãos de iluminação e ventilação, área não inferior a 1/20 (um vinte
avos) de área do piso;

V – ter instalações preventivas contra incêndio, de acordo com as disposições
em vigor;

VI – deverão ser levantadas na área de isolamento, morros de terra de 2,00 m
(dois metros) de altura, no mínimo, onde serão plantadas árvores para formação de corti-
na florestal de proteção.
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SEÇÃO XVI
Das Garagens

Art. 152 – As edificações destinadas a garagens particulares coletivas, conside-
radas aquelas que forem construídas no lote em subsolo ou em um ou mais pavimentos
de edifícios de habitação coletiva, ou de uso comercial, além das disposições que lhes
forem aplicadas, do presente Código e daquelas estabelecidas especificamente para as
garagens individuais, deverão ainda satisfazer às seguintes condições:

I – ter os locais de estabelecimento (boxes), largura mínima de 2,20 m (dois
metros e vinte centímetros) e a profundidade mínima de 5,00 m (cinco metros);

II – ter um vão de entrada com largura mínima de 3,00 m (três metros), quando
a capacidade da garagem for igual ou inferior a cinqüenta carros e, no mínimo, dois vãos
quando a capacidade for superior a cinqüenta carros;

III – ter corredores de circulação com as seguintes larguras mínimas de acordo
com o ângulo de estacionamento:

a) 3,00 m (três metros) para ângulos de trinta graus;
b) 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros) para ângulos de quarenta e

cinco graus;
c)  5,00 m (cinco metros) para ângulos de noventa graus.

Parágrafo Único – Não serão permitidas quaisquer instalações de abasteci-
mento, lubrificação ou reparos em garagens particulares ou coletivas.

Art. 153 – A instalação de equipamentos para abastecimento de combustíveis
será permitida em:

I – postos de serviço;

II – garagens comerciais, quando estas tiverem área útil ou superior a 700,00
m² (setecentos metros quadrados), ou uma capacidade de estacionamento normal igual
ou superior a cinqüenta carros;

III – estabelecimentos comerciais, industriais e empresas de transportes e enti-
dade públicas quando tais estabelecimentos possuírem no mínimo 10 veículos de sua
propriedade.

Art. 154 – As edificações destinadas à instalação de equipamentos para abas-
tecimento de combustíveis, além das disposições do presente Código que lhes forem a-
plicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

I – atender às normas vigentes do Corpo de Bombeiros e ANP;

II – ter os reservatórios um afastamento mínimo de 80,00 m (oitenta metros) do
terreno de qualquer escola;
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Art. 155 – Os postos de serviços e as garagens comerciais, além das disposi-
ções do presente Código, que lhes forem aplicáveis e daquelas estabelecidas especifi-
camente, deverão ainda satisfazer às seguintes condições:

I – ter instalações sanitárias franqueadas ao público, com chuveiro privativo pa-
ra os funcionários;

II – ter muro com altura mínima de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) so-
bre as divisas não edificadas do terreno;

III – ter instalações adequadas para suprimento de água.

Art. 156 – Os postos de serviços poderão ter instalações para limpeza e con-
servação de veículos, podendo ainda existir serviços de reparos rápidos.

§ 1º – os serviços de lavagem e lubrificação quando localizados a menos de
4,00 m (quatro metros) das divisas, deverão estar em recintos cobertos e fechados;

§ 2º - se houver este tipo de serviço, será necessário o tratamento de efluentes
de acordo com exigências dos Órgãos Ambientais.

SEÇÃO XVII
Das Garagens Comerciais

Art. 157 – São consideradas garagens comerciais aquelas destinadas à loca-
ção de espaços para estabelecimento e guarda de veículos, podendo ainda, haver servi-
ços de reparo, lavagem e lubrificação.

