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Árvore de Natal instalada no saguão do Centro Admistrativo Municipal

Estrelas e luzes de Natal

enfeitam ruas da cidade
O clima de Natal já toma conta das ruas

da cidade. Estrelas e luzes fazem parte
da decora- ção natalina instalada nas
ruas 13 de Maio, Campos Salles,
Padre An- tonio Sampaio, Coronel
Germano e Marechal Deodoro.

A de- coração começou a
f a z e r parte do cotidiano da
cidade desde o sábado,
2 9 , quando da instala-
ç ã o dos enfeites nos
a r - cos e braços
d e luz nos postes

Sabesp dá início às

obras para E.T.E.

Na manhã de quinta-feira, 4, ti-
veram início as obras de prepa-
ração para a Estação de Trata-
mento de Esgoto (E.T.E.), com a
construção dos emissários cole-
tores. A obra, de responsabilida-
de da Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São Pau-

das ruas centrais.
Luzes e enfeites também fa-

zem parte da fachada do Palá-
cio das Águias (antiga sede da
Prefeitura), Museu Municipal,
Centro Cultural e Centro Adminis-
trativo Municipal.  A Praça da Ma-
triz recebeu um presépio e uma
árvore iluminada de Natal, que
também foi instalada na Praça
Nove de Julho.

lo (Sabesp), está orça-
da em torno de R$ 23
milhões.

Nesse início serão
construídas três esta-
ções elevatórias, nas
ruas Edwirges Fonta-
na, João L. Tafner e Dr.
Carlos Noberto, além
de 1.085 metros de
troncos coletores e
1.000 metros de linhas
de recalque. Todas es-
sas linhas são de con-
dução do esgoto para
a Estação.

De acordo com o
engº da superintendên-
cia de empreendimen-
tos da Sabesp regional
Bragança Paulista,
Roberto de Moura Fer-

rão, a previsão é que essa primei-
ra etapa da obra dure cerca de 10
meses.

Ainda segundo Ferrão, o pro-
jeto da Estação que será cons-
truída no bairro do Porto, está em
fase final de conclusão e deve ini-
ciar em meados de 2009.

O Centro Administrativo Muni-
cipal recebeu, na noite de sexta-
feira, 21, o nome do ex-prefeito
Prof. Imir Baladi, em uma cerimô-
nia que contou com a presença de
diversas autoridades da cidade e
região.

Para complementar o evento
foi inaugurada a Galeria de Pre-

feitos, que está aberta à visitação
pública, no saguão do Centro Ad-
ministrativo.

A solenidade foi acompanhada
pelos diversos familiares dos ex-
prefeitos, que se emocionaram
com a homenagem e lotaram o
auditório da prefeitura. Veja repor-
tagem completa na página 10.

Projeto Mulheres no
Campo oferece dicas
sobre cuidados com
defensivos agrícolas.
Pág. 2

Mais de 2 mil alunos
das escolas municipais
se formam em 2008.
Pág. 2

Ministério da Agricultu-
ra promove palestra so-
bre manejo do café.
Pág. 2

Confira, no segundo ca-
derno, a Lei Complemen-
tar nº 126/ 2008, que dis-
põe sobre o Código de
Obras e Edificações do
município de Socorro.
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CAMPANHA EDUCATIVA

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal
da Estância de Socorro

AGRICULTURA

NEGÓCIOS

VOLUNTARIADO

Mulheres recebem orientações

sobre defensivos agrícolas

Com o objetivo de orien-
tar as famílias do campo
quanto ao uso correto dos
defensivos agrícolas, uma
parceria ente Prefeitura Mu-
nicipal e Faculdade Francis-
co Maeda (Fafram), de
Ituverava, promoveu um en-
contro voltado para as mu-
lheres do campo.

A palestra intitulada “Mu-
lheres em ação e os sete há-
bitos de segurança” ocorreu
no centro comunitário do
bairro das Lavras de Cima,
no sábado, 29, com a profes-
sora da Fafram, Regina Eli
de Almeida Pereira, que con-

tou com a colaboração de
três estagiários da faculdade.

O projeto recebeu o
nome de Mulheres em Ação
e ofereceu informações, di-
cas e orientações para as
mulheres do campo quanto
aos hábitos de segurança.

Foram ressaltados todos
os cuidados que a família do
campo deve ter no uso dos
defensivos químicos, desde
a aquisição e armazena-
mento do produto, até apli-
cação e principalmente, os
cuidados que as esposas
devem ter com os equipa-
mentos utilizados na pulve-

rização.
Um dos estagiários vestiu

o traje correto para aplicação
dos produtos na lavoura, o
Equipamento de Proteção In-
dividual (E.P.I.), composto por
roupa impermeável, másca-
ra, luvas e avental.

Também houve uma pe-
quena palestra sobre os ti-
pos de defensivos químicos
encontrados no mercado.

Cuidados com produtos
químicos  – Ao fazer uso de
defensivo químico na planta-
ção, além de vestir o E.P.I.,
o produtor rural deve ter al-
guns cuidados com o trans-
porte e armazenamento
desses produtos.

Após a aplicação, a em-
balagem deve passar por um
processo chamado tríplice la-
vagem. O resíduo da primei-
ra lavagem deve ser
reutilizado no pulverizador.
Em seguida, lava-se outras
duas vezes e fura o recipien-
te, para que ele não possa
ser reaproveitado.

Recriança homenageia

dentistas voluntários
Hoje, sexta-feira, 5, as cri-

anças atendidas pelo proje-
to Recriança irão homena-
gear os dentistas do progra-
ma Adotei um Sorriso, com
apresentações teatrais e de
música.

A comemoração em re-
conhecimento aos profissi-
onais voluntários ocorrerá no
Centro Cultural, às 19h30.

Além das apresentações
haverá entrega de certifica-
dos aos dentistas.

O programa Adotei um
Sorriso assiste com trata-
mentos dentários as crian-
ças do Recriança. Os den-
tistas que participam da
ação são voluntários e po-
dem adotar quantas crianças
desejarem.

EDUCAÇÃO

Educação municipal realiza

entrega de certificados

A partir de segunda-feira,
8 de dezembro, os mais de
1280 alunos que compõem
a rede municipal de Educa-
ção receberão os certifica-
dos de conclusão dos cur-
sos. São 811 alunos das cre-
ches, educação infantil e do
5º ano do ensino fundamen-
tal, além de 21 formandos do
curso de Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) e cer-
ca de 450 do Centro Munici-
pal de Ensino Profissiona-
lizante (Cemep/ Senai)

As cerimônias de forma-
tura seguirão até o dia 15,
sempre no Ginásio de Es-
portes, com início às 19h30.
Além da entrega dos certifi-
cados, as cerimônias conta-
rão com apresentações e
encenações variadas, pre-
paradas pelos alunos e pela
equipe de profissionais das
escolas. No primeiro dia (se-
gunda-feira, 8) ser formarão
os alunos da Emei Vila
Palmira e a turma do Proerd
da EMEF Bela Vista, que re-
úne as escolas vinculadas

da zona rural.
Na terça-feira, 9, a ceri-

mônia será dos estudantes
do Cemei, Emef Profa.
Esther de Camargo Toledo
Teixeira e da Emef Prof.
Eduardo Rodrigues de Car-
valho. No dia seguinte, (quar-
ta-feira, 10) receberão os
certificados os alunos das
Emeis Aparecidinha, Central
e Prof. Oduvaldo Pedroso.
Quinta-feira, 11, será a vez
dos alunos das Emefs Co-
ronel Olímpio Gonçalves dos
Reis e Profa. Benedicta
Geralda de Souza Barbosa.

Concluindo as cerimôni-
as das escolas municipais,
na sexta-feira, 12, às 15h30,
será o encerramento do ano
letivo para as turmas das
creches Jardim Carvalho,
Betânia, Jardim Santa Cruz
e Jardim Araújo.

No dia 15, segunda-feira,
a entrega dos certificados
será para as turmas do Cen-
tro Municipal de Ensino
Profissionalizante – Cemep/
Senai.

Ministério da Agricultura

promove palestra para

cafeicultores

Na quarta-feira, 10, o en-
genheiro agrônomo do Minis-
tério do Turismo, Durval Ro-
cha Fernandes irá proferir
uma palestra sobre cadeia
produtiva do café, no auditó-
rio do Centro Administrativo
Municipal Prof. Imir Baladi, às
17h30.

A palestra será voltada
para os produtores socor-
renses de café, que vêm se
reunindo para futuramente
formar uma associação,
com apoio da Casa da Agri-
cultura/ Cati de Socorro. Os

produtores, que são em sua
maioria agricultores familia-
res, já organizaram um nú-
cleo juntamente com o Con-
selho Municipal de Desenvol-
vimento Rural (Comder).

O núcleo se reuniu pela
primeira vez em 7 de no-
vembro, com o objetivo de
discutir os assuntos relaci-
onados à produção do café.

Na oportunidade, foram
abordados pelos cafeiculto-
res assuntos como o alto
custo do café e a dificulda-
de de mão-de-obra.

EU SOU VOLUNTÁRIO.

Seja você também!

5 de dezembro: Dia Internacional do Voluntário
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

LEI Nº 3265/ 2008
“Abertura de Crédito Suplementar”
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1o. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade, um Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 3.176.147,00 (Três Milhões Cento e Setenta e Seis Mil Cento e Quarenta
e Sete Reais), destinado para  reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial
das seguintes dotações do orçamento vigente e por excesso de arrecadação de conformidade com
o Artigo 43 § 1, inciso  II da Lei nº. 4.320 de 17/03/64:

Art. 3o. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Novembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Kellen Maria Sartori Bonetti
Diretora do Departamento de Finanças

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete

PORTARIA Nº 4793 /2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º -  Tornar sem efeito o afastamento de Ademir Ferreira, RG. nº 42.446.089-0, para candidatura
de cargo eletivo (Vereador), conforme consta da Portaria nº 4695/2008, a pedido do mesmo, nos
termos do Processo Administrativo nº 4024/2008.
Art. 2º -  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de novembro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4794/ 2008
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar de acordo com a clausula 2ª do Contrato Individual de Trabalho de Direito
Administrativo, classificada do concurso público Edital nº 01/2007, nos termos do § 2º do artigo 4º
da Lei nº 3077/2005:
- Aparecida Conceição Tovazi de Moraes - C.P. 01801 - Série 0042-SP, Professor de Educação
Básica I – PEB I a partir de 25 de Novembro até 12 de Dezembro de 2008, em substituição à licença-
saúde junto ao INSS da professora Sandra Cristina Benedita Casagrande de Lima, 1º ano M1 na
EMEF Profª Esther de Camargo de Toledo Teixeira.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de novembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

LEI Nº 3266/ 2008
“Dá denominação de Vias Públicas do Loteamento  Jardim Itália, conforme especifica.”
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
 FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica denominado no Loteamento Jardim Itália localizado na Rodovia Dr. Octávio de Oliveira
Santos – SP 147 – Bairro do Salto as seguintes vias públicas, Alameda Firenze, Avenida Toscana,
Avenida Mantova, conforme croqui anexo, que passa fazer parte integrante desta lei.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de dezembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete

ANEXO CROQUI

LEI Nº 3267/ 2008
“Institui o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências”.
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º. Em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil Título VIII, Capítulo II
e as Leis Federais 8.080/90 e 8142/90, fica instituído o Conselho Municipal de Saúde de Socorro,
órgão permanente, deliberativo e normativo do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, que tem
por competência formular estratégias e controlar a execução da política de saúde do município,
inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º. O Conselho Municipal de Saúde terá funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e
consultivas, objetivando basicamente o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da
política municipal de saúde, de acordo com a Lei Orgânica do Município de e a Constituição Federal,
a saber:
I - Atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive nos seus
aspectos econômicos e financeiros, e nas estratégias para sua aplicação aos setores público e
privado;
II - Deliberar sobre os modelos de atenção a saúde da população e de gestão do Sistema Único de
Saúde;
III – Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração de planos de  saúde do Sistema Único
de Saúde, no âmbito municipal, em função dos princípios  que o regem e de acordo com as caracte-
rísticas epidemiológicas, das organizações dos serviços em cada instância administrativa e em
consonância com as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde;
IV - definir e controlar as prioridades para a elaboração de contratos entre o setor público e
entidades privadas de prestação de serviços de saúde;
V - Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos
humanos do Sistema Único de Saúde;
VI - Aprovar a proposta setorial da saúde, no Orçamento Municipal;
VII - Criar, coordenar e supervisionar Comissões Intersetoriais e outras que julgar necessárias,
inclusive Grupos de Trabalho, integradas pelas secretarias e órgãos competentes e por entidades
representativas da sociedade civil;
VIII - Deliberar sobre propostas de normas básicas municipais para operacionalização do Sistema
Único de Saúde;
IX - Estabelecer diretrizes gerais e aprovar parâmetros municipais quanto à política de recursos
humanos para a saúde;
X - Definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos financeiros do Sistema
Único de Saúde, no âmbito municipal, oriundos das transferências do orçamento da União e da
Seguridade Social, do orçamento estadual, 15% do orçamento municipal, como decorrência do que
dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal e a Emenda Constitucional Nº  29/2000
XI - Aprovar a organização e as normas de funcionamento das Conferências Municipais de Saúde,
reunidas ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, e convocá-las, extraordinariamente, na forma previs-
ta pelos parágrafos 1 e 5 do Art. 1º da Lei 8142/90;
XII - Aprovar os critérios e o repasse de recursos do Fundo Municipal de Saúde para a Secretaria
Municipal de Saúde e a outras instituições e respectivo cronograma e acompanhar sua execução;
XIII - Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério
Público, Câmara de Vereadores e mídia, bem como com setores relevantes não representados no
Conselho;
XIV - Articular-se com outros conselhos setoriais com o propósito de cooperação mútua e de
estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento do sistema de participação e Controle
Social;

XV - Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área de
saúde, visando à observação de padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sócio-cultural
do município;
XVI - Cooperar na melhoria da qualidade da formação dos trabalhadores da saúde;
XVII - Divulgar suas ações através dos diversos mecanismos de comunicação social;
XVIII - Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência.

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO

Art. 3º.  O Conselho Municipal de Saúde,  terá a seguinte constituição:
a) segmentos organizados de usuários do Sistema Único de Saúde;
b) prestadores de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
c) trabalhadores da Saúde;
d) representantes do governo municipal.
Parágrafo Único: A representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos.

Art. 4º. O Conselho Municipal de Saúde terá uma Mesa Diretora como órgão operacional de execu-
ção e implementação de suas decisões sobre o Sistema Único de Saúde do Município, eleita na forma
do art. 6º desta Lei.

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º.  O Conselho Municipal de Saúde, terá a seguinte composição:
I - de forma paritária e quadripartite, escolhidos por voto direto dos delegados de cada segmento na
Conferência Municipal de Saúde, as representações no Conselho serão assim distribuídos:
·- 6 (seis) representantes de entidades de usuários do Sistema Único de Saúde;
·- 2 (dois) representantes dos trabalhadores de Saúde Municipal;
·- 2 (dois) representantes de prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde Municipal;
·- 2 (dois) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito Municipal;
II - a representação paritária de que trata este artigo, será realizada de forma direta junto aos
delegados representantes dos segmentos, que participarão da Conferência Municipal de Saúde;
III - Cada segmento representado do conselho terá um suplente, eleito na Conferência Municipal de
Saúde.
VI - Um mesmo segmento poderá ocupar no máximo duas vagas no Conselho Municipal de Saúde;
IV - a presidência do Conselho Municipal de Saúde será atribuída ao conselheiro eleito pela plenária
do Conselho;

Art. 6º. A Mesa Diretora, referida no artigo 4º desta Lei será eleita diretamente pela Plenária do
Conselho e será composta de:
·- Presidente;
·- Vice-Presidente;
·- Secretário,
·- Vice-Secretário

Art. 7º. O Conselho Municipal de Saúde, será regido pelas seguintes disposições, no que se refere
a seus membros:
I – serão indicados pelos seus respectivos segmentos e serão substituídos pelos mesmos mediante
solicitação ao Prefeito Municipal através da Mesa Diretora do Conselho;
II - terão seu mandato extinto, caso faltem, sem prévia justificação, a  3 (três) reuniões consecutivas
ou 6 (seis) intercaladas, num período de 12 (doze) meses;
III - terão mandato de 2 (dois) anos, cabendo prorrogação ou recondução;
IV - cada entidade participante terá um suplente, conforme disposto no item III do Art. 5º desta Lei.
Parágrafo Único. O exercício do mandato de membro do Conselho Municipal de Saúde não será
remunerado e será considerado de alta relevância pública.

Art. 8º. Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Saúde poderá recorrer
a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:
I - consideram-se colaboradores do Conselho Municipal, as instituições formadoras de recursos
humanos para a saúde e as entidades representativas de profissionais e usuários de saúde,
independentemente de sua condição de membros;
II - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização na área de saúde,
para assessorar o Conselho em assuntos específicos;
III - poderão ser criadas comissões internas entre as instituições, entidades e membros do Conselho,
para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO E CONVOCAÇÃO

Art. 9º.  O Conselho Municipal de Saúde funcionará segundo o que disciplina o seu regimento interno
e terá as seguintes normas gerais:
I - o órgão de deliberação máxima será a Plenária do Conselho;
II - a Plenária do Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente,
quando convocada pelo Presidente ou pela maioria simples de seus membros;
III - o Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á extraordinariamente para tratar de matérias especiais
ou urgentes, quando houver:
a) Convocação formal da Mesa Diretora;
b) Convocação formal de metade, mais um de seus membros titulares.
IV - cada membro do Conselho terá direito a um único voto na Plenária do Conselho;
V - as Plenárias do Conselho serão instaladas com a presença da maioria simples dos membros que
deliberarão pela maioria dos votos presentes;
VI - as decisões do Conselho Municipal de Saúde serão consubstanciadas em resolução, moção ou
recomendação;
VII - a Mesa Diretora do Conselho poderá deliberar “ad referendum” da Plenária do Conselho.

Art. 10. O Conselho Municipal de Saúde convocará a  cada dois anos, uma Conferência Municipal de
Saúde para avaliar a política municipal de saúde, propor diretrizes de ação para o Sistema Único de
Saúde e efetuar a eleição dos representantes do Conselho.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES BÁSICAS DA ATUAÇÃO

Art. 11. O Conselho Municipal de Saúde observará no exercício de suas atribuições, as seguintes
diretrizes básicas e prioritárias :
I - a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem a promoção da saúde, redução do risco de doenças e de outras agravos, e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção, recuperação e reabilitação;
II - integralidade de serviços de saúde, buscando promoção da saúde em toda a rede municipal,
diminuindo as taxas de mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida.

Art. 12.  O Conselho Municipal de Saúde promoverá como órgão colegiado deliberativo e represen-
tativo, debates estimulando a participação comunitária, visando prioritariamente, a melhoria de servi-
ços de saúde no Município.

Art. 13.  As disposições desta lei, quando necessário, serão regulamentadas pelo Poder Executivo,
desde que homologadas pelo Poder Legislativo.

Art. 14.  Esta Lei, que revoga a Lei nº 2385 de 20 de maio de 1991 e demais disposições em contrário,

LEI Nº 3267/ 2008
(Continuação)
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LEI Nº 3268/ 2008
“Autoriza o Poder Executivo a receber por doação de Marcio José Falconi e sua mulher, uma faixa
de terreno em imóvel urbano que especifica”.

JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber através de doação sem encargos, de Marcio
José Falconi, brasileiro, empresário, RG nº 6.992.145/ SSP/SP e CPF/MF nº 866.491.838-49, e sua
mulher Neuza Maria Carvalho Falconi, brasileira, professora, RG nº 5.537.369/SSP/SP e CPF/MF
713.789.368-68, residentes e domiciliados nesta cidade de Socorro, Estado de São Paulo, na Rua
João Batista Gomes Ferraz nº 59, uma faixa de terreno com uma área de 1.317,00m², situado nesta
cidade, na Rua das Espatodéias no Bairro Bela Vista, matriculado do Cartório do Registro de Imóveis
desta Comarca, sob nº 14.253, correspondente a uma Rua existente, conforme Memorial Descritivo
transcrito abaixo:

MEMORIAL DESCRITIVO PARA DOAÇÃO
Levantamento Planimétrico
Local: Rua das Espatodéias –s/nº - Bairro Bela Vista - Socorro – São Paulo
Proprietário: Marcio Falconi e sua mulher
Área a ser doada a Prefeitura.............................................................1.317,00 m2

 Tem inicio no ponto n°01D, cravado á margem da Rua das Espatodéias e na divisa com o imóvel de
propriedade de Jonas Carvalho Falconi, segue em curva por uma distância de 14,14m (quatorze
metros e quatorze centímetros) onde encontra o marco 01C, segue por uma distância de 18,54m
(dezoito metros e cinqüenta e quatro centímetros) no rumo SW 14° 01’ confrontando com o imóvel de
propriedade de Jonas Carvalho Falconi, até o marco 01B, cravado na divisa entre Jonas Carvalho
Falconi e a Área Remanescente de propriedade de Marcio José Falconi, segue por uma distância de
75,90m. (setenta e cinco metros e noventa centímetros) com rumo SW 14° 01’, confrontando com a
Área Remanescente de propriedade de Marcio José Falconi, até o marco 03B,  segue em curva por
uma distância de 3,25m(três metros e vinte e cinco centímetros) mais 15,17m(quinze metros e
dezessete centímetros) confrontando com a Área Remanescente de propriedade de Marcio José
Falconi, até o marco 03A, cravado na divisa com o imóvel de propriedade de Joaquim Calixto Franco,
deflete á direita e segue por uma distância de 4,54m. (quatro metros  e  cinqüenta e quatro
centímetros),no rumo SE 72° 05’, confrontando com o imóvel de propriedade de Joaquim Calixto
Franco, até o marco 04 , cravado na divisa entre Joaquim Calixto Franco e Luis do Nascimento,
deflete á direita e segue por uma distância de 120,21m. (cento e vinte metros e vinte e um centíme-
tros), no rumo SW 14° 01’, confrontando respectivamente com os imóveis de propriedade dos Srs.
Luis do Nascimento, Kunihico Ichida, Eber Luchini Baptista de Souza, Rodolfo Luchini e Lupercio
Luchini, até o marco 05, cravado á margem da Rua das Espatodéias, deflete á direita e segue
margeando a referida rua por uma distância de 20,03m(vinte metros e três centímetros) no rumo NW
73° 00’, até o marco 01D, onde teve início está descrição, perfazendo a área total de 1.317,00 m²
(hum mil , trezentos e dezessete metros quadrados).

MEMORIAL DESCRITIVO ÁREA REMANESCENTE
Levantamento Planimétrico
Local: Rua das Espatodéias –s/nº - Bairro Bela Vista - Socorro – S.P.
Proprietário: Marcio Falconi e sua mulher
Área Remanescente.........................................................................4.573,62m2

Tem inicio no marco 01A, cravado na divisa entre o imóvel de propriedade de Jonas Carvalho Falconi
e Luis do Nascimento, segue por uma distância de 92,32m (noventa e dois metros e trinta e dois
centímetros) no rumo NE 17° 07’ confrontando com o imóvel de propriedade de Luis do Nascimento,
onde encontra o marco 02, cravado na divisa com o imóvel de propriedade de José Roberto de
Azevedo, deflete á direita e segue por uma distância de 10,60m(dez metros e sessenta centímetros)
no rumo SE 73° 33’, confrontando com o imóvel de propriedade de José Roberto de Azevedo, até o
marco 03, cravado na divisa com o imóvel de propriedade de Joaquim Calixto Franco, deflete á direita
e segue por uma distância de 42,70m(quarenta e dois metros e setenta centímetros) no rumo SE 72°
05’, confrontando com o imóvel de propriedade de Joaquim Calixto Franco, até o marco 03A, cravado
na divisa com a área á ser doada para a Prefeitura,  segue em curva por uma distância de
15,17m(quinze metros e dezessete centímetros) mais 3,25m(três metros e vinte e cinco centímetros)
confrontando com a área a ser doada para a Prefeitura, até o marco 03B, segue por uma distância
de 75,90m(setenta e cinco metros e noventa centimetros) no rumo SW 14° 01’, confrontando com a
área á ser doada para a Prefeitura, até o marco 01B, cravado na divisa com o imóvel de propriedade
de Jonas Carvalho Falconi, deflete á direita e segue por uma distância de 51,82m(cinqüenta e um
metros e oitenta e dois centímetros) no rumo NW 73° 00’, confrontando com o imóvel de propriedade
de Jonas Carvalho Falconi, até o marco 01A, onde teve início está descrição, perfazendo á área total
de 4.573,62m2.(quatro mil, quinhentos e setenta e três metros e sessenta e dois decímetros quadra-
dos).
Parágrafo Único – Ficam fazendo parte integrante da presente lei o Memorial Descritivo e Levanta-
mento Planimétrico do imóvel supra descrito.

Art. 2º - São os doadores responsáveis por todas as obras de infra-estrutura necessárias para a
efetiva implantação da rua em doação, em especial para a instalação dos equipamentos urbanos
necessários: iluminação, calçamento pavimentação asfáltica e escoamento de águas pluviais e
acessibilidade, quando cabível, devendo providenciar junto a Sabesp eventual rede de água e
esgoto necessária, se não existente, nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de verbas próprias do
orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de dezembro de 2008

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete

LEI Nº 3269/ 2008
“Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção Social a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de  Socorro – APAE”.

JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de 2009, Subvenção Social, à
“Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Socorro – APAE”, nos termos do artigo 16 da Lei
4.320 de 17 de março de 1964.
Art. 2º - A presente Lei, tem por finalidade garantir o apoio financeiro à “Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Socorro – APAE” sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial
e educacional, sem fins lucrativos.
Art. 3º - O valor anual destinado à referida Subvenção Social, será de  R$ 180.000,00  (cento e
oitenta mil reais), com pagamentos mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a partir do mês de
janeiro/2009.
Parágrafo Único – A referida entidade deverá apresentar seu plano de aplicação em data a ser
designada pelo Departamento de Finanças e prestar contas  dos recursos repassados até o dia 31
de dezembro de 2009, nos termos da legislação vigente, pertinente ao assunto.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento vigente, devendo ser suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de dezembro de 2008

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete

LEI Nº 3270/ 2008
“Autoriza a Prefeitura Municipal a outorgar através de concessão de uso, o Restaurante e depen-
dências, as lojas 01, 02, 03, no novo Terminal Rodoviário”.

JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante procedimento licitatório, e observa-
das as disposições legais, outorgar através de Concessão de Uso, o restaurante e dependências e
as lojas 01, 02, 03, no novo Terminal Rodoviário, sito a Rodovia Pompeu Conti, n° 3210, nesta cidade.

Art. 2° - As condições, preços mínimos, prazos e demais especificações, constarão do edital a ser
publicado pela Prefeitura Municipal.

Art. 3° - Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de dezembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2697/ 2008 *
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA,  PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e em cumprimento aos termos dos incisos I a V do
art. 3º da Medida Provisória nº 2178-36,
DECRETA:

Art. 1º. Nomeia para constituir o Conselho de Alimentação Escolar deste Município, para o próximo
biênio com vigência a partir de 22 de agosto de 2008.
- Representante do Poder Executivo:
Titular: Regina Célia Mazolini Carneiro
Suplente:  Maria Elisabete Mantovani Bovi
- Representante do Poder Legislativo:
Titular: Tomas D’ Aquino Frattini
Suplente: Dirceu de Morais
- Representante dos Professores indicado
pelo Conselho Municipal de Educação:
Titulares: Maria Isabel Domingues
                Viviane Gusson Fatich
Suplentes: Maria Carolina Camargo Godoi de Souza Lima

     Maria Luisa Moraes Pinto
- Representante dos Pais indicado pelo
Conselho Municipal de Educação:
Titulares: René Andrade dos Santos Pena

  José Albino Francischeti
Suplentes: Claudia Maria Bozola

     Maria Inês Leme Dias Domingues
- Representante da Sociedade Civil Local:
Titular: Sidiel Aparecido Leite Junior
Suplente: Misael Urbano da Cunha

Art. 2º. Os trabalhos de que trata este Decreto, com mandato de 02 (dois) anos, serão prestados
sem ônus aos cofres municipais, porém considerados de relevância pública.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente o Decreto nº 2551/2006.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31de  julho de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
 Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete
* republicado por motivo de incorreção

entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de dezembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete
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PUBLICAÇÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS
PUBLICAÇÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS EM CUMPRIMENTO DO § 6º, DO ART.39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 05/06/98.

ANEXOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 91/ 2005 e 118/ 2007

ANEXO I
EMPREGOS EM COMISSÃO

Quant. Denominação Ref. Ocupado           Vago
01 Chefe de Gabinete 50        1 0
01 Comandante da Guarda Municipal 50        1 0
01 Dir do Dep dos Negócios Jurídicos 50        1 0
01 Dir do Dep de Adm Gest e Planejam 50        1 0
01 Dir.do Dep.de Trib.Arrec. e fiscalizaç. 50        1 0
01 Dir do Dep de Finanças 50        1 0
01 Dir do Dep de Comunicação Social 50        1 0
01 Dir do Dep de Educação 50        1 0
01 Dir do Dep de Esportes e Lazer 50        1 0
01 Dir do Dep de Saúde 50        1 0
01 Dir do Dep de Promoção Social 50        1 0
01 Dir do Dep de Obras e Serviços Urban 50        1 0
01 Dir do Dep de Obras  S e Est Rurais 50        1 0
01 Dir do Dep de Meio Ambiente e Urb. 50        1 0
01 Dir do Dep de Desenv.Econ.Cut.e Tur. 50        1 0
01 Chefe da Divisão de Assuntos Jurídic. 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Planejam.e Projet. 35        1 0
01 Chefe da Div.de Materiais e Compras 35        1 0
01 Chefe da Divisão  de Informática 35        1 0
01 Chefe da Div.de Almoxarifado 35        1 0
01 Chefe  da Divisão  de Contabilidade 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Tesouraria 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Finanças 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Fisc.Tributária 35        0 1
01 Chefe da Divisão de Trib.e Arrecadaç. 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Imprensa 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Cultura 35        1 0
01 Chefe da Divisão  de Educação Básica 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Ens Profissionaliz. 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Transp. Escolar 35        1 0
01 Chef da Div. de As.a Crian.e ao Adole 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Engenharia 35        1 0
01 Chefe da Div. de Obras e Serviços Urb 35        1 0
01 Chefe da Div.Man.e Controle de Frotas 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Transportes Ger 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Transito 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Pavimentação 35        1 0
01 Chefe da div.de Obras e Serv.Rurais 35        1 0
01 Chef.da Div. de Manut.e Cons.Est.Rur 35        1 0
01 Chefe da Div.de Meio Amb.e Urbanis. 35        1 0
01 Chef.da Div. de Limp.Pub.e At.Sanit. 35        0 1
01 Chef.da Div. de Horto Praç.P.e Jardins 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Turismo 35        1 0
01 Chefe da Divisão de Agricultura 35        1 0
01 Chefe da Divisão  de Industria e Com. 35        1 0
01 Chefe da Sup.da Secretaria de Gabinete 30        1 0
01 Chefe da Sup. de Ensino F.e Ed.Infan. 30        0 1
01 Chefe da Sup.do Centro de Eventos 30        0 1
01 Chefe da Sup. Administrativa da Saúde 30        1 0
01 Chefe  da Sup. Odontológica 30        1 0
01 Chefe da Sup. da Uni.Saúde Mental 30        1 0
01 Chefe da Sup.de Vigilância em Saúde 30        1 0
01 Chef. da Sup.das Unid.Bás. de Saúde 30        1 0
01 Chefe da Sup. de Laboratório 30        1 0
01 Chefe da Sup.de Programas Sociais 30        1 0
01 Chef da Sup.do Centro de R.ªS.-CRAS 30        0 1
01 Chefe da Sup.de Transp.Gerais 30        1 0
01 Chefe da Sup.de Man.e Contr. de Frota 30        0 1
01 Chef da Sup.de Adm.de Cemitério 30        1 0
01 Chefe da Supervisão de Zoonoses 30        1 0
01 Chefe do Serv.  de Mat.e Compras 27        0 1
01 Chefe do Serv.de Almoxarifado 27        1 0
01 Chefe da Coorde. de Museu e Acervo 25        1 0
01 Chefe da Coord.de Ens.Musical 25        0 1
01 Chefe da Coord. de Esportes 25        1 0
01 Chefe da Coord. de Lazer 25        1 0
08 Assessor Técnico de Gabinete 26        7 1
01 Chefe da Secr. da Junta  do S.Militar 21        1 0
02 Assessor de Crédito 20        1 1

ANEXO II
EMPREGOS PERMANENTES

Quant. Denominação Ref. Ocupado           Vago
50 Escriturário 11 - 28       50 0
02 Operador de Raio X 11 - 28       2 0
05 Vigilante 11 - 28       0 5
02 Instrutor Musical 12 - 29       2 0
10 Pintor 12 - 29       4 6
02 Salva-Vidas 12 - 29       0 2
01 Supervisor de Campo 12 - 29       1 0
05 Eletricista 14 - 31       2 3
05 Encanador 14 - 31       2 3
02 Técnico em TV 14 - 31       1 1
36 Guarda Municipal da 2A. Classe 14 - 31       36 0
18 Guarda Municipal de 2A. Classe (Feminina) 14 - 31       11 7
02 Desenhista 15 – 30       1 1
04 Auxiliar de Consultório da Família 16 - 33       0 4
05 Calceteiro 17 – 34       1 4
03 Carpinteiro 17 - 34       1 2
03 Marceneiro 17 - 34       0 3
25 Pedreiro 17 - 34       12 13
02 Eletricista de Veículo 17 - 34       1 1
15 Fiscal 19 - 36       9 6
20 Oficial Administrativo 19 - 36       9 11
01 Almoxarife 19 - 36       1 0
15 Técnico em enfermagem 19 - 36       5 10
04 Técnico de Laboratório 19 - 36       4 0
55 Motorista 19 - 36       42 13
06 Secretario de Escola 19 - 36       2 4
01 Técnico de Segurança do Trabalho 19 - 36       1 0
04 Mecânico 21 - 38       4 0
15 Operador de Máquinas Pesadas 21 – 38       13 2
07 Guarda Municipal 1A. Classe 21 - 38       5 2
02 Técnico em Agropecuária 21 - 38       1 1
01 Guarda 1A. Classe (Feminina) 21 - 38       0 1
08 Auxiliar de Enferm de Saúde da Família 23 -40       3 5
02 Guarda Municipal Especial 24 - 41       1 1
04 Monitor do Projeto Recriança 25 - 42       4 0
08 Técnico de Enferm de Saúde da Família 28 - 45       5 3
06 Assistente Social 30 - 47       5 1
02 Biologista 30 - 47       2 0
01 Bibliotecário 30 - 47       0 1
15 Dentista 30 - 47       11 4
04 Dentista  Clínico Geral 30 - 47       1 3
02 Dentista Endodontista 30 - 47       0 2
08 Enfermeiro 30 - 47       1 7
02 Engenheiro 30 - 47       1 1
02 Engenheiro Agrônomo 30 - 47       2 2
01 Engenheiro Eletricista 30 - 47       0 1
04 Farmacêutico 30 - 47       4 0
02 Fonoaudiólogo 30 - 47       2 0
02 Fisioterapeuta 30 - 47       2 0
15 Médico 30 - 47       7 8
07 Psicólogo 30 - 47       6 1
04 Técnico Desportivo 30 - 47       4 0
03 Terapeuta Ocupacional 30 - 47       2 1
02 Médico Veterinário 30 - 47       2 0
04 Procurador Jurídico 30 - 47       4 4
01 Nutricionista 30 - 47       0 1
01 Jornalista 30 - 47       0 1
02 Médico Cardiologista 40 - 57       0 2
01 Médico Cirurgião Geral 40 - 57       1 0
01 Médico Dermatologista 40 - 57       0 1
01 Médico Endocrinologista 40 - 57       0 1
01 Médico Gastroenterologista 40 – 57       0 1
02 Médico Ginecologista 40 - 57       0 2
01 Médico Gin. com Atu. em Ultra-sonograf. 40 - 57       0 1
01 Médico Neurologista 40 - 57       0 1
02 Médico Oftalmologista 40 - 57       1 1
02 Médico Ortopedista 40 - 57       0 2
01 Médico Otorrinolaringologista 40 - 57       0 1
04 Médico Pediatra 40 - 57       2 2
02 Médico Psiquiatra 40 - 57       0 2
01 Médico Radiolog –com atuaç em ult.sonog. 40 - 57       0 1
08 Enfermeiro de Saúde da Família 47 - 56       4 4
08 Dentista de Saúde da Familia 52 - 61       2 6
08 Médico de Saúde da Familia 64 – 67       4 4