Art. 158 – As edificações destinadas a garagens comerciais, além das disposi-
ções do presente Código, que lhes forem aplicáveis, deverão:

I – ser construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de ma-
deira ou outro material combustível apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura;

II – ter pé direito livre mínimo de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros), no
local de estacionamento e mínimo de 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros) na
parte das oficinas, devendo as demais dependências obedecer às disposições do presen-
te Código;

III – ter vãos de ventilação permanente com área no mínimo igual a 1/20 (um
vinte avos) da superfície do piso, sendo tolerada a ventilação através de poços de venti-
lação podendo ser comutado o vão de entrada como área de ventilação, desde que as
portas sejam do tipo veneziana;

VI – ter vão de entrada com largura mínima de 3,00 (três metros) e no mínimo
dois vãos quando sua capacidade for superior a 50 (cinqüenta) veículos;

V – ter as rampas largura mínima de 3,00 m (três metros) e declividade máxima
de 30% (trinta por cento);
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VI – ter os locais de estacionamento (boxes), largura mínima de 2,20 m (dois
metros e vinte centímetros) e profundidade mínima de 5,00 m (cinco metros);

VII – ter instalação sanitária na proporção de um conjunto de vaso sanitário, la-
vatório, mictório e chuveiro para cada grupo de 10 (dez) pessoas de permanência efetiva
na garagem;

VIII – ter instalações preventivas contra incêndio com as disposições em vigor;

Art. 159 – Quando as garagens se constituírem em um segundo prédio de fun-
do, deverão possuir acesso com largura mínima de 3,00 m (três metros) e no mínimo 2
acessos com pavimentação adequada e livre de obstáculos.

Art. 160 – Sob ou sobre as garagens comerciais serão permitidas economias
de uso industrial, comercial e residencial, desde que as garagens não possuam instala-
ções para abastecimento ou reparos de veículos.

SEÇÃO XVIII
Dos Toldos e Passagens Cobertas

Art. 161 – Será permitida a colocação de toldos ou passagens cobertas sobre
os passeios e recuos fronteiriços nos prédios comerciais desde que atendam às exigên-
cias da Seção VIII dos Balanços.

I – não serão permitidos apoios sobre o passeio;

SEÇÃO XIX
Dos Sistemas de Abastecimento de Água e Disposição de Esgotos

Art. 162 – Todo e qualquer serviço de abastecimento de água e de disposição
de esgotos deverá sujeitar-se ao controle da autoridade sanitária competente.

Art. 163 – Os projetos de sistemas de abastecimento de água e coleta e dispo-
sição de esgotos deverão ser elaborados em obediência às normas e especificações da
ABNT e as normas e especificações adotadas pelo órgão técnico encarregado de aprova-
los.

Art. 164 – Toda edificação deverá ser abastecida de água potável em quanti-
dade suficiente ao fim a que se destina, e dotado de dispositivos e instalações adequa-
dos, destinados a receber e a conduzir os despejos.

Parágrafo Único – A capacidade mínima dos reservatórios prediais, adicional à
exigida para combate a incêndio, será equivalente ao consumo do prédio durante 24 ho-
ras e calculada segundo os critérios fixados pela ABNT.

SEÇÃO XX
Das Instalações Contra Incêndio

Art. 165 – As instalações de prevenção contra incêndio nas edificações deve-
rão atender as normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros.
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Art. 166 – Nas edificações existentes em que se verifique a necessidade de se-
rem feitas as instalações contra incêndios, a Prefeitura, mediante solicitação do Corpo de
Bombeiros, providenciará a expedição das intimações necessárias.

SEÇÃO XXI
Das Instalações Elétricas

Art. 167 – Os projetos de sistemas elétricos deverão ser elaborados em obedi-
ência às normas e especificações da ABNT e as normas e especificações adotadas pelo
órgão técnico encarregado de aprová-los.

SEÇÃO XXII
Das Instalações Telefônicas

Art. 168 – Os projetos de sistemas de telefonia deverão ser elaborados em o-
bediência às normas e especificações da ABNT e às normas e especificações adotadas,
pelo órgão técnico encarregado de aprová-los.

SEÇÃO XXIII
Das Instalações de Elevadores

Art. 169 – Nas edificações com mais de 04 (quatro) pavimentos ou, circulação
vertical superior a 14,00 m (quatorze metros), é obrigatória a instalação de elevador.