ANEXO III
EMPREGOS PERMANENTES A SEREM EXTINTOS NA VACÂNCIA

A que se refere o art. 8º da presente lei

Quant. Denominação Ref. Ocupado         Extinto
06 Atendente 09 – 26       6 0
01 Operador de Máquina Contábil 19 – 36       1 0
01 Encarregado do Setor de Protocolo 21 – 38       1 0
01 Encarregado do Setor de Eletricidade 21 -38       1 0
01 Encarregado do Setor de Carpint. e Marc. 21 - 38       1 0
01 Encarregado do Setor de Pavimentação 21 - 38       1 0
01 Encarregado de Turma de Olaria 21 - 38       1 0
01 Encarregado da Turma de Estradas 21 - 38       1 0
01 Encarregado de Turma de Encanamento 21 - 38       1 0
01 Monitor de Curso de Costura Industrial 25 - 42       1 0
01 Monitor do Curso de Instalador Eletricista 25 - 42       1 0
01 Operador de Patrol 27 – 44       1 0
01 Monitor de Telecurso 27 - 44       1 0
01 Chefe da Divisão de Pessoal 35 -50       1 0
01 Chefe do Serviço de Contabilidade 27 - 44       1 0

ANEXO II
EMPREGOS PERMANENTES

A que se refere o art.7º da presente lei

Quant. Denominação Ref. Ocupado           Vago
100 Servente 03 - 20       74 26
04 Auxiliar de Mecânico 04 – 21       0 4
10 Guarda Estagiário 04 – 21       0 10
20 Jardineiro 04 – 21       11 9
20 Inspetor de Alunos 04 – 21       6 14
48 Merendeiro 04 – 21       31 17
150 Trabalhador Braçal 04 - 21       94 56
20 Conserva de Estrada 04 – 21       0 20
05 Guarda Estagiário (Feminino) 04 - 21       0 5
48 Agente Comunitário de Saúde da Família 07 - 24       23 25
10 Agente de Trânsito 08 - 25       3 7
1 Auxiliar de Eletricista 09 – 26       0 1
06 Telefonista 09 - 26       3 3
06 Tratorista 09 - 26       5 1
10 Agente Sanitário 11 - 28       5 5
5 Auxiliar de Campo 11 - 28       1 4
12 Atendente de Consultório Odontológico 11 – 28       8 4
5 Auxiliar de Laboratório 11 - 28       3 2
20 Auxiliar de Enfermagem 11 - 28       9 11
02 Borracheiro 11 - 28       1 1
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DECRETO Nº 2717/ 2008

“Dispõe sobre a regulamentação do uso da  Patrulha Agrícola”

JORGE FRUCHI, Prefeito Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, em exercício, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
Considerando que a Lei Orgânica Municipal, no art. 93, autoriza a cessão a particular, para serviços
transitórios, de máquinas e operadores do quadro de servidores municipais, preservado a prece-
dência dos serviços públicos e desde que haja recolhimento da remuneração;
Considerando que a Lei Orgânica define como obrigação do Município o apoio à produção agrícola,
através da promoção de assistência técnica e implantação do serviço municipal de máquinas agríco-
las (art. 131, I);
Considerando a necessidade de regulamentar a prestação dos referidos serviços, através da
Patrulha Agrícola;
DECRETA:

Art. 1º - A administração da Patrulha Agrícola ficará subordinada ao Conselho Municipal de Desen-
volvimento Rural – COMDER, que elaborará plano de trabalho anual em conjunto com a Casa da
Agricultura e as Associações de Produtores, de forma a beneficiar cada tipo de cultura e ao mesmo
tempo otimizar o trânsito de máquinas.

Art. 2º - A propriedade de utilização da Patrulha Agrícola será dada a produtores associados à
Associação de Produtores Rurais existentes no município de Socorro, obedecendo cumulativamen-
te as seguintes condições:
I – Proprietário de apenas um imóvel rural, cuja propriedade, contínua ou não, não ultrapasse 10
(dez) hectares cultivados;
II – Produtor que prioritariamente trabalhe com mão-de-obra familiar;
III – Produtor que não possua mecanização agrícola própria ou que a mesma não suporte operar o
implemento indicado.

Parágrafo Único - Cada produtor terá direito a, no máximo,  50 (cinqüenta) horas de uso da Patrulha
Agrícola por ano, sendo que só serão executados serviços que tenham duração de, no mínimo, 5
(cinco) horas.

Art. 3º - Para utilização dos serviços da Patrulha Agrícola, os produtores deverão estar cadastrados
na casa da Agricultura e deverão atender todos os dispositivos deste decreto.

Parágrafo Único: No ato da solicitação dos serviços da Patrulha Agrícola, o produtor assinará um
termo de responsabilidade pelos equipamentos a serem utilizados em sua propriedade e pelo correto
uso dos mesmos;

Art. 4º - O uso da Patrulha Agrícola na propriedade obedecerá a Lei Estadual n.º 6.171 de 04.07.88,
com alterações introduzidas pela Lei Estadual n.º 8.421 de 23.11.93, e o Decreto Estadual n.º 41.719
de 19.04.97, que dispõem sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola.

Art. 5º - As máquinas da Patrulha Agrícola serão operadas exclusivamente por pessoal do quadro da
Prefeitura Municipal de Socorro, previamente treinados para essa atividade.
Parágrafo Único: Os implementos agrícolas poderão ser solicitados independentemente das máqui-
nas, conforme a disponibilidade, podendo ser utilizados pelo produtor em seu trator.

Art. 6º - Pela utilização da Patrulha Agrícola o interessado pagará 2,5 (duas e meia) UFMES por hora
de serviço.

Parágrafo Único: No caso de utilização apenas dos implementos, será cobrado 1 (uma) UFMES por
hora.

Art. 7º - O pagamento previsto no artigo será feito previamente à execução dos serviços, por
arbitramento, e será efetuado junto a tesouraria municipal,  através de guia de recolhimento especi-
fica.

Parágrafo Único: No final dos serviços, caso o valor arbitrado tenha sido menor, o interessado
recolherá a diferença, no prazo máximo de 30 (trinta) dias e, caso o valor tenha sido maior, será feita
a devolução, no mesmo prazo.

Art. 8º - Fica proibida a cessão das máquinas e implementos a produtor que se encontrar em débito
para com os cofres municipais;

Art. 9º - As máquinas e seus implementos serão utilizados única e exclusivamente dentro do
município de Socorro, para fins agrícolas e de interesse social, vedada sua utilização para qualquer
outra finalidade não especificada no presente regulamento.

Art. 10 - Os casos não previstos por este regulamento serão resolvidos pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural – COMDER, ad referendum do Prefeito Municipal.

Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de novembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Dra Darleni Domingues Gigli
Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

Registrado, publicado e afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

ANEXO V
FUNÇÕES GRATIFICADAS

A que se refere o art. 16 da presente Lei

Quant. Denominação Gratificação        Ocupado           Vago

06 Diretor de Creche 80% sobre a  ref.10 4 2
01 Assessor Serv. Externos de Gabinete 50%sobre  a ref.19 0 1
01 Chefe  Adm. da Superv.Odontológica 30%sobre a ref.11 0 1
01 Chefe Adm. da Sup. da U.B.S.-J.A. 30%sobre a ref.11 1 0
01 Chefe Ad.da Sup. do Cent.Saúde II 30%sobre a ref.11 0 1
01 Chefe da Rede Odontológica 90%sobre a ref.30 1 0
01 Chefe do Cerimonial 50%sobre a ref.20 1 0
01 Chefe de Cobrança 50%sobre a ref.20 1 0
01 Chefe de Radiologia 55%sobre a ref.20 1 0
01 Chefe de Exp a Atendimento ao Pub. 65%sobre a ref.20 1 0
01 Chefe de Controle de pagamento 60%sobre a ref.20 1 0
01 Chefe de Exames Laboratoriais 30%sobre a ref.20 0 1
01 Chefe da Divisão de Pessoal 85%sobre a ref 35 0 1
01 Chefe do Serv. De Finanças 70%sobre a ref 20 0 1
01 Chefe do Serv. De Contr.Atos Ofic. 70%sobre a ref 20 0 1
01 Chefe do Serv.de Obras Gerais Urban 70%sobre a ref 20 0 1
01 Chefe do Serv. De Obras Gerais Rurai 70%sobre a ref 20 1 0
01 Chefe da Div.de Licitação 85%sobre a ref 35 1 0
01 Chefe de Cad.Pesq de Preço Exp Lic 40%sobre a ref 30 1 0
01 Chefe da Sup.Repres.do INSS 60%sobre a ref.30 1 0
01 Chefe da Sup.Admmin.e de Expedient 60%sobre a ref.30 0 1

ANEXO VI – ESCALA DE VENCIMENTOS
A que se refere o art.12 da presente lei

DESCRIÇÃO VALOR ATUAL
REFERÊNCIA – 001      418,00
REFERÊNCIA – 002      418,00
REFERÊNCIA – 003      418,00
REFERÊNCIA – 004      418,00
REFERÊNCIA – 005      418,00
REFERÊNCIA – 006      418,00
REFERÊNCIA – 007      418,00
REFERÊNCIA – 008      418,00
REFERÊNCIA – 009      423,28
REFERÊNCIA – 010      439,89
REFERÊNCIA – 011      457,29
REFERÊNCIA – 012      475,61
REFERÊNCIA – 013      500,59
REFERÊNCIA – 014      515,05
REFERÊNCIA – 015      539,07
REFERÊNCIA – 016      560,90
REFERÊNCIA – 017      581,80
REFERÊNCIA – 018      606,38
REFERÊNCIA – 019      632,09
REFERÊNCIA – 020      659,20
REFERÊNCIA – 021      683,80
REFERÊNCIA – 022      717,38
REFERÊNCIA – 023      748,72
REFERÊNCIA – 024      781,57
REFERÊNCIA – 025      814,98
REFERÊNCIA – 026      852,36
REFERÊNCIA – 027      890,37
REFERÊNCIA – 028      930,33
REFERÊNCIA – 029      972,31
REFERÊNCIA – 030      1.016,33
REFERÊNCIA – 031      1.062,67
REFERÊNCIA – 032      1.111,21
REFERÊNCIA – 033      1.162,26
REFERÊNCIA – 034      1.215,72

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÃO
DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO VALOR ATUAL
REFERÊNCIA – 035      1.271,97
REFERÊNCIA – 036      1.331,04
REFERÊNCIA – 037      1.393,08
REFERÊNCIA – 038      1.458,13
REFERÊNCIA – 039      1.526,46
REFERÊNCIA – 040      1.598,32
REFERÊNCIA – 041      1.673,61
REFERÊNCIA – 042      1.752,67
REFERÊNCIA – 043      1.835,76
REFERÊNCIA – 044      1.922,15
REFERÊNCIA – 045      2.014,61
REFERÊNCIA – 046      2.110,77
REFERÊNCIA – 047      2.211,48
REFERÊNCIA – 048      2.317,80
REFERÊNCIA – 049      2.429,13
REFERÊNCIA – 050      2.546,03
REFERÊNCIA – 051      2.665,70
REFERÊNCIA – 052      2.790,98
REFERÊNCIA – 053      2.922,15
REFERÊNCIA – 054      3.059,49
REFERÊNCIA – 055      3.203,27
REFERÊNCIA – 056      3.353,82
REFERÊNCIA – 057      3.511,45
REFERÊNCIA – 058      3.676,50
REFERÊNCIA – 059      3.849,27
REFERÊNCIA – 060      4.030,19
REFERÊNCIA – 061      4.219,60
REFERÊNCIA – 062      4.417,91
REFERÊNCIA – 063      4.625,56
REFERÊNCIA – 064      5.509,35
REFERÊNCIA – 065      5.768,29
REFERÊNCIA – 066      6.039,41
REFERÊNCIA – 067      6.323,24

ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 56/ 2001e 116/ 2007

DENOMINAÇÃO QUANT OCUP.          VAGO

Professor de Educação Básica I – PEB I 162 161 1
Professor de Educação Básica II – PEB II 15 15 0
Professor Adjunto I 30 20 10
Professor Auxiliar de Educação Infantil 33 27 6

Contratação temporária conforme lei municipal nº 3077/2005,  mediante processo se letivo simplifica-
do  01/2007, para os monitores de panificação e de corte costura e modelagem, e concurso público
edital 01/2007, para os professores.

DENOMINAÇÃO QUANTIDADE

Monitor de panificação 1
Monitor de corte costura e modelagem 1
Prof. De Educação Básica I – PEB - I 39
Prof. De Educação Básica II – PEB - II 2

AGENTES POLÍTICOS
Vencimentos
PREFEITO............................................................................................R$ 6.499,00
VICE-PREFEITO..................................................................................R$ 1.431,58

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4795/ 2008
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços, o funcionário, Alfredo Daniel Bonetti, ocupante do
emprego permanente de Mecânico,  C. P. 25467 - Série 196ª SP, para responder pelo Chefe da
Divisão, Manutenção e Controle de Frotas, José Walter Binotti, durante suas férias regulamentares,
no período de 09/11/2008 a 08/12/2008,  fazendo jus à diferença  salarial entre as respectivas
referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de dezembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

(Continuação)
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PORTARIA Nº 4796/ 2008

JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, por pedido de demissão, João Guilherme Junior, C.P.
63191 - Série 00244ª-SP, que ocupava o emprego permanente de Guarda Municipal de 2ª classe, a
partir de 01 de dezembro de 2008.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de dezembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

PORTARIA Nº 4797/ 2008

JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Desligar do serviço público municipal, Benedito Bozeda, Técnico em TV, CTPS nº 070321 -
Série 377ª-SP, a partir de 24 de Novembro de 2008, por motivo de falecimento.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de dezembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

PORTARIA Nº 4798/ 2008
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora municipal PAULA GENTIL LESSA, Médica Veterinária, Chefe da Divisão
em Agricultura, RG nº 34.847.147-6, para, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, prestar
serviços junto à Casa da  Agricultura de Socorro, pertencente à EDA de Bragança Paulista, nas
atividades de Defesa Agropecuária, prevista no Programa de Trabalho Anual/Convênio do Sistema
Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento – SEIAA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de dezembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

DECRETO Nº 2718/ 2008

JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:

Art. 1o. – Ficam constituídos para o ano  2009, com vigência até o dia 31 de dezembro de 2009, os
grupos abaixo descritos, para o plantão semanal a ser observado pelas farmácias e drogarias da
cidade, nos termos da Lei Municipal nº 2654/94:

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na da de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de novembro de 2008.

Jorge Fruchi
Prefeito Municipal – em exercício

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

Registrado,  Publicado, e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues
Chefe de Divisão da Secretaria de Gabinete

GRUPOS

DECRETO Nº 2720/ 2008

“Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais nos dias 24, 26 e 31 de dezem-
bro de 2008 e 02 de janeiro de 2009 e dá providências correlatas”.

JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado facultativo o ponto nas repartições municipais no dia 24/12/2008 a partir das
12 horas e 26/12/2008 o dia todo, no dia 31/12/2008 a partir das 12 horas e 02/01/2009 o dia todo,
exceto aos serviços considerados essenciais que deverão ser operados pelo sistema de plantão,
nos dias considerados facultativos a critério dos respectivos Chefes de Seção.

Art. 2º - As horas não trabalhadas, correspondentes ao disposto no artigo 1º, serão repostas, cujo
controle ficará a cargo dos Diretores de Departamentos.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de dezembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2721/ 2008
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, à vista de todo instruído nos autos do Proces-
so nº 041/2006/PMES – Contrato 87/2006 – Tomada de Preços nº 006/2006, e do disposto na Lei
Federal nº 8666/93 3 alterações posteriores;
DECRETA:

Art. 1º. Tendo em vista que a empresa ADA CONSTUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 71.879.001/
0001-04, situada à Rua Monsenhor Basílio Pereira, nº 212 – Jabaquara – São Paulo, foi notificada
para se manifestar nos autos do Processo Administrativo nº 041/2006/PMES – Contrato 87/2006 –
Tomada de Preços nº 006/2006, a respeito da rescisão contratual unilateral e da aplicação de
penalidades,  deixando a mesma  transcorrer o prazo “in albis”.

Art. 2º. São aplicadas a contratada  as penalidades de multa ,  correspondente a 10% (dez por
cento) do valor do contrato e aditamento referente ao  Processo Nº 041/2006/PMES - Contrato 87/
2006 -Tomada de Preços nº 006/2006,  suspensão por dois anos do direito de contratar e licitar com
Administração e Declaração  de Inidoneidade da contratada, nos termos dos incisos II, III e IV art. 87
da lei Federal 8666/93 e suas alterações, à vista dos apontamentos relatados no processo adminis-
trativo supra citado.

Art. 3º.  O prazo para  a empresa apenada efetuar o recolhimento da multa aplicada, bem como,
restituir aos cofres públicos o valor recebido indevidamente é de 10 (dez) dias  a contar do recebi-
mento da Notificação que lhe for expedida.
Parágrafo único.  Decorrido o prazo do caput sem que o apenado haja efetuado o recolhimento da
multa e da restituição devida, os débitos serão inscritos em Dívida Ativa, e deverá ser promovida sua
cobrança administrativa e judicial.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de dezembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

PORTARIA Nº 4799/ 2008
JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços, DIDEROT CAMARGO NETTO, escriturário, ref. 11,
C.P. nº 78807 Série 00296 a servidora um SP, ocupante da função gratificada de Chefe de Cadastro,
Pesquisas e Preços e Expediente de Licitação, para SUBSTITUIR Wlilliam dos Santos Guilherme,
fiscal, ocupante da função gratificada de Chefe da Divisão de Licitação, durante 15 (quinze) dias ,
no período de 17/11/2008 a 01/12/2008, durante as férias do mesmo, fazendo jus à diferença dos
respectivos vencimentos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de dezembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício
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DECRETO Nº 2719/ 2008
“Abertura de Crédito Suplementar”

JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:

Art. 1o. – Fica autorizado pela Lei nº. 3265 de 27/11/2008, conforme preceitua o Artigo 42 da Lei nº.
4.320 de 17/03/1964, a abertura no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade, um
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.176.147,00 (Três Milhões Cento e Setenta e Seis Mil
Cento e Quarenta e Sete Reais), destinado para  reforço das seguintes dotações do orçamento
vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial
das seguintes dotações do orçamento vigente e por excesso de arrecadação de conformidade com
o Artigo 43 § 1, inciso  II da Lei nº. 4.320 de 17/03/64:

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Novembro de 2008.

JORGE FRUCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Kellen Maria Sartori Bonetti
Diretora do Departamento de Finanças

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete
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HOMENAGENS

Prefeitura homenageia Prof. Imir

Baladi e inaugura galeria de Prefeitos

A Prefeitura Municipal re-
alizou na noite da sexta-fei-
ra, 21, a solenidade de no-
meação do Centro Adminis-
trativo Municipal, que passou
a denominar-se “Prof. Imir
Baladi”. Muito entusiasmo e
emoção marcaram a ceri-
mônia que reuniu políticos
que foram prefeitos de So-
corro e seus familiares,
como também autoridades
de Socorro e região. Na
mesma noite foi inaugurada
no saguão do prédio a Gale-
ria de Prefeitos, um tributo
aos homens públicos que
colocaram sua inteligência e
talentos a serviço da socie-
dade socorrense.

A solenidade ocorreu no
auditório do Centro Adminis-
trativo e contou com a pre-
sença, na composição da
mesa, do prefeito municipal
e sua esposa, presidente do
Fundo Social de Solidarieda-
de; do vice-prefeito; do Pre-

sidente da Câmara Wi-
llhams Pereira de Morais; do
padre Juzemildo Albino da
Silva; da Sra. Sirlene Valente
Baladi Offa, filha do Prof. Imir
Baladi, neste ato represen-
tando toda a família Baladi;
dos prefeitos de Lindóia Élcio
Fiori de Godoy, de Monte Ale-
gre do Sul Vanderlei José
Brolesi e de Bueno Brandão
Jair Asbhar; do comandante
do Policiamento do Interior/
Campinas e região, Coronel
Almir Gonçalves Albuquer-
que; do Tenente Coronel An-
tonio Augusto Spinieli, coman-
dante do 34º Batralhão da
Polícia Militar, de Bragança
Paulista; dos vereadores
Cidinei Brolezzi, Maria
Aparecida de Oliveira e To-
mas D’Aquino Frattini.

O evento foi prestigiado
por inúmeras autoridades,
dentre elas os prefeitos elei-
tos de Águas de Lindóia
Martinho Antonio Mariano e

de Monte Alegre do Sul
Carlos Alberto Ap. de Aguiar;
os vereadores eleitos de
Socorro André Eduardo
Bozola de Souza Pinto, Os-
valdo Luiz Lugli, Pedro Sá-
bio Nunes e Tarcísio Francis-
co Sartori Junior; o juiz de
Paz de Socorro Diderot
Camargo Filho e tantas ou-
tras autoridades de Socorro
e região, além da população
socorrense, que fez lotar o
auditório municipal.

A primeira pessoa a fazer
o uso da palavra foi a chefe
da Divisão de Cultura Muni-
cipal que destacou a impor-
tância cultural da galeria de
prefeitos, que resgata impor-
tante parte da história do
município. “Diante de nós
podemos agora contemplar
nossos governantes e assim
rememorar nossa história,
rememorar o conhecimento
e promover para as futuras
gerações o orgulho e o amor
pela nossa terra e nossa
gente”, ressaltou. Em segui-
da, o prefeito municipal
reeleito de Bueno Brandão
Jair Asbhar ressaltou em seu
discurso a admiração por
Socorro.

Na seqüência, realizou
seu pronunciamento a Sra.
Sirlene Valente Baladi Offa,

filha do Prof. Imir Baladi.
Sirlene ressaltou o quanto
seu pai amou Socorro e ba-
talhou para que a cidade se
desenvolvesse em todos os
setores.

Segundo Sirlene, um dos
assuntos que o prof. Imir
gostava de comentar era
sobre a beleza da mulher
socorrense, principalmente
as morenas, o que o levou a
criar para Socorro o pseudô-
nimo “Morena da Fronteira”.
Lembrou dos momentos fa-
miliares alegres e dos difíceis
que o pai sempre conseguiu
vencer, porque atrás dele
estava uma grande mulher
que era seu sustentáculo,
sua mãe Sra. Cacilda Valen-
te. Finalizando agradeceu a
linda homenagem realizada
ao pai e encerrou o seu dis-
curso com um “Bom Dia!”,
em alusão à crônica sempre
intitulada “Bom Dia Para
Você”, que o Prof. Imir escre-
via semanalmente no Jornal
O Município, por onde
enaltecia os feitos da cidade
e de seus cidadãos.

Emocionado em seu dis-
curso, o prefeito foi o próxi-
mo a fazer o uso da palavra.
Com bom humor relembrou
passagens de sua vida es-
tudantil, quando foi aluno do
casal prof. Imir e profa.
Cacilda na E.E. Narciso Pie-
roni, da amizade com o Prof.
Imir e das importantes obras
que realizou quando prefei-
to, que se perpetuam até os
dias de hoje. Segundo o pre-
feito, Socorro entrou em uma
nova era na administração
do Prof. Imir Baladi, o qual
foi também um grande
incentivador da carreira polí-
tica do atual prefeito. E con-
cluiu: “O Prof. Imir foi um
grande homem, um homem
que eu tenho no coração,
um homem a quem Socorro

deve muito, razão pela qual
resolvi perpetuar seu nome
neste Centro Administrativo
Municipal, um dos maiores
de toda a região”.

Na seqüência, o prefeito
entregou para a Sra. Sirlene
uma réplica da placa come-
morativa de nomeação do
local. Em seguida, foram
exibidos vídeos que retrata-
ram Socorro desde o início
do século até os dias atuais.
Ao término, o prefeito rece-
beu uma réplica da placa da
Galeria dos Prefeitos de So-
corro das mãos da pesqui-
sadora da história socorren-
se professora Elza Martha
Fontana. Em prosseguimen-
to, o Padre Juzemildo profe-
riu uma prece que foi acom-
panhada por todos os pre-
sentes e a mestre de ceri-
mônia fez a entrega de um
buquê de flores para a pri-
ma Sra. Sirlene, que repre-
sentou a família Baladi.

Após estas homenagens,
foi realizado o descerra-
mento das placas externa,
de denominação do prédio,
e interna, da Galeria dos Pre-
feitos. Após a conclusão da
cerimônia, foi servido um
coquetel para os presentes.

Galeria de Prefeitos  –
Cinco intendentes e 27 pre-
feitos compõem a galeria de
prefeitos inaugurada no sa-
guão do Centro Administra-
tivo, resgatando 116 anos da
história política de Socorro.
Do primeiro intendente Anto-
nio do Nascimento Gonçal-
ves ao atual prefeito, a gale-
ria representa uma homena-
gem aos líderes políticos que
trabalharam em prol do pro-
gresso de Socorro.

A galeria permanece
aberta à visitação de segun-
da à sexta-feira, das 8h30 às
10h30 e das 13h às 17h.

O auditório do Centro Administrativo ficou lotado durante a solenida-
de de nomeação e inauguração da Galeria de Prefeitos

Sirlene V. Baladi Offa, filha do
homenageado
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CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SOCORRO
LEI COMPLEMENTAR Nº 126, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre instituir o Código de Obras e Edificações do Município da Estância de Socorro, e dá outras providências.

JORGE FRUCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Toda e qualquer construção, reforma e ampliação de edifícios, efetuada por particulares ou
entidade pública, a qualquer título, é regulada pela presente lei, obedecidas às normas federais e
estaduais relativas à matéria.
Art. 2º - Esta lei tem como objetivos:
I - orientar os projetos e a execução de edificações no Município;
II - assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene salubridade, e conforto das
edificações de interesse para a comunidade;
III - promover a melhoria de padrões de segurança, higiene, salubridade e conforto de todas as
edificações em seu território.
Art. 3º - Os projetos deverão estar de acordo com esta lei e com as demais Normas Municipais
vigentes.
Art. 4º - As disposições construtivas de todas as edificações no Município da Estância de Socorro
seguirão as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e as Normas do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, DEPRN, CETESB e demais órgãos quando necessário.
Art. 5º - Os edifícios de uso público deverão possuir condições técnicas-construtivas que assegu-
rem aos portadores de necessidades especiais, pleno acesso à circulação nas suas dependências,
em atendimento às Normas Técnicas vigentes.
Art. 6º - Para efeitos desta lei, somente profissionais habilitados e devidamente inscritos na Prefei-
tura poderão assinar, como responsáveis técnicos, qualquer documento, projeto ou especificação
a ser submetido à Prefeitura.

Parágrafo único - A responsabilidade Civil pelos serviços de projeto, cálculo e especificações cabe
a seus autores e responsáveis técnicos, e pela execução das obras, aos profissionais e empresas
que as construírem.

CAPÍTULO II
 Das Condições Relativas e Apresentação do Projeto

Art. 7º - Para a aprovação de projeto para construção de edificações residenciais, comerciais e
industriais, reformas e regularizações, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura acom-
panhado de ficha cadastral de informações técnicas, comprovante de ocupação, posse ou propri-
edade do imóvel, cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhida, e das
seguintes informações e peças gráficas:
I - indicação de área de lote, da área construída total e em cada pavimento, da área de lote ocupada
por edificações, do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação do lote;
II - planta de situação do lote, sem escala, com a localização do mesmo e a denominação do
arruamento circunvizinho;
III - projeto firmado pelo interessado e por profissional habilitado contendo natureza e local da obra,
nome do proprietário, escalas utilizadas, número de identificação cadastral, planta do lote com
respectivas dimensões, localização da edificação no terreno e respectivos recuos; planta de cada
pavimento, com indicação das dimensões internas, finalidade de cada compartimento, orientação do
norte magnético, posição e dimensões das aberturas, cortes longitudinais e transversais da edificação;
planta de cobertura, fachadas e beirais; indicação de árvores, postes, terminais telefônicos, ou
quaisquer outros equipamentos que se situem defronte ao lote da futura construção com sua exata
localização;
IV - declaração que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento, por parte da Prefeitura,
do direito de propriedade do terreno;
V - declividade do terreno, com indicação das cotas de níveis nos vértices do imóvel;
VI - 05 (cinco) vias dos projetos e memoriais descritivos;
VII - outros elementos solicitados pela Prefeitura para perfeita compreensão dos projetos, se neces-
sário.
§ 1º - Para as obras de adaptação, reforma, reconstrução ou acréscimo a edificações existentes,
os projetos serão apresentados também com indicações precisas das partes a conservar, a demolir
e a acrescer, devendo ser indicadas através de legendas com as seguintes cores: a conservar,
azul; a demolir, amarelo; e a acrescer, vermelho.
§ 2º - Para os projetos especificados neste artigo, deverão ser usadas as escalas gráficas mínimas
de 1:100 para plantas, cortes, fachadas, gradil, locação e perfil de terreno; 1:200 até 1:500 para
cobertura e implantação; para edificações de grandes dimensões serão aceitos, a critério da Prefei-
tura, escala mínima de 1:200.
§3º O medidor de volume de água (hidrômetro) de qualquer diâmetro deverá ser instalado dentro de
caixa de proteção de hidrômetro no padrão determinado pela administração municipal, na divisa
frontal do lote, voltada para o passeio público. Excepcionalmente, é permitida essa instalação nas
divisas laterais do lote, com afastamento máximo de 1,50m (um metro e meio) da divisa frontal do lote
e com recuo de fechamento (muro, grade, etc.) de largura mínima de 1,00m (um metro), permitindo
livre acesso pela calçada.
§4º Caso ocorra modificação ou reforma que dificulte ou impeça o acesso à caixa de proteção do
hidrômetro e a sua leitura, através de muros, grades, alambrados, a administração dará um prazo de
no máximo 30 dias úteis para a sua desobstrução. O não atendimento da notificação implicará o corte
de fornecimento de água no registro de derivação (ferrule) junto à rede, até que seja sanada a
irregularidade.
Art. 8º - Na apresentação dos projetos nas repartições competentes, o interessado pagará os
tributos correspondentes à aprovação.
Art. 9º - Para efeito da presente lei, são adotadas as seguintes definições:
I - alinhamento: a linha divisória entre lote e logradouro público;
II - alvará: documento que autoriza o início dos serviços sujeitos a fiscalização da Prefeitura;
III - área construída: a soma das áreas dos pisos utilizáveis cobertos de todos os pavimentos de uma
edificação;
IV - área ocupada: a projeção, em plano horizontal, da área construída situada acima do nível do solo;
V - coeficiente de aproveitamento: a relação entre a soma das áreas construídas sobre um terreno
e a área desse mesmo terreno;
VI - declividade: a relação percentual entre a diferença das cotas altimétricas de dois pontos e a sua
distância horizontal;
VII - dependência de uso comum: compartimento ou conjunto de compartimentos e instalações da
edificação que poderão ser utilizadas em comum por usuários de duas ou mais unidades autônomas