§ 1º - não serão computados:

I – o pavimento térreo, quando destinado a pilotis;

II – o último pavimento, quando destinado exclusivamente a apartamentos do
zelador ou, recreação coletiva.

§ 2º - para efeito deste artigo, será considerada circulação vertical a altura en-
tre o hall de acesso principal do edifício e o nível do último piso deste.

§ 3º - o dimensionamento dos elevadores em número e capacidade dependerá
sempre do cálculo de tráfego, de acordo com as normas e especificações técnicas da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Art. 170 – As edificações existentes que sofrerem acréscimo de atingirem o
número de pavimentos estabelecidos pelo Artigo 165, deverão se enquadrar no que esta-
belece o referido artigo.

CAPÍTULO XX
DA NUMERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Art. 171 – A numeração das edificações será estabelecida pela Prefeitura, sen-
do obrigatório sua afixação em lugar visível.



48

Parágrafo Único – As placas ou outras formas de numeração dependem da a-
provação da Prefeitura, podendo a mesma exigir a substituição daquelas que julgar ne-
cessário.

CAPÍTULO XXI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 172 – Para todos os efeitos legais, constituirão parte integrante do presente
Código as disposições, resoluções, recomendações e demais atos da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 173 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei
nº 1485/97 de 22 de setembro de 1997 e demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL DE CHOPINZINHO, PR, 03 de dezembro de
2004.

                           ENIO  VALDIR  CENI
                                                     Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Em, 03 de dezembro de 2004

Osmar Checchi
Diretor Dpto. de Administração
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TABELA I

HABITAÇÃO POPULAR

AMBIENTES CIRC.
INSC.
∅ min.

ÁREA
min.
m²

ILUMI-
NAÇÃO
min.

VENTI-
LAÇÃO
min.

PÉ DI-
REITO
min.

PROFUN-
DIDADE
max.

VER.
PAREDE

VER.
PISO

OBS

Vestíbulo/Hall 0,80 1,00  2,20  a
Sala es-
tar/jantar

2,00 6,00 1/8 1/16 2,20 3X pé d.

Copa 1,50 5,00 1/8 1/16 2,20 3X pé d.
Cozinha 1,50 4,00 1/8 1/16 2,20 3X pé d. 1,5 m Imp. b-c
Banheiros 1,00 2,10 1/10 1/20 2,20 3X pé d. 1,5 m Imp. a-c-d
1º quarto 2,00 6,00 1/6 1/12 2,20 3X pé d.
Demais quar-
tos

1,80 4,00 1/6 1/12 2,20 3X pé d.

Corredores 0,80  2,20

OBSERVAÇÕES:

1 - Os itens iluminação e ventilação mínima referem-se à relação entre a área de abertura
e a área do piso.
2 - As espessuras das paredes externas serão de no mínimo 10 cm para alvenaria co-
mum e de no mínimo 3 cm para placas de concreto armado.
a - tolerada a iluminação e ventilação zenital.
b - o revestimento impermeável pode-se restringir a parede que contiver a pia e o fogão.
c – considera-se aceitável pintura impermeável (Epóxi, Óleo e Esmalte).
d - não poderá comunicar-se diretamente com a cozinha ou sala de refeições.
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TABELA II
RESIDÊNCIAS E APARTAMENTOS

AMBIENTES CIRC.
INSC.
∅ min.

ÁREA
min.
m²

ILUMI-
NAÇÃO
min.

VENTI-
LAÇÃO
min.

PÉ DI-
REITO
min.

PROFUN-
DIDADE
max.

REV
PAREDE

REV
PISO

OBS

Vestíbulo/Hall 1,00 1,00  2,40 3X pé d.
Sala es-
tar/jantar

2,40 8,00 1/6 1/12 2,40 3X pé d.