ou pela totalidade dos seus usuários da edificação;
VIII - edificação residencial unifamiliar: a edificação que constitui unidade independente, não inte-
grante de um grupo de edificações projetadas e construídas em conjunto, contendo apenas uma
unidade autônoma residencial;
IX - edificação de residências agrupadas horizontalmente: duas ou mais unidades autônomas
residenciais, agrupadas de forma a terem paredes e outros elementos construtivos em comum, mas
com áreas privativas para acesso e circulação;
X - edificação residencial multifamiliar: duas ou mais unidades autônomas residenciais integradas
numa mesma edificação, de forma a terem elementos construtivos em comum, tais como corredores,
escadas, vestíbulos, e outros, e acesso, obrigatoriamente, através de um hall de entrada comum;
XI - embargo: ato administrativo que determina a paralisação de uma obra;
XII - galeria comercial: conjunto de lojas voltadas para área de circulação interna, coberta ou não,
com acesso a via pública;
XIII - garagem individual: espaço destinado a estacionamento de uso privativo de uma unidade
autônoma;
XIV - garagem coletiva: espaço destinado a estacionamento, para vários veículos, reservado para
os usuários de determinada edificação;
XV - garagem comercial: aquela destinada à localização de espaço para estacionamento e guarda
de veículos, podendo, ainda, nela haver serviços de lavagem, lubrificação e abastecimento;
XVI - habite-se: documento expedido pela Prefeitura que autoriza a ocupação de uma edificação;
XVII - logradouro público: toda parcela de território de propriedade pública e de uso comum da
população;
XVIII - lote urbano: terreno resultante de parcelamento do solo para fins urbanos e registrado como
lote edificável;
XIX - passeio ou calçada: parte do logradouro público destinado ao trânsito de pedestres;
XX - pavimento: conjunto de compartimentos situados no mesmo nível, numa edificação;
XXI - pavimento térreo: aquele definido em projeto podendo situar-se entre 1,50m (um metro e
cinqüenta centímetros) acima ou 1,00m (um metro) abaixo do nível mediano do logradouro público
junto à testada principal do lote ou gleba, na linha de projeção horizontal da fachada da edificação
considerada:
a) quando os blocos de edificações tiverem seus pavimentos térreos em um só plano de entrada ou
com diferença de cota de até 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), a referência de nível será
a linha da fachada do conjunto;
b) será permitido o movimento de terra necessário para colocar o pavimento térreo no nível do
logradouro público de acesso à edificação;
c) o pavimento térreo poderá ser desenvolvido em vários planos, desde que estes sempre perma-
neçam entre as cotas de mais 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) e menos 1,00m (um metro)
em relação ao terreno natural no ponto considerado;
XXII - pé-direito: menor distância vertical entre o piso e o forro de um compartimento;
XXIII - recuo: distância entre o limite externo da área ocupada por edificação e a divisa do lote;
XXIV - área útil: é o espaço de uma edificação, considerado de uso privativo do proprietário;
XXV - área comum: é o espaço de uso comum aos moradores de uma habitação coletiva, destinado
a acessos, lazer e serviços;
XXVI - área total: é a soma da área útil e a área comum nas habitações de uso coletivo;
XXVII - fração ideal: é a porcentagem de terreno correspondente a uma unidade em habitação
coletiva;
XXVIII - taxa de ocupação: a porcentagem obtida pela relação entre a projeção horizontal da área
coberta construída e a área total do terreno;
XXIX - unidade autônoma residencial: conjunto de compartimentos de uso privativo para moradia; no
caso de edifícios, coincide com apartamentos;
XXX - unidade autônoma: conjunto de compartimentos de uso privativo de um proprietário ou inqui-
lino, de uso não residencial;
XXXI - vistoria: diligência efetuada pela Prefeitura, tendo por fim verificar as condições de uma obra;
XXXII - desdobro: é a divisão de uma gleba em duas, sem a abertura de novas vias de circulação ou
prolongamento das já existentes, ou obstrução do sistema viário;
XXXIII - fracionamento: é a divisão de uma gleba em até seis, sem a abertura de novas vias de
circulação ou prolongamento das já existentes, ou obstrução do sistema viário;
XXXIV - desmembramento: é a subdivisão de uma gleba em sete ou mais, sem a abertura de novas
vias de circulação ou prolongamento das já existentes, ou obstrução do sistema viário;
XXXV - anexação: é a união de duas ou mais glebas ou lotes para constituírem uma única área;
XXXVI - viela sanitária: é a faixa de terreno, não edificável, destinado a passagem da rede de esgoto
e águas pluviais, quando se torna inviável sua interligação diretamente na via pública;
XXXVII - comunique-se: é o documento expedido pela Prefeitura Municipal através do qual o interes-
sado tomará ciência das irregularidades existentes;
XXXVIII - construção principal: é a edificação construída para uso próprio ou de terceiros, de acordo
com a destinação dada ao lote pelo zoneamento urbano, podendo ela ser de uso residencial,
comercial, industrial ou recreativo;
XXXIX - construção secundária: são edificações dentro do lote, isoladas da construção principal,
que a complementam no que se refere a serviços: lavanderia, quarto de empregados, sanitários
para empregados, casa de guarda, portarias, entre outros; depósitos: despensa, despejo, garagem,
almoxarifado, guarda volumes, entre outros; lazer: salão de festas, churrasqueiras, salão de jogos,
entre outros; tais edificações não poderão exceder a 30% do índice urbanístico admitido na zona de
uso nem possuir mais de dois pavimentos;
XL - cobertura leve sobre recuo: cobertura leve que poderá ser construída sobre o recuo obrigatório
com materiais como: toldos, chapas metálicas, fibras diversas, cerâmica, fibrocimento, vidros, acrí-
licos, policarbonatos e outros materiais desenvolvidos por novas tecnologias para este fim, desde
que seu peso, inclusive a estrutura, não seja superior a 50 kg/m² (cinqüenta quilos por metro
quadrado). Fica vedado o uso de concreto como elemento construtivo, e outros materiais pesados.

CAPÍTULO III
Da Aprovação dos Projetos

Art. 10 - Os projetos serão aprovados pelas repartições competentes da Prefeitura, desde que,
satisfaçam as condições seguintes:
I - estejam de acordo com esta lei;
II - estejam assinados pelo:
a) proprietário e autor do projeto, nos casos que se refiram à aprovação, tão somente do projeto;
b) proprietário, autor do projeto e responsável ou responsáveis técnicos pela edificação, nos
demais casos.
III - que o lote esteja devidamente aprovado;
IV - estejam de acordo com os planos de arruamento, loteamentos e zoneamentos;
V - apresentem outros elementos necessários para perfeita compreensão do projeto.
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Art. 11 - As plantas deverão representar, com fidelidade e clareza, o levantamento do local das obras
e os elementos do projeto.
Parágrafo único - Não são consideradas erradas as medidas que apresentarem diferenças inferio-
res a 2% (dois por cento) em distâncias e 5% (cinco por cento) em áreas.
Art. 12 - A natureza dos compartimentos será aquela que foi designada no projeto, e aprovada pela
Prefeitura.
Art. 13 - Quando os projetos apresentados forem claros, terão prazo máximo de aprovação de 30
(trinta) dias contados a partir da data do protocolo.
Art. 14 - Quando os projetos apresentados não forem suficientemente claros, para a perfeita
compreensão, a repartição competente chamará o interessado, por “comunique-se”, para dentro de
15 (quinze) dias prestar esclarecimentos.
§ 1° - Findo o prazo, se o interessado não comparecer, será arquivado o seu requerimento.
§ 2° - Caso seja necessária a execução de correções nos projetos, novo prazo de 30 (trinta) dias
será contado a partir do atendimento do “comunique-se”.
Art. 15 - O protocolo ou o recibo do pagamento dos tributos habilitará o responsável técnico, o
proprietário ou um seu representante devidamente autorizado, a retirar a documentação do projeto
e o respectivo alvará.

CAPÍTULO IV
Da Execução da Obra

SEÇÃO I
Licença para Construir

Art. 16 - Nenhuma obra de adaptação, reforma, reconstrução, demolição ou acréscimo a edificações,
bem como, o desdobro, fracionamento, desmembramento e anexação de terrenos e abertura de
ruas e estradas serão feitos no Município sem a prévia licença da Prefeitura.
Parágrafo único - Para obtenção da licença o proprietário ou seu representante terá que satisfazer
as condições seguintes:
I - projeto aprovado, no qual conste também assinatura do profissional responsável pela construção;
II - prova de pagamento dos tributos municipais referentes ao imóvel.
Art. 17 - Estando os elementos apresentados de acordo com as disposições da presente lei e pagos
os tributos devidos, será expedido o respectivo alvará.
§ 1º - O alvará será válido por 1 (um) ano, a contar da data de sua expedição e caducará, caso a
construção não seja iniciada dentro deste prazo.
§ 2º - O alvará poderá ser revalidado a pedido do interessado e por igual prazo, respeitadas as
exigências em vigor na data do pedido de revalidação.
Art. 18 - Uma obra será considerada iniciada assim que estiver com os alicerces prontos.
Art. 19 - O alvará deverá ser mantido no local da obra juntamente com uma cópia do projeto
aprovado.
Art. 20 - Independem de alvará os serviços de reparo e substituição de elementos não estruturais
tais como: revestimentos, impermeabilizações, coberturas, calhas, portas, janelas e condutores em
geral, assim como a construção de calçadas no interior de terrenos.
Art. 21 - Não será permitida, sob pena de multa ao responsável pela obra, a permanência de qualquer
material de construção no logradouro público, por tempo superior a 6 (seis) horas para sua descar-
ga e remoção.

SEÇÃO II
Terraplenagem

Art. 22 - Os serviços de escavação deverão ser feitos sem afetar a estabilidade dos edifícios
vizinhos ou do leito da rua.
Parágrafo único - Todo serviço de terraplenagem somente poderá ser executado por profissional
legalmente habilitado.
Art. 23 - A terraplanagem não poderá desviar águas pluviais para os terrenos vizinhos.
Art. 24 - Os terrenos poderão ser arrimados por muros ou paredes vizinhas, nas condições seguin-
tes:
I - pelos muros divisórios quando os mesmos tiverem capacidade para suportar o empuxo;
II - pelas paredes divisórias quando, além das condições fixadas no item anterior, o proprietário do
terreno proceder a impermeabilização da face externa da parede.

SEÇÃO III
Dos Tapumes, Andaimes e Demais Proteções

Art. 25 - Nenhum serviço de adaptação, reforma, reconstrução, demolição ou acréscimo a edificações
poderá ser executado no alinhamento de uma via pública, sem que esta seja protegida com a
colocação de tapume.
Parágrafo único - Esta exigência será dispensada quando se tratar da construção de muros de
fecho ou gradis de altura inferior a 2,00m (dois metros).
Art. 26 - Os tapumes terão a altura mínima de 2,00m (dois metros), e poderão avançar até a metade
da largura do passeio.
§ 1º - A ocupação dos passeios em proporção superior à fixada neste artigo somente será tolerada
quando comprovada a absoluta necessidade da medida para execução das obras e pelo prazo
estritamente necessário, após aprovação por parte da Prefeitura.
§ 2º - No caso do parágrafo anterior a ocupação do passeio não poderá ser superior a 2/3 (dois
terços) da largura do mesmo.
§ 3º - Na zona central, a Prefeitura poderá fixar o prazo para utilização dos passeios nas condições
deste artigo, obrigando a construção de dispositivo especial para proteção do público.
§ 4º - No caso de paralisação da obra por mais de 60 (sessenta) dias, o tapume deverá ser recuado
para o alinhamento dos prédios vizinhos, de maneira a deixar o passeio totalmente livre.
Art. 27 - Durante a execução da estrutura do edifício e alvenarias, ou demolição, será obrigatória a
colocação de andaimes de proteção, tipo bandejas salva-vidas, com espaçamento de 3 (três)
pavimentos, até o máximo de 10 (dez) metros, salvo o disposto no artigo 28.
Parágrafo único - Os andaimes de proteção constarão de um estrado horizontal de 1,20m (um metro
e vinte centímetros) de largura mínima, dotado de guarda-corpo até a altura de 1,00m (um metro) com
inclinação aproximada de 45º (quarenta e cinco graus).
Art. 28 - As fachadas construídas no alinhamento das vias públicas, e as paredes e obras realiza-
das junto às divisas dos lotes, deverão ter andaimes fechados em toda a sua altura, mediante
tabuado de vedação, com separação máxima vertical de 0,10m (dez centímetros) entre tábuas, ou
tela apropriada.
Parágrafo único - O tabuado de vedação poderá apresentar em cada pavimento uma solução de
descontinuidade de 0,60m (sessenta centímetros), em toda a extensão da fachada, para fins de
iluminação natural. Essa abertura será localizada junto ao tabuleiro do andaime correspondente ao
piso do pavimento imediatamente superior.
Art. 29 - Concluída a estrutura do edifício, poderão ser instalados andaimes mecânicos, mediante
comunicação prévia a Prefeitura.
§ 1º - Esses andaimes deverão ser dotados de guarda-corpo, em todos os lados livres, até a altura
de 1,20m (um metro e vinte centímetros).
§ 2 º - Nas fachadas situadas no alinhamento da via pública, a utilização de andaimes mecânicos
dependerá de colocação prévia de um andaime de proteção, à altura de 2,50m (dois metros e
cinqüenta centímetros) acima do passeio.
Art. 30 - Os andaimes fechados poderão avançar até a metade da largura do passeio, observando
o máximo de 3,00m (três metros).
Art. 31 - Em caso algum poderão prejudicar a iluminação pública, a visibilidade de placas de nomen-
clatura de ruas e de dísticos, aparelhos de sinalização de trânsito, assim como o funcionamento de
equipamento ou instalações de quaisquer serviços de utilidade pública, os tapumes de proteção, os

andaimes fechados e os de proteção a que se referem os artigos anteriores.
Art. 32 - Durante o período de construção, o responsável pela obra é obrigado a conservar o passeio
fronteiriço, de forma a oferecer boas condições de trânsito aos pedestres.
Art. 33 - Não será permitida a ocupação de qualquer parte do passeio público com materiais de
construção, além do alinhamento do tapume.
Art. 34 - Os tapumes deverão ser executados com materiais facilmente removíveis.

SEÇÃO IV
Da Proteção Contra Descargas Atmosféricas

Art. 35 - Devem, obrigatoriamente, serem equipados com sistema de proteção contra descargas
atmosféricas:
I - os edifícios em que habitualmente se reúna grande número de pessoas, tais como repartições
públicas, igrejas, escolas, quartéis, teatros, cinemas, grandes lojas e outros com essa característi-
ca;
II - os edifícios que contenham objetos de valor especial, principalmente os científicos e artísticos;
III - as chaminés das fábricas, torres, campanários e outras estruturas ou construções particular-
mente elevadas;
IV - Os edifícios em que sejam fabricados ou depositados materiais inflamáveis e explosivos, tais
como fábricas de munições, de artigos pirotécnicos de munições explosivas, petróleo e derivados,
gasômetros e outros que possuam essas características, não importando o número de pessoas que
trabalham nesses edifícios.

Parágrafo único - A critério da autoridade competente, por situação e circunstância específicas
devidamente comprovadas, estruturas ou edifícios poderão ser dispensados da instalação de equi-
pamentos de proteção contra descargas atmosféricas.

SEÇÃO V
Fiscalização de Obras

Art. 36 - A Prefeitura, pelas suas repartições e agentes, fiscalizará a execução das construções, a
fim de que elas sejam executadas de acordo com os planos aprovados e as exigências desta lei.
Art. 37 - Os responsáveis pelas construções, independentemente de qualquer providência da
fiscalização, deverão notificar a Prefeitura do início e da conclusão de obra ou da demolição.
Art. 38 - Os responsáveis por quaisquer obras são obrigados a facilitar por todos os meios a
fiscalização municipal e a manter no local o projeto aprovado o respectivo alvará, e a caderneta de
obra.
Art. 39 - A Prefeitura expedirá intimações para cumprimento dos dispositivos desta lei, endereçados
ao proprietário ou ao responsável pelo imóvel ou pela obra.
Parágrafo único - A intimação fixará, sempre, o prazo dentro do qual deverá ser cumprido.
Art. 40 - Não cumprida a intimação, a Prefeitura tomará as medidas legais cabíveis.

CAPÍTULO V
Da Conclusão e Entrega das Obras

SEÇÃO ÚNICA
Do Habite-se

Art. 41 - Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem o “habite-se” expedido pela Prefeitura.
Art. 42 - Para obtenção do “habite-se”, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura, acom-
panhado das informações e peças gráficas a que se refere o Capítulo III, desta lei e, quando for o
caso, do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e da carta de entrega dos elevadores, fornecida
pela empresa instaladora.
Art. 43 - Estando as obras de acordo com o projeto aprovado e, ainda, tendo sido pagos os tributos
devidos, será expedido o “habite-se” até o prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data do
requerimento.
Art. 44 - Em se tratando de edificações mistas, núcleos habitacionais ou comerciais, a Prefeitura
poderá conceder “habite-se” parcial para partes já concluídas da edificação, desde que cumpridas
as exigências dos artigos anteriores.
Art. 45 - Estando as obras de acordo com as normas técnicas da legislação municipal pertinente,
inclusive as da presente lei, e em desconformidade com os elementos a que se refere o Capítulo III
desta lei, poderá ser expedido “habite-se”, mediante a apresentação das informações e peças
gráficas referentes ao executado.
Art. 46 - Estando as obras de acordo com as normas técnicas da legislação municipal pertinente,
inclusive as da presente lei, mas sem o competente alvará para sua execução, poderá ser expedido
“habite-se” mediante apresentação das informações e peças gráficas a que se refere o Capítulo III
desta lei.
Art. 47 - Estando as obras em desacordo com as normas técnicas, explicitadas no Capítulo III da
presente lei, só será expedido “habite-se” se as obras forem modificadas, e demolidas, se necessá-
rio, para torná-las conforme a lei.

CAPÍTULO VI
Das Condições Gerais Relativas a Edificação

SEÇÃO I
Das Fundações

Art. 48 - As fundações serão executadas de modo que a carga sobre o solo não ultrapasse os limites
indicados nas especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ 1º - As fundações não poderão invadir o leito do logradouro público.
§ 2º - As fundações das edificações deverão ser executadas de maneira que não prejudiquem os
imóveis vizinhos, sejam totalmente independentes e situadas dentro dos limites do lote.

SEÇÃO II
Das Paredes e dos Pisos

Art. 49 - As paredes tanto externas como internas deverão ter espessura mínima de 0,15m (quinze
centímetros).
Parágrafo único - As paredes de alvenaria que constituírem divisões entre economias distintas, e as
construídas nas divisas dos lotes, deverão ter espessura mínima de 0,20m (vinte centímetros).
Art. 50 - As espessuras mínimas de paredes constantes no artigo anterior poderão ser alteradas,
quando forem utilizados materiais de natureza diversa desde que possuam, comprovadamente, no
mínimo os mesmos índices de resistência, impermeabilidade e isolamento térmico e acústico, confor-
me o caso.
Art. 51 - Serão toleradas paredes provisórias, deslocáveis, de materiais leves, tais como madeira,
plástico, vidro e outros indicados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nos estabeleci-
mentos e escritórios comerciais, para separação dos seus diversos setores.
Art. 52 - As paredes que estiverem em contato com o solo serão impermeabilizadas na altura do piso
do pavimento térreo.
Art. 53 - As paredes dos edifícios que servirem de arrimo ao terreno natural ou a aterros, terão as
duas faces impermeabilizadas até a altura de 0,80m (oitenta centímetros) acima do nível do terreno.
Art. 54 - Os pisos de compartimentos apoiados diretamente sobre o solo, deverão ser assentados
sob uma camada de concreto, impermeabilizado e de espessura mínima de 0,05m (cinco centíme-
tros).
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SEÇÃO III

Das Portas de Saída, Corredores, Escadas, Rampas e Elevadores

Art. 55 - Todos os edifícios ou unidades econômicas independentes disporão de meios de saída,
consistindo em portas, escadas, rampas ou passagens, ligando-os diretamente à via pública.