Copa 1,50 5,00 1/8 1/16 2,40 3X pé d.  a-b
Cozinha 1,70 4,00 1/8 1/16 2,40 3X pé d. 1,50 m Imp. Imp. j
Banheiros 1,20 2,80 1/10 1/20 2,20 3X pé d. 1,50 m Imp. Imp. a-b-c-j
1º quarto 2,40 9,00 1/6 1/12 2,40 3X pé d.
Demais quar-
tos

2,00 6,00 1/6 1/12 2,40 3X pé d.

Corredores 0,90  2,20  e
Sótão  2,00 4,00 1/10 1/20 1,80  d
Porão  1,50 4,00 1/10 1/20 2,20 3X pé d.  d
Escada 0,90  Alt. Livre

m. 2,00
Lavanderia 1,50 3,00 1/8 1/16 2,20 3X pé d. 1,5 m Imp. Imp. a-b-j
Garagem 2,40 12,00 1/20 2,40 3X pé d. Imp. f-g-h
Depósito 1,00  1/10 1/20 2,20  a-b-l
Escritório 2,00 4,00 1/6 1/12 2,40 3X pé d.
Atelier/Estúdio 2,00 4,00 1/6 1/12 2,40 3X pé d.
Adega 1,00  2,00 Imp.
Mezanino 2,50 6,00  i
Lavabo 1,00 1,60 1/10 1/20 2,20 3X pé d.  a-b-c

OBSERVAÇÕES:
1 - Os itens iluminação e ventilação mínima referem-se a relação entre a área de abertura
e a área do piso.
a - tolerada a iluminação e ventilação zenital.
b - nos edifícios são toleradas chaminés de ventilação e dutos horizontais.
c - não poderá comunicar-se diretamente com a cozinha ou sala de refeições.
d - deverá satisfazer as condições exigidas para a finalidade a que se destina.
e - para corredores com mais de 10 metros é obrigatória ventilação.
f - poderá ser computada com área de ventilação a área da porta.
g - quando a rampa situar-se abaixo ou acima do nível da rua, a rampa de acesso deverá
ter 1,50 m em nível.
h - quando houver rampa esta deverá estar situada totalmente dentro do lote com declivi-
dade máxima de 30%.
i - a iluminação e ventilação poderão ser atendidas pelos vãos do ambiente onde ele está
inserido, desde que somadas as áreas.
j - considera-se aceitável pintura impermeável (Epóxi, Óleo e Esmalte).
l - em se tratando de aproveitamento de áreas sob escadas, tolera-se pé direito igual a 1
m (um metro)
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TABELA III

EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS – ÁREAS COMUNS

AMBIENTES CIRC.
INSC.
∅
min.

ÁREA
min.
m²

ILUMI-
NAÇÃO
min.

VENTI-
LAÇÃO
min.

PÉ DI-
REITO
min.

PROFUN-
DIDADE
max.

REV
PAREDE

REV
PISO

OBS

Hall do pré-
dio

1,20 3,60   2,40 4X pé d. a

Hall do pa-
vimento

1,20   1/20 2,40 3X pé d. b-c-d

Hall de en-
trada

0,50 0,60  1/20 2,40 3X pé d. j

Corredores
Principais

1,20    2,40 e-f-g-
h

Garagens    1/20 2,20 i-l-m
Escadas 1,20    Alt. Min.

Livre
2,00

Imp. e antider-
rapante

OBSERVAÇÕES:

1 - Os itens iluminação e ventilação mínima referem-se a relação entre a área de abertura
e a área do piso.
a - a área mínima de 6,00 m² é exigida quando houver um só elevador; a cada elevador
excedente a área deverá ser acrescida de 30%.
b - tolerada a ventilação por meio de chaminés de ventilação ou dutos horizontais.
c - deverá haver ligação entre o hall e a caixa de escada.
d - tolerada a ventilação pela caixa da escada.
e - consideram-se corredores principais, os que dão acesso às diversas unidades dos
edifícios de apartamentos.
f - quando a área for superior a 10,00 m², deverão ser ventilados na relação de 1/24 da
área do piso.
g - quando o comprimento for superior a 10,00 m deverá ser alargado de 10 cm a cada
5,00 m ou fração.
h - quando não houver ligação direta com o exterior, será tolerada a ventilação por meio
de chaminés de ventilação ou pela caixa de escada.
i - uma vaga por unidade de moradia de até 120,00 m² de área construída ou uma vaga a
cada 120,00 m² de área construída.
j - para Hall de entrada deverá possuir área mínima de 0,60 m² e possuir uma das dimen-
sões mínimas de 0,50 m 1,20m.
l - deverá atender às condições da Seção XV – Das Garagens.
m - para o caso de garagens externas, o revestimento poderá ser brita.
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TABELA IV
EDIFÍCIOS COMERCIAIS E DE ESCRITÓRIOS