Parágrafo único - Não será permitida a colocação de qualquer fecho nas passagens entre os
andares, seja em porta, grade, ou qualquer tipo de vedação, ainda que de fácil remoção, permitindo-
se somente o fechamento a chave, das portas para a via pública.
Art. 56 - Nos corredores ou passagens, ligando as vias públicas com meios de saída, não será
permitida a colocação de vitrinas ou exercício de comércio ou qualquer outra atividade que reduza
as suas dimensões.
Art. 57 - Quando um edifício se destinar a diferentes atividades, deverão ser exigidos meios de
saídas próprios para cada um quando houver incompatibilidade entre elas.
§ 1° - Quando, devido às proporções do edifício, se justificar apenas uma saída, ainda assim será
exigida uma saída de serviço.
§ 2º - As portas de saída deverão abrir-se obrigatoriamente direcionada para o lado externo da
edificação e não poderão reduzir a largura da passagem.
§ 3º - Nenhuma porta deverá abrir-se diretamente para uma escada, devendo medir entre elas um
espaço mínimo (patamar) de 1,20m (um metro e vinte centímetros).
Art. 58 - A largura mínima do corredor ou entrada ligando a caixa de escada com a via pública, será
a da escada.

Parágrafo único - No caso de o corredor ou entrada servir a mais de uma escada, ou a escada e
elevador, a sua largura mínima será de 2,00m (dois metros).
Art. 59 - A largura mínima dos corredores será:
I – 1,00m (um metro) para os corredores internos e externo dos edifícios, de uso privativo de uma
residência ou conjunto de salas;
II – 1,20m (um metro e vinte centímetros) para os corredores de uso comum dos edifícios de
habitação coletiva ou de finalidade comercial;
Art. 60 - Nos casos do item II do artigo anterior, os corredores deverão obedecer às condições
seguintes:
I - ter as suas paredes revestidas com material liso e impermeável até a altura de 1,50m (um metro e
cinqüenta centímetros);
II - receber luz direta e ter ventilação permanente, quando a sua extensão exceder a 10,00m (dez
metros).
Art. 61 - As escadas terão a largura livre de, no mínimo:
I – 1,00m (um metro) quando se destinar ao uso de uma única residência;
II – 1,20m (um metro e vinte centímetros), nos demais casos.
§ 1º - Poderão ser executadas escadas tipo caracol para as residências e em estabelecimentos
comerciais, quando de uso restrito de seus funcionários.
§ 2º - Quando se tratar de escadas destinadas a fins secundários, de acesso a compartimentos não
habitáveis, a juízo da Prefeitura, poderão ser reduzidos esses mínimos.
Art. 62 - As escadas deverão ter em toda a sua extensão uma altura mínima de 2,30m (dois metros
e trinta centímetros).
Art. 63 - Nos edifícios de habitação coletiva, comercial ou comercial-residencial, as escadas serão
de material incombustível.
Parágrafo único - Aplicam-se aos edifícios de 3 (três) ou mais pavimentos, qualquer que seja o seu
destino, todas as exigências deste artigo.
Art. 64 - Todas as vezes que o número de degraus exceder a 16 (dezesseis), será obrigatório um
patamar intermediário.
Art. 65 - As escadas não poderão ter dimensões inferiores aos valores estabelecidos nas normas
específicas para as respectivas edificações de que fazem parte e, quando não previstas nas
referidas normas específicas, aos valores abaixo:
I - degraus, com piso (p) e espelho (e), atendendo à relação: 0,63m d•2e + p d•0,64m, sendo 16,0cm
< e < 18,0cm, com tolerância de 0,5cm.
II - larguras:
a) quando de uso comum ou coletivo, 1,20m (um metro e vinte centímetros);
b) quando de uso restrito poderá ser admitida redução até 1,00m (um metro);
c) quando, no caso especial de acesso a giraus, torres, adegas e situações similares, 0,80m (oitenta
centímetros);
Parágrafo único - As escadas de segurança obedecerão às normas definidas pelos órgãos compe-
tentes.
Art. 66 - Nas escadas dos edifícios de habitação coletiva, comercial ou de qualquer destinação, com
mais de 2 (dois) pavimentos, será obrigatória a colocação de corrimão.
Parágrafo único - As mudanças de direção das escadas serão concordadas por patamares com a
mesma largura da escada.
Art. 67 - Quando a ligação entre os diversos pavimentos de edifícios se fizer por meio de rampas,
estas obedecerão às mesmas dimensões das escadas e deverão obedecer à Norma Técnica de
Acessibilidade de Portadores de Necessidades Especiais.

Parágrafo único - As mudanças de direção das rampas serão concordadas por patamares com a
mesma largura da rampa.
Art. 68 - É obrigatória a instalação de elevadores de passageiros nos edifícios que apresentam piso
de pavimento a uma distância vertical maior que 10,00m (dez metros) contada a partir do nível da
soleira do andar térreo.
§ 1º - Não será considerado o último pavimento, quando for de uso privativo do penúltimo, ou quando
destinado exclusivamente a serviços do edifício ou habitação do zelador.
§ 2º - Em caso algum os elevadores poderão constituir o meio exclusivo de acesso aos pavimentos
do edifício.
§ 3º - Quando o edifício possuir mais de oito pavimentos deverá ser provido de dois elevadores, no
mínimo.

SEÇÃO IV
Das Fachadas

Art. 69 - É livre a composição das fachadas, excetuando-se as localizadas ZHC – Zona Histórica
Central devendo, neste caso, ser ouvido o órgão federal, estadual ou municipal competente.

SEÇÃO V
Das Coberturas

Art. 70 - As coberturas das edificações serão construídas com materiais que possuam perfeita
impermeabilidade e isolamento térmico.
Art. 71 - As águas pluviais provenientes das coberturas serão esgotadas dentro dos limites do lote,
não sendo permitido o deságüe sobre lotes vizinhos ou logradouros públicos.

Parágrafo único - Os edifícios situados no alinhamento deverão dispor de calhas e condutores, e as
águas canalizadas por baixo do passeio.

SEÇÃO VI
Das Marquises e Balanços

Art. 72 – Na área livre do lote, resultante do recuo de frente obrigatório, serão permitidos os
seguintes elementos:
I - beirais, marquises e outros elementos em balanço, desde que sua área não ultrapasse 30% da
área livre do recuo;

II - sacadas em balanço desde que sua área não ultrapasse 30% da área livre do recuo;
§1° - Os elementos permitidos no caput deste artigo, só poderão ser construídos numa mesma
edificação, quando a soma de suas áreas não ultrapassar a 50% da área livre do recuo.
§2°- As áreas desses elementos permitidos não são computadas no cálculo do coeficiente de
aproveitamento e na taxa de ocupação.
§3° - A área do recuo de frente, em nenhuma hipótese poderá ser ocupada por construções em
subsolo.
Art. 73 - A construção de marquises não poderá prejudicar a arborização e a iluminação pública.
Art. 74 - As fachadas construídas no alinhamento ou as que dele ficarem recuadas, em virtude do
recuo obrigatório, poderão ser balanceadas a partir do segundo pavimento.
§ 1º - Quando as fachadas se situarem no alinhamento, o balanço a que se refere o “caput” deste
artigo não poderá exceder a medida correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da largura do
passeio, com o máximo de 1,20m (um metro e vinte centímetros).
§ 2º - Quando as fachadas se situarem no recuo obrigatório, o balanço a que se refere o “caput”
deste artigo não poderá exceder a medida correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da largura
do recuo, com o máximo de 2,00m (dois metros).

SEÇÃO VII
Dos Muros, Calçadas e Passeios

Art. 75 - Os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de terrenos
localizados na Zona Urbana do Município da Estância de Socorro, ficam obrigados a fechá-los em
alinhamento de frente, segundo as especificações constantes da presente seção.
Art. 76 - Os fechamentos dos terrenos não construídos, em seu alinhamento de frente, será feito
com muro de alvenaria, tela de arame, ou cerca viva.
§ 1º - Os muros deverão ter altura máxima de 3,00m (três metros) contados a partir do passeio.
§ 2º - Para os terrenos de esquina, a exigência do “caput” deste artigo se aplica também para a via
secundária do imóvel.
Art. 77 - A separação entre terrenos particulares e vias públicas, poderá ser feita, opcionalmente,
com telas de arame, desde que os fios tenham espaçamento de 0,15m (quinze centímetros), e as
telas sejam esticadas e fixadas em colunas de concreto armado, colocadas a uma distância máxima
de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) de vão.
Art. 78 - Em qualquer dos tipos de fechamento previstos nesta Seção será obrigatória a instalação
de meio de acesso ao terreno, de forma a permitir sua limpeza, e impedir a permanência de estranhos
dentro de seus limites.
Art. 79 - A Prefeitura poderá exigir dos proprietários, a construção de muros de arrimo e de proteção,
sempre que o nível do lote for superior ao logradouro público, ou quando houver desnível entre os
lotes que possam ameaçar a segurança pública.
Art. 80 - Os edifícios construídos com recuo sobre os alinhamentos das vias públicas poderão ser
isolados destas por meio de elementos de vedação, nas seguintes condições:
I - quando o material usado for gradil de ferro ou elemento vazado, ou compacto, terá a altura máxima
de 3,00m (três metros) a contar do nível do piso da construção principal;
II - a altura do trecho do muro divisório das propriedades contidas entre o alinhamento e linha de
recuo obrigatório será de 1,50m (um metro e cinqüenta  centímetros), no mínimo e máximo de 2,00m
(dois metros);
III - os jardins das frentes das habitações recuadas poderão ficar em aberto, ou separadas das vias
públicas por simples meio fio, mureta ou gradil.
Parágrafo único - A Prefeitura estabelecerá, em cada caso concreto, as regras a observar para
execução e conservação dos jardins, reservando-se sempre o direito de exigir, se necessário, o
fecho dos mesmos nos termos legais.
Art. 81 - Os muros divisórios entre imóveis particulares já edificados, após a linha de recuo, deverão
ser executados em alvenaria, com altura mínima de 2,00m (dois metros), contados a partir do nível do
terreno do executor.
Art. 82 - Os proprietários dos imóveis que tenham frente para logradouros públicos pavimentados ou
dotados de meio-fio são obrigados a pavimentar 80% (oitenta por cento) da largura do passeio, e a
mantê-los em bom estado em frente de seus lotes.

Parágrafo único - Em determinados logradouros públicos, a Prefeitura poderá determinar a padroni-
zação da pavimentação dos passeios públicos, por razões de ordem técnica e estética.
Art. 83 - Enquanto não houver a construção do passeio, o proprietário se obriga a mantê-lo nivelado
e livre para o trânsito de pedestres.
Art. 84 - Será permitida a construção de passeios de concreto, que obedecerá as seguintes normas:
I - a espessura mínima será de 0,06m (seis centímetros); tratando-se de entrada para veículo, a
espessura mínima será de 0,15m (quinze centímetros);
II - o traço do concreto será 1:2:3: em volume;
III - a superfície será desempenada e com declividade máxima de 4% (quatro por cento);
IV - os passeios, no sentido longitudinal, deverão ser contínuos, sem mudança de declividade que
dificulte o trânsito seguro de pedestres;
V - no caso de ruas com declividade longitudinal de até 10% (dez por cento), a acomodação do
passeio junto aos acessos de veículos deverá ser feita de modo as preservar faixa de pelo menos
1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de passeio com no máximo 4% (quatro por cento) de
declividade transversal, livres de postes, árvores ou outros elementos que possam impedir o livre
trânsito de portadores de necessidades especiais de qualquer natureza;
VI - no caso de ruas com declividade longitudinal superior a 10% (dez por cento) será permitido o uso
de patamares no lado interno das curvas. Deverá ser prevista uma faixa de trânsito contínua, do lado
externo, de no mínimo, 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de largura, totalmente desobstruída;
VII - nos demais casos, o desnível entre o passeio e o terreno lindeiro deverá ser feito no interior do
imóvel;
VIII - nos locais antigos, com passeios de largura inferior a 1,50m, (um metro e cinqüenta centíme-
tros) somente serão permitidas as implantações de postes e equipamentos de sinalização estrita-
mente necessários, e colocados por órgão da Prefeitura, ou por esta autorizados.
§ 1º - Outros materiais, que não o concreto, poderão ser autorizados pela Prefeitura, em função da
evolução da técnica e dos costumes.
§ 2º - A Prefeitura poderá determinar as modificações nos jardins dos passeios sempre que julgar
que está havendo prejuízo para o trânsito de pedestres.
Art. 85 - As saídas de água da chuva deverão ser canalizadas sob o passeio, desde o ponto anterior
ao alinhamento do muro até a sarjeta.
Art. 86 - Na construção de passeio, deverá ser reservado, para a árvore que exista ou venha a ser
plantada, um anel livre, em seu redor, de 0,50m (cinqüenta centímetros), de diâmetro, com bordas
protetoras de 0,10m (dez centímetros), de altura, aproximadamente, ou um quadrado de 0,60 x
0,60m (sessenta por sessenta centímetros) ou uma área equivalente a 0,40 m² (quarenta centíme-
tros quadrados).

Parágrafo único - O eixo da árvore a ser plantada deverá se situar a 0,50m (cinqüenta centímetros)
da borda externa da guia.
Art. 87 - A implantação de lixeira, externa às divisas do imóvel, deverá ser executada em material
resistente, lavável, de fácil higienização, com todos os seus cantos arredondados, de maneira que
esta possa ser inserida em uma figura sólida, com largura máxima de 0,50m (cinqüenta centímetros),
comprimento máximo de 1,00m (um metro) e profundidade máxima de 0,30 m (trinta centímetros).
§ 1° - A altura da borda superior da lixeira deverá situar-se entre 1,50m (um metro e cinqüenta
centímetros) e 1,20m (um metro e vinte centímetros) acima do passeio, devendo seu comprimento
situar-se paralelamente à guia.
§ 2° - A base da lixeira deverá situar-se a 0,50m (cinqüenta centímetros) da borda externa da guia,
vedada sua implantação junto aos muros, grades e demais elementos de divisa do imóvel.
§ 3° - As lixeiras existentes e em desacordo com estas prescrições terão prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da publicação desta lei para serem removidas, sob pena de multa.
Art. 88 - O gabarito dos passeios dependerá da largura do logradouro e da situação deste.
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SEÇÃO VIII

Da Insolação, Ventilação e Iluminação

Art. 89 - Para fins de iluminação e ventilação natural, todo compartimento deverá dispor de abertura
comunicando-o diretamente com o exterior.
§ 1º - Excetuam-se os corredores de uso privativo, os de uso coletivo até 10,00m (dez metros) de
comprimento, poços e saguões de elevadores, devendo as escadas de uso comum ter iluminação
natural, direta ou indireta.
§ 2º - Para efeito de insolação e iluminação, as dimensões dos espaços livres, em planta, serão
contadas entre as projeções das saliências, excetuando-se os beirais com até 0,70m (setenta
centímetros).
Art. 90 - Consideram-se suficientes para insolação, iluminação e ventilação de quaisquer comparti-
mentos, em prédios de um pavimento e de até 4,00m (quatro metros) de altura:
I - espaços livres fechados, com área não inferior a 6,00m² (seis metros quadrados) e dimensão
mínima de 2,00m (dois metros) em quaisquer de seus lados;
II - espaços livres abertos nas duas extremidades ou em uma delas (corredores), de largura não
inferior a 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), quer quando junto às divisas do lote, quer
quando entre corpos edificados no mesmo lote, de altura não superior a 4,00m (quatro metros). A
medida da largura deve ser tomada sempre do eixo da abertura e perpendicularmente à divisa do
imóvel.

Parágrafo único - A altura referida neste artigo será a altura média no plano da parede voltada para
a divisa do lote ou para outro corpo edificado.
Art. 91 - Consideram-se suficientes para insolação, iluminação e ventilação de dormitórios, salas,
salões, e locais de trabalho, em prédios de mais de um pavimento ou altura superior a 4,00m (quatro
metros):
I - os espaços livres fechados que contenham, em plano horizontal, área equivalente a H²/4 (H ao
quadrado, dividido por quatro) onde H representa a diferença de nível entre o teto do pavimento mais
alto e o piso do pavimento mais baixo a ser insolado, iluminado ou ventilado, permitindo-se o
escalonamento;
II - os espaços livres abertos nas duas extremidades ou em uma delas (corredores), junto às divisas
do lote ou entre corpos edificados, de largura maior ou igual a H/6 (H dividido por seis), com o mínimo
de 2,00m (dois metros). A medida da largura deve ser tomada do eixo da abertura e perpendicular-
mente à divisa do imóvel.
§ 1º - A dimensão mínima do espaço livre fechado, referido no item I, será sempre igual ou superior
a H/4 (H dividido por quatro) não podendo ser inferior a 2,00m (dois metros) em qualquer de seus
lados e sua área não inferior a 10,00m² (dez metros quadrados), podendo ter qualquer forma, desde
que nele possa ser inscrito, no plano horizontal um círculo de diâmetro igual a H/4 (H dividido por
quatro).
§ 2º - Quando H/6 (H dividido por seis), for superior a 3,00m (três metros), a largura excedente deste
valor poderá ser contada sobre o espaço aberto do imóvel vizinho, desde que constitua recuo legal
obrigatório, comprovado por certidão da Prefeitura ou apresentação da legislação municipal.
Art. 92 - Para iluminação e ventilação de cozinhas, copas e despensas serão suficientes:
I - os espaços livres fechados com:
a) 6,00m² (seis metros quadrados) em prédios de até 3 (três) pavimentos e altura não superior a
10,00m (dez metros);
b) 6,00m² (seis metros quadrados) de área mais de 2,00m (dois metros quadrados) por pavimento
excedente de três: com dimensão mínima de 2,00m (dois metros) em quaisquer de seus lados e
relação entre seus lados de 1 para 1,5, em prédios de mais de 3 (três) pavimentos ou altura superior
a 10,00m (dez metros);
II - espaços livres abertos de largura não inferior a:
a) 2,00m (dois metros) em prédios de 3 (três) pavimentos ou 10,00m (dez metros) de altura;
b) 2,00m (dois metros) mais 0,15m (quinze centímetros) por pavimento excedente de três, em
prédios de mais de 3 (três) pavimentos.
Art. 93 - Para ventilação de compartimento sanitário, caixas de escadas e corredores com mais de
10,00m (dez metros) de comprimento será suficiente o espaço livre fechado com área mínima de
4,00m² (quatro metros quadrados) em prédios de até 4 (quatro) pavimentos. Para cada pavimento
excedente haverá um acréscimo de 1,00m² (um metro quadrado) por pavimento. A dimensão mínima
não será inferior a 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) e a relação entre os seus lados de 1
para 1,5.
Parágrafo único - Em qualquer tipo de edificação será admitida a ventilação indireta ou ventilação
forçada de compartimentos sanitários mediante:
I - ventilação indireta através de compartimento contíguo, por meio de duto de seção não inferior a
0,40m² (quarenta centímetros quadrados) com dimensão mínima de 0,40m (quarenta centímetros) e
extensão não superior a 4,00m (quatro metros). Os dutos deverão se abrir para o exterior e ter as
aberturas teladas;
II - ventilação natural por meio de chaminé de tiragem atendendo aos seguintes requisitos mínimos:
a) seção transversal dimensionada de forma a que correspondam no mínimo, 6 cm² (seis centíme-
tros quadrados) de seção, para cada metro de altura da chaminé, devendo em qualquer caso, ser
capaz de conter um círculo de 0,60m (sessenta centímetros) de diâmetro;
b) ter prolongamento de, pelo menos, um metro acima da cobertura;
c) ser provida de abertura inferior, que permita limpeza, e de dispositivo superior de proteção contra
a penetração de águas de chuva.
Art. 94 - A área iluminante dos compartimentos deverá corresponder, no mínimo, a:
I - nos locais de trabalho e nos destinados a ensino, leitura e atividades similares: 1/5 (um quinto) da
área do piso;
II - nos compartimentos destinados a dormir, estar, cozinhar, comer em compartimentos sanitários: 1/
8 (um oitavo) da área do piso, com o mínimo de 0,60m²; (sessenta centímetros quadrados);
III - nos demais tipos de compartimento: 1/10 (um décimo) de área do piso, com o mínimo de 0,60 m²
(sessenta centímetros quadrados);
Art. 95 - A área de ventilação natural deverá ser em qualquer caso de, no mínimo, a metade da
superfície de iluminação natural.
Art. 96 - Não serão considerados isolados ou iluminados os compartimentos cuja profundidade a
partir da abertura iluminante for maior que três vezes seu pé direito, incluída na profundidade a
projeção das saliências, alpendres ou outras coberturas, excetuando-se os beirais com até 0,70m
(setenta centímetros).
Art. 97 - Em casos especiais poderão ser aceitas ventilação e iluminação artificial, em substituição
às naturais, desde que comprovada sua necessidade e atendidas as normas da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas.
Parágrafo único - Para os sub-solos, a autoridade municipal poderá exigir a ventilação artificial ou
demonstração técnica de suficiência da ventilação natural.
Art. 98 - Poderá ser aceita, para qualquer tipo de edificação, como alternativa ao atendimento das
exigências dos artigos anteriores, referente à insolação e ventilação natural, demonstração técnica
de sua suficiência, na forma que for estabelecida em Norma Técnica Especial.

SEÇÃO IX
Dos Alinhamentos e dos Afastamentos

Art. 99 - Todos os prédios construídos ou reconstruídos dentro do perímetro urbano deverão
obedecer ao alinhamento e ao recuo obrigatório, fornecidos pela Prefeitura.
Art. 100 - Afastamentos mínimos previstos serão:
I - afastamento frontal: 4,00m (quatro metros), devendo esta medida ser tomada, de qualquer ponto
do lote, sempre perpendicularmente da edificação às divisas do lote;
II - afastamento lateral: 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) quando existir abertura lateral para
iluminação e ventilação;
III - aos lotes de esquina além dos recuos previstos nos itens I e II, deverá ser observado o recuo
lateral de 2,00m (dois metros) para a via secundária, devendo esta medida ser tomada, de qualquer

ponto, sempre perpendicularmente da edificação às divisas do lote;
IV - Nos imóveis que confrontem pela frente e pelos fundos com vias públicas, deverá ser respeitado
o afastamento de 4,00m (quatro metros) para cada uma das vias.
Art. 101 - Fica permitida a Cobertura Leve Sobre Recuo em atividades comerciais da categoria de
uso tipo restaurante, bar, lanchonete, sorveteria e afins, destinadas exclusivamente a ambientes
para alocação de público usuário no consumo de alimentos e dentro das seguintes condições:
I - tenham altura máxima de 4,00m (quatro metros) e não haja possibilidade de circulação ou perma-
nência de pessoas sobre os mesmos;
II - as coberturas não despejem as águas pluviais, através de beiral, sobre o passeio público e o lote
vizinho;
III - não infrinjam as disposições exigidas por lei quanto à insolação, iluminação e ventilação dos
ambientes existentes;
IV - permaneçam abertas, pelo menos, duas faces da área coberta, sendo uma delas voltada para
a rua, a qual poderá receber vedação fixa maciça até 0,90m (noventa centímetros) de altura, sendo
que o restante desse vão só poderá receber fechos fixos do tipo grade vazada ou fechos inteiriços
que possam ser recolhidos, destinados unicamente à proteção casual contra intempéries.
§ 1º - As coberturas de que trata o “caput” deste artigo serão consideradas edificações transitórias
e sua autorização deverá ser renovada anualmente.
§ 2º - Na hipótese de desapropriação o proprietário não fará jus a qualquer valor indenizatório
referente a esse tipo de edificação.
§ 3º - Os interessados deverão protocolizar requerimento na Prefeitura anexando as respectivas
plantas e memoriais, firmados por profissional habilitado, solicitando a aprovação de projeto, a fim de
obterem a devida autorização para implantação.
§ 4º - As coberturas já existentes à data da promulgação desta lei serão passíveis de legalização,
mesmo que o material de suas coberturas sejam diversos dos constantes do inciso XV do artigo 9º,
exceto o uso de laje de concreto, devendo os interessados protocolizarem as solicitações nos
termos do parágrafo anterior.
Art. 102 - A prefeitura poderá determinar a retirada de qualquer cobertura leve, caso julgue que
estas possam causar prejuízos à estética, ao trânsito ou prejudicar outros imóveis.

SEÇÃO X
Das Instalações Hidráulicas e Sanitárias

Art. 103 - Todo e qualquer serviço de abastecimento de água ou de coleta e disposição de esgotos
deverá sujeitar-se ao controle dos órgãos competentes.
Art. 104 - Os projetos de sistemas de abastecimento de água e de coleta e disposição de esgotos
deverão ser elaborados em obediência às normas e especificações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas-ABNT e às normas e especificações adotadas pelos órgãos técnicos encarrega-
dos de aprová-los.
Art. 105 - É vedada a instalação de tubulações de esgoto em locais onde possam representar risco
de contaminação de água potável.
Art. 106 - Sempre que os sistemas públicos não tiverem condições de atendimento, os conjuntos
habitacionais e as unidades isoladas deverão possuir sistemas de abastecimento de água e sistema
de coleta e disposição de esgotos, aprovados pela autoridade competente.
Art. 107 - A disposição de esgotos nos corpos de água, bem como em áreas adjacentes ou de
influência, só poderá ser feita de modo a não causar riscos à saúde.
Art. 108 - Todo prédio deverá ser abastecido de água potável em quantidade suficiente ao fim a que
se destina, e dotado de dispositivos e instalações adequados destinados a receber e a conduzir os
despejos.
§ 1º - Onde houver redes públicas de água ou de esgotos, em condições de atendimento, as
edificações novas ou já existentes serão obrigatoriamente a elas ligadas e por elas respectivamente
abastecidas ou esgotadas.
§ 2º - É vedada a interligação de instalações prediais internas entre prédios situados em lotes
distintos.
Art. 109 - Sempre que o abastecimento de água não puder ser feito com continuidade e sempre que
for necessário para o bom funcionamento das instalações prediais será obrigatória a existência de
reservatórios prediais.
§ 1º - A capacidade mínima dos reservatórios prediais, adicional à exigida para combate a incêndios,
será equivalente ao consumo do prédio durante vinte e quatro horas e calculada segundo critérios
fixados pela ABNT.
§ 2º - São obrigatórias a limpeza e a desinfecção periódica dos reservatórios prediais, na forma
indicada pela autoridade municipal.
Art. 110 - Não será permitida:
I - a instalação de dispositivos para sucção de água diretamente das redes de distribuição;
II - a passagem de tubulações de água potável pelo interior de fossas, ramais de esgotos, poços
absorventes, poços de visita e caixas de inspeção de esgotos, bem como tubulações de esgoto por
reservatórios ou depósitos de água;
III - a interconexão de tubulações ligadas diretamente a sistemas públicos com tubulações que
contenham água proveniente de outras fontes de abastecimento;
IV - a introdução, direta ou indireta, de esgoto em conduto de águas pluviais;
V - qualquer outra instalação, processo ou atividade que, a juízo da autoridade competente, possa
representar risco de contaminação de água potável;
VI - a ligação de ralos de águas pluviais e de drenagem à rede de esgoto.
Art. 111 - É obrigatória:
I - a existência, nos aparelhos sanitários, de dispositivos de lavagem contínua ou intermitente;
II - a instalações de dispositivos de captação de água no piso dos compartimentos sanitários e nas
copas, cozinhas e lavanderias;
III - a passagem dos despejos das pias da copa e cozinha residenciais, hospitais, hotéis, restauran-
tes, estabelecimentos congêneres, por caixa de gordura.
Art. 112 - A utilização de privadas químicas será regulamentada em Norma Técnica Especial.
Art. 113 - Toda habitação terá o ramal principal do sistema coletor de esgotos com diâmetro não
inferior a 100 (cem) milímetros e provido de dispositivo de inspeção.
Art. 114 - É expressamente proibida a introdução direta ou indireta de águas pluviais ou resultantes
de drenagem nos ramais prediais de esgotos.
Art. 115 - Os tanques e aparelhos de lavagem de roupas serão obrigatoriamente ligados à rede
coletora de esgotos através de fecho hidráulico.
Art. 116 - Os aparelhos sanitários quaisquer que sejam os seus tipos, serão desconectados dos
ramais respectivos por meio de sifões individuais, com fecho hidráulico nunca inferior a 0,05m (cinco
centímetros), munidos de pontos de inspeção de fácil acesso à limpeza ou terão seus despejos
conduzidos a um sifão único, segundo a técnica mais aconselhada.
Art. 117 - Todos os sifões, exceto os auto-ventilados, deverão ser protegidos contra dessifonamento
e contrapressão, por meio de ventilação apropriada.
Art. 118 - As instalações prediais de esgotos deverão ser suficientemente ventiladas e dotadas de
dispositivos adequados para evitar refluxo de qualquer natureza, inclusive:
I - tubos de queda, prolongados acima da cobertura do edifício, conforme especificação da Norma
Técnica pertinente;
II - canalização independente ascendente, constituindo tubo ventilador.

Parágrafo único - O tubo ventilador poderá ser ligado ao prolongamento de um tubo de queda acima
da última inserção do ramal de esgoto.
Art. 119 - Nenhum prédio situado em via pública dotada de rede de abastecimento de água e coleta
de esgotos poderá realizar a abertura ou a manutenção de cisterna ou fossa.
Art. 120 - A abertura de poços profundos de água potável dependerá de autorização dos órgãos
municipais competentes.
Art. 121 - A autoridade municipal poderá estabelecer outras medidas de proteção sanitária, relativas
às instalações prediais de águas e esgotos, além das previstas nessa seção.
Art. 122 - Os edifícios, sempre que colocados nas divisas dos alinhamentos, serão providos de
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calhas e condutores para escoamento das águas pluviais.
§ 1º - Para efeito deste artigo excluem-se os edifícios cuja disposição dos telhados orientem as
águas pluviais para o seu próprio terreno.
§ 2º - As águas pluviais provenientes das calhas e condutores dos edifícios, quando não armaze-
nadas para posterior reaproveitamento, deverão ser canalizadas até as sarjetas, passando sempre
por baixo das calçadas.

SEÇÃO XI
Das Dimensões Mínimas dos Compartimentos

Art. 123 - Os compartimentos deverão ter conformação e dimensão adequadas à função ou ativida-
de a que se destinam, atendidos os mínimos estabelecidos neste código e em Normas Técnicas
Especiais.
Art. 124 - Os compartimentos não poderão ter áreas e dimensões inferiores aos valores estabele-
cidos nas normas específicas para as respectivas edificações de que fazem parte, e, quando não
previsto nas referidas normas específicas, aos valores abaixo:
I - salas em habitação: 8,00m² (oito metros quadrados), com dimensão mínima de 2,50m (dois metros
e cinqüenta centímetros);
II - salas para escritórios, comércio ou serviços: 10,00m² (dez metros quadrados), com dimensão
mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
III - dormitórios: 8,00m² (oito metros quadrados), com dimensão mínima de 2,50m (dois metros e
cinqüenta centímetros);
IV - dormitórios coletivos: 5,00m² (cinco metros quadrados) por leito, com dimensão mínima de 2,50m
(dois metros e cinqüenta centímetros);
V - quartos de vestir, quando conjugado a dormitórios: 4,00m² (quatro metros quadrados);
VI - dormitório de empregada: 6,00m² (seis metros quadrados), com dimensão mínima de 2,50m (dois
metros e cinqüenta centímetros);
VII - salas - dormitórios: 16,00m² (dezesseis metros quadrados), com dimensão mínima de 2,50m
(dois metros e cinqüenta centímetros);
VIII - cozinhas: 4,00m² (quatro metros quadrados), com dimensão mínima de 1,50m (um metro e
cinqüenta centímetros);
IX - lavanderias: 1,50m² (um metro e cinqüenta centímetros quadrados), com dimensão mínima de
1,20m (um metro e vinte centímetros)
a) Quando conjugadas às cozinhas, a dimensão mínima poderá ser reduzida a 1,00m (um metro);
X - compartimentos sanitários:
a) contendo somente bacia sanitária: 1,44m² (um metro e quarenta e quatro centímetros quadrados)
com dimensão mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);
b) contendo bacia sanitária e lavatório: 2,55m² (dois metros e cinqüenta e cinco centímetros quadra-
dos), com dimensão mínima de 1,50m (um metro e meio);
c) contendo bacia sanitária e área para banho, com chuveiro, 3,00m² (três metros quadrados) com
dimensão mínima de 1,50m (um metro e meio);
d) contendo bacia sanitária, área de banho, com chuveiro e lavatório, 3,15m² (três metros e quinze
centímetros quadrados) com dimensão mínima de 1,50m (um metro e meio);
e) contendo somente chuveiro, 1,44m²(um metro e quarenta e quatro centímetros quadrados) com
dimensão mínima de 1,20m (um metro e vinte);
f) antecâmaras, com ou sem lavatório 2,25m² (dois metros e vinte e cinco centímetros quadrados)
com dimensão mínima de 1,50m (um metro e meio);
g) contendo outros tipos ou combinações de aparelhos, a área necessária, segundo disposição
conveniente a proporcionar a cada um deles, uso cômodo;
h) celas, em compartimentos sanitários coletivos, para chuveiros ou bacias sanitárias, 1,44m² (um
metro e quarenta e quatro centímetros quadrados), com dimensão mínima de 1,20m (um metro e
vinte);
i) mictórios tipo calha, de uso coletivo, 0,60m (sessenta centímetros) em equivalência a um mictório
tipo cuba;
j) separação entre mictórios tipo cuba, 0,60m (sessenta centímetros), de eixo a eixo.
XI - vestiários: 6,00m² (seis metros quadrados);
XII - largura de corredores e passagens:
a) em habitações unifamiliares e unidades autônomas de habitações multifamiliares, 1,00m (um
metro);
b) em outros tipos de edificações:
- quando de uso comum ou coletivo, 2,00m (dois metros);
- quando de uso restrito, poderá ser admitida redução até 1,00m (um metro).
XIII - compartimentos destinados a outros fins, valores sujeitos a justificação.
Art. 125 - Os pés-direitos não poderão ser inferiores aos estabelecidos nas normas específicas
para a respectiva edificação e, quando não previstos, aos valores a seguir:
I - nas habitações:
a) salas e dormitórios: 2,70m (dois metros e setenta centímetros);
b) garagens: 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
c) porões, depósitos, adegas e sótãos: 2,50m (dois metros e cinqüenta);
d) nos demais compartimentos: 2,70m (dois metros e setenta centímetros);
e) não serão considerados habitáveis os compartimentos cujo pé direito for inferior a 2,00 m (dois
metros).
II - nas edificações destinadas a comércio e serviços:
a) em pavimentos térreos, 3,00m (três metros);
b) em pavimentos superiores, 2,70m (dois metros e setenta centímetros);
c) porões, depósitos, adegas e sótãos, quando não destinados a locais de trabalho: 2,50m (dois
metros e cinqüenta centímetros);
d) garagens: 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
e) não serão considerados habitáveis os compartimentos cujo pé direito for inferior a 2,00m (dois
metros).
III - nas escolas:
a) nas salas de aula e anfiteatros, mínimo de 3,00m (três metros);
b) instalações sanitárias: 2,70m (dois metros e setenta centímetros).
IV - em locais de trabalho:
a) indústrias, fábricas e grandes oficinas, 4,00m (quatro metros), podendo ser permitidas reduções
até 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros), segundo a natureza dos trabalhos;
b) outros locais de trabalho, 3,00m (três metros) podendo ser permitidas reduções até 2,70m (dois
metros e setenta centímetros), segundo a atividade desenvolvida.
V - em salas de espetáculo, auditórios e outros locais de reunião, 6,00m (seis metros) podendo ser
permitidas reduções até 4,00m (quatro metros), em locais de área inferior a 250,00m² (duzentos e
cinqüenta metros quadrados); nas frisas, camarotes e galerias, 2,70m (dois metros e setenta
centímetros);
VI - em garagens, 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
VII - em porões ou subsolos, os previstos para os fins a que se destinarem 2,50m (dois metros e
cinqüenta centímetros);
VIII - em corredores e passagens, 2,70m (dois metros e setenta centímetros);
IX - em armazéns, salões e depósitos, excetuados os domiciliares, 3,50m (três metros e cinqüenta
centímetros);
X - em outros compartimentos, os fixados pela autoridade municipal competente, segundo o critério
de similaridade ou analogia.