AMBIENTES CIRC.
INSC.
∅ min.

ÁREA
min.
m²

ILUMI-
NAÇÃO
min.

VENTI-
LAÇÃO
min.

PÉ DI-
REITO
min.

PROFUN-
DIDADE
max.

VER.
PAREDE

VER.
PISO

OBS

Hall do pré-
dio

2,40    2,80 Imp. a-b

Hall do pa-
vimento

2,00   1/20 2,40 Imp. c-d

Hall de en-
trada

0.50 0,60 Imp. s

Corredores
Principais

2,00    2,40 Imp. d-e

Corredores]
Secundários

1,00    2,20 Imp. h

Ante-salas 1,80 4,00  1/12 2,40 3X pé d. i-r
Unidades
comerciais

2,40 12,00 1/8 1/16 2,40 3X pé d. j-l

Sanitários  1,00 1,60 1/10 1/20 2,20 3X pé d. Imp. i
Cozinhas 1,20 1,80   2,20 3X pé d. Imp. Até

1,50 m
Imp. i

Mezaninos 2,00 9,00 1/8 1/16 2,40 3X pé d. m-q
Escadas 1,20    Alt. Min.

Livre
2,20 m

Imp. e anti-
derrapante

Garagens    1/20 2,40 n
Galeria 3,00  1/6 1/12 2,80 Imp. e anti-

derrapante
o-p-q

OBSERVAÇÕES:

1 - Os itens iluminação e ventilação mínima referem-se a relação entre a área de abertura e a área do piso.
a - a área mínima de 9,00 m² é exigida quando houver um só elevador; a cada elevador excedente a área
deverá ser acrescida de 30%.
b - será tolerado um diâmetro de 2,50 m quando os elevadores se situarem no mesmo lado do hall.
c - deverá haver ligação entre hall e a caixa de escada.
d - quando não houver abertura direta para o exterior, será tolerada a ventilação por meio de chaminés de
ventilação de dutos horizontais ou verticais, tolera-se ventilação pela caixa da escada.
e - consideram-se corredores principais, os de uso comum do edifício.
f - quando a área for superior a 20,00 m², deverão ser ventilados na relação de 1/20 da área do piso.
g - a abertura de ventilação deverá se situar no máximo a 10,00 m de qualquer ponto do corredor.
h - consideram-se corredores secundários os de uso exclusivo da administração do edifício ou destinado a
serviço.
i - tolerada a ventilação por meio de chaminés de ventilação ou dutos horizontais.
j - toda unidade comercial deverá ter sanitários.
l - haverá no mínimo um sanitário a cada 80,00 m² de área útil.
m - será permitido o mezanino quando a área não exceder de 50% da área da loja
n - ½ vaga por conjunto de até 60,00 m² de área útil e acima de 60,00 m² de área útil uma vaga para cada
conjunto.
o - poderá ter somente iluminação artificial desde que atendas às Normas da ABNT.
p - poderá ter somente iluminação forçada desde que atendas às Normas da ABNT.
q - deverá ter guarda-corpo ou parapeito e escada fixa de acesso.
r - para ante-salas com áreas inferiores a 4 m² tolera-se a ventilação para porta de acesso ao corredor prin-
cipal.
s - para Hall de entrada deverá possuir área mínima de 0,60 m² e possuir uma das dimensões mínimas de
0,50 m 1,20m.