SEÇÃO XII
Das Áreas de Estacionamento

Art. 126 - Os espaços de manobra e estacionamento de automóveis serão projetados de forma que
estas operações não sejam executadas nos logradouros públicos.
Art. 127 - Os estacionamentos coletivos e comerciais deverão ter área de acumulação, acomodação

e manobra dimensionada de forma a comportar, no mínimo, 3% (três por cento) de sua capacidade.
Esta porcentagem poderá ser inferior, desde que comprovado que a área de acumulação possui
capacidade de absorver 90% (noventa por cento) da fila provável na hora de pico.
§ 1º - No cálculo da área de acumulação, acomodação e manobra poderão ser consideradas as
áreas destinadas às rampas e faixas de acesso às vagas de estacionamento, desde que possuam
a largura mínima de 6,00m para sentido duplo.
§ 2º - Quando se tratar de estacionamento com acesso controlado, o espaço de acumulação deverá
estar situado entre o alinhamento do logradouro e o local de controle.
Art. 128 - As faixas de circulação de automóveis deverão apresentar largura mínima de 2,75m (dois
metros e setenta e cinco centímetros) e altura livre de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros).
Parágrafo único - Será permitida uma única faixa de circulação quando esta se destinar, no máximo
ao trânsito de 60 (sessenta) veículos em estacionamentos privativos e 30 (trinta) veículos em
estacionamentos coletivos e comerciais.
Art. 129 - As faixas de circulação em curva terão largura e raio interno de curvatura adequados à
circulação de veículos de passeio.
Art. 130 - Os espaços de manobra e acesso serão dimensionados em função do ângulo formado
pelo comprimento da vaga e da faixa de acesso, respeitadas as dimensões mínimas conforme a
seguinte tabela:

Art. 131 - As vagas de estacionamento serão dimensionadas conforme a tabela constante no artigo
anterior, em função do tipo de veículo a que se destinam.
§ 1º - Os espaços para manobras em vagas em estacionamento serão de responsabilidade do autor
do projeto e do dirigente técnico da obra, devendo o projeto dispor graficamente sua exeqüibilidade,
atendendo às dimensões mínimas estabelecidas nesta seção.
§ 2º - Será admitida somente a manobra de até 2 (dois) veículos para liberar a movimentação de um
terceiro.
Art. 132 - As vagas de estacionamento devem ter as medidas mínimas, em metros, conforme a tabela
abaixo:

Parágrafo único - A vaga paralela à faixa de acesso será acrescida de 1,00m (um metro) no
comprimento e 0,25m (vinte e cinco centímetros) na largura para automóveis e utilitários e 2,00m
(dois metros) no comprimento e 2,00m (dois metros) na largura para caminhões, ônibus e carro forte.
Art. 133 - Quando o estacionamento for coberto, ou em subsolo, deverá dispor de ventilação
permanente por aberturas que garantam a ventilação cruzada e que correspondam, no mínimo, a 3%
(três por cento) da área do ambiente.
§ 1º - O vão de acesso de veículos, quando guarnecido por portas vazadas ou gradeadas, poderá
ser computado no cálculo dessas aberturas.
§ 2º - A ventilação natural poderá ser substituída ou suplementada por dutos ou meios mecânicos,
dimensionados a garantir a renovação de 5 (cinco) volumes de ar do ambiente por hora.
Art. 134 - O número de vagas utilizadas nos estacionamentos será distribuída a critério do proprie-
tário, observando-se que a distinção de vagas para veículos pequenos é de, no máximo, 20% (vinte
por cento) do número total de vagas, devendo o autor do projeto especificar nas peças gráficas a
que tipo de veículo se destina cada vaga. A não especificação indicará sempre a vaga para veículo
médio.

Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo, não se aplica aos condomínios horizontais de
interesse social.
Art. 135 - Será permitido que as vagas de veículos exigidas para as edificações ocupem as áreas
liberadas pelos afastamentos laterais, frontais ou de fundos.
Art. 136 - As áreas de estacionamento que porventura não estejam previstas neste código serão,
por semelhança, estabelecidas pela Prefeitura.

CAPÍTULO VII
Das Edificações Residenciais

SEÇÃO I
Das Edificações Unifamiliares: Casas

Art. 137 - Toda habitação deverá dispor de pelo menos um dormitório, uma cozinha, uma instalação
sanitária e uma área de serviço.
Art. 138 - As salas, dormitórios e cozinhas das habitações deverão apresentar áreas não inferiores
às seguintes:
I - salas: 8,00m² (oito metros quadrados), com dimensão mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta
centímetros);
II - dormitórios:
a) quando se tratar de um único além da sala: 12,00m² (doze metros quadrados), com dimensão
mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
b) quando se tratar de dois: 10,00m² (dez metros quadrados) para cada um, com dimensão mínima
de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
c) quando se tratar de três ou mais : 10,00m² (dez metros quadrados) para um deles, 8,00m²  (oito
metros quadrados) para cada um dos demais, com dimensão mínima de 2,50m (dois metros e
cinqüenta centímetros);
d) quando se tratar de sala – dormitório: 16,00m² (dezesseis metros quadrados), com dimensão
mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
e) quartos de vestir, quando conjugados a dormitórios: 4,00m² (quatro metros quadrados);
f) dormitórios de empregada: 6,00m² (seis metros quadrados), com dimensão mínima de 2,50m (dois
metros e cinqüenta centímetros);
III - Cozinhas: 4,00m² (quatro metros quadrados), com dimensão mínima de 1,50m (um metro e
cinqüenta centímetros).
Art. 139 - As cozinhas terão paredes, até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), no
mínimo, e os pisos, revestidos de material liso, resistente, impermeável; não se comunicarão direta-
mente com dormitórios ou compartimentos providos de bacias sanitárias.
Parágrafo único - Nas cozinhas, deverá ser assegurada ventilação permanente.
Art. 140 - Nas casas que não disponham de quarto de empregada, os depósitos, despensas,
adegas, despejos, rouparias e similares, somente poderão ter:
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I - área não superior a 2,00m² (dois metros quadrados)
II - área igual ou maior que 6,00m² (seis metros quadrados), devendo neste caso atender às normas
de insolação, iluminação e ventilação aplicáveis a dormitórios.
Art. 141 - Em toda habitação deverá haver pelo menos um compartimento provido de bacia sanitária,
lavatório e chuveiro com:
I - área não inferior a 3,00m² (três metros quadrados);
II - paredes até altura de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), no mínimo, e os pisos, revestidos
de material liso, resistente, impermeável e lavável.

Parágrafo único - Nestes compartimentos deverá ser assegurada ventilação permanente.
Art. 142 - Os pisos e demais paredes dos demais compartimentos serão revestidos com materiais
adequados ao fim a que se destinem.
Art. 143 - A largura dos corredores internos e das escadas, não poderá ser inferior a 1,00m (um
metro).

Parágrafo único - A largura mínima das escadas destinadas a acesso a jiraus, torres, adegas e
outras situações similares, será de 0,80m (oitenta centímetros).
Art. 144 - Os pés-direitos mínimos serão os seguintes:
a) salas e dormitórios: 2,70m (dois metros e setenta centímetros);
b) garagens: 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
c) porões, depósitos, adegas e sótãos: 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
d) nos demais compartimentos: 2,70m (dois metros e setenta centímetros);
e) não serão considerados habitáveis os compartimentos cujo pé direito for inferior a 2,00m (dois
metros).
Art. 145 - A altura do piso de pavimento térreo ou da soleira da entrada em relação ao meio-fio, ou
eixo da rua quando este não existir, deverá ser tal que garanta uma declividade mínima de 3% (três
por cento) entre a soleira da entrada do edifício e meio-fio.

Parágrafo único - Quando as condições técnicas de escoamento de esgotos sanitários e águas
pluviais possibilitarem o escoamento pelos fundos do imóvel, e seu direcionamento para a via
pública, ou se forem apresentadas soluções tecnicamente viáveis, a critério da Prefeitura, não se
aplica o disposto no “caput” deste artigo.
Art. 146 - Os materiais aplicados nas residências deverão ser adequados ao fim a que se destinam
e atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Art. 147 - Toda edificação deverá ser perfeitamente isolada da umidade e emanações provenientes
do solo, mediante impermeabilização entre os alicerces e as paredes e em todas as superfícies, da
própria edificação e das edificações vizinhas, sujeitas à penetração de umidade.
Art. 148 - As paredes terão espessuras e revestimentos suficientes a atender às necessidades de
resistência, isolamento térmico, acústico e impermeabilidade, segundo sua posição e os materiais
nelas empregados.
Art. 149 - A cobertura das construções será feita com materiais impermeáveis, incombustíveis e
maus condutores de calor.
Parágrafo único - Excetuam-se as construções secundárias, destinadas a lazer.
Art. 150 - A utilização de um prédio residencial para outra finalidade depende de autorização da
Prefeitura.

Parágrafo único - A Prefeitura concederá a autorização quando os diversos compartimentos satis-
fizerem as novas finalidades, e a utilização pretendida se enquadrar no zoneamento do local.

SEÇÃO II
Habitações de Interesse Social

Art. 151 - Considera-se habitação de interesse social, a habitação com o máximo de 60,00m²
(sessenta metros quadrados), integrando conjuntos habitacionais, construída por entidades públi-
cas de administração direta ou indireta.
Parágrafo único- - Mediante atos específicos, poderão ser considerados de interesse social habita-
ções construídas ou financiadas por outras entidades.
Art. 152 - O projeto e a execução de habitações de interesse social, embora devam observar as
disposições relativas à aprovação, gozarão, em caráter excepcional, das permissões especiais
estabelecidas neste Capítulo.
Art. 153 - No projeto e na construção da unidade de interesse social serão admitidos os seguintes
mínimos:
I - pé direito de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros) em todas as peças;
II - área útil de 7,00m² (sete metros quadrados) nos quartos, desde que um, pelo menos tenha 8,00m²
(oito metros quadrados);
III - área útil de 8,00m² (oito metros quadrados) na sala;
IV - área útil de 4,00m² (quatro metros quadrados) na cozinha;
V - área útil de 2,00m² (dois metros quadrados) no compartimento sanitário.
Art. 154 - Todas as paredes deverão ser construídas em alvenaria ou outro material que apresente
especificações técnicas normatizadas pelos órgãos competentes.
Art. 155 - Barra impermeável nas paredes do compartimento sanitário, com 1,50m (um metro e
cinqüenta centímetros) de altura, no mínimo, e sobre a pia da cozinha uma faixa de, no mínimo, 0,30m
(trinta centímetros) de altura.
Art. 156 - O piso dos compartimentos poderá ser do tipo cimentado liso, com no mínimo, 0,02m (dois
centímetros) sobre o contra-piso acabado.
Art. 157 - As reformas, ampliações e alterações de uso das habitações de interesse social que
ultrapassarem 60,00m² (sessenta metros quadrados) estarão sujeitas às demais exigências conti-
das nesta Lei.
Art. 158 - Para efeito desta lei, conjunto residencial de interesse social é o agrupamento formado por
duas ou mais unidades de habitação construído em um mesmo lote de terreno ou em lotes reunidos
formando um terreno contínuo.

Parágrafo único - Os conjuntos residenciais de interesse social somente serão permitidos na zona
residencial.
Art. 159 - Os conjuntos residenciais com capacidade para 100 (cem) ou mais unidades habitacionais
e previsão populacional superior a 600 (seiscentos) habitantes, deverão obedecer às seguintes
condições:
I - respeitar todas as exigências desta lei relativas à implantação no terreno de cada unidade
habitacional;
II - fazer corresponder a cada unidade habitacional isolada uma área própria de 250,00m² (duzentos
e cinqüenta metros quadrados);
III - possuir áreas livres de uso coletivo, destinadas a jardins, recreação, parques de estacionamento
de veículos, proporcionais a população calculada para todo o conjunto e nunca inferior a 50%
(cinqüenta por cento) da área total do terreno.

SEÇÃO III
Das Residências Geminadas

Art. 160 - As casas geminadas só serão permitidas até uma série de 2 (duas) unidades, com no
máximo dois pavimentos, devendo o conjunto satisfazer às seguintes condições:
I - corresponder a cada unidade uma testada mínima de 5,00m (cinco metros);
II - quando, em um mesmo lote ou gleba, for edificado mais de uma série de casas, formando
conjuntos, estes deverão obedecer aos índices de recuos estabelecidos por esta lei para efeito de
zoneamento, sendo os recuos laterais mínimos, entre os conjuntos, de 4,00m (quatro metros);
III - respeitar, para o conjunto residencial e à área total de terreno sobre o qual está projetado, os
índices de ocupação do terreno estabelecidos por esta lei para efeito de zoneamento;

IV - constituir um conjunto arquitetônico único.

SEÇÃO IV
Das Residências Superpostas

Art. 161 - A construção de duas residências superpostas só é permitida nas seguintes condições:
I - garantir o acesso independente a cada uma das residências isoladamente;
II - respeitar as exigências desta lei relativas aos índices estabelecidos para fins de zoneamento.

Parágrafo único - As residências superpostas poderão ser geminadas desde que atendam, além
das condições que lhes são próprias, as previstas para as casas geminadas.

SEÇÃO V
Das Edificações Multifamiliares: Edifícios de Apartamentos

Art. 162 - Aplicam-se aos edifícios de apartamentos as normas gerais referentes às edificações e
as específicas referentes às habitações, no que couber, complementadas pelo disposto nessa
Seção.
Art. 163 - Nos edifícios de apartamentos deverá existir compartimento para depósito do lixo domés-
tico com capacidade suficiente para vinte e quatro (24) horas, no mínimo.

Parágrafo único - No recinto das caixas de escada não poderão existir aberturas diretas para
equipamentos ou dispositivos de coleta de lixo.
Art. 164 - É obrigatória a instalação de elevadores na forma disposta no artigo 68 deste Código.
Art. 165 - É obrigatória a existência de depósito de material de limpeza, compartimento sanitário,
vestiário e chuveiro para uso exclusivo do pessoal de serviço. O vestiário não terá área inferior a
6,00m² (seis metros quadrados)
Parágrafo único - Essa exigência poderá ser dispensada, a juízo da autoridade municipal, nos
edifícios que, comprovadamente, pelas suas dimensões e características a justifiquem.
Art. 166 - As piscinas em edifícios, quando não privativas de unidade autônoma, serão consideradas
de uso coletivo restrito, sujeitas, no que lhes for aplicável, ao disposto neste Código e em Normas
Técnicas Especiais.

Parágrafo único - As piscinas privativas serão consideradas piscinas de uso familiar.
Art. 167 - Nos edifícios de habitação coletiva a estrutura, as paredes, os pisos, os forros e as
escadas serão construídos inteiramente de material incombustível.

Parágrafo único - A madeira, outro material combustível, será tolerado em esquadrias, corrimãos e
como revestimento assentado sobre concreto ou alvenaria.
Art. 168 - Nos compartimentos destinados ao comércio somente serão permitidos estabelecimentos
comerciais que não perturbem o sossego dos moradores e cujo funcionamento, em hipótese alguma,
prolongue-se além das 22:00 (vinte e duas) horas.
Art. 169 - A Prefeitura determinará as condições a serem obedecidas para o abastecimento de água
e o esgotamento do edifício.
Parágrafo único - Quando, a juízo da Prefeitura, for necessário, poderão ser exigidos os projetos
completos das instalações de águas e esgotos.
Art. 170 - Os vestíbulos dos apartamentos quando tiverem área superior a 6,00m² (seis metros
quadrados) deverão satisfazer às exigências para insolação e iluminação dos compartimentos de
uso diurno.
Art. 171 - Os edifícios de apartamentos deverão possuir equipamento para combate a incêndio,
segundo normas da ABNT e atendendo às exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo.
Art. 172 - Nos prédios de apartamentos não será permitido depositar materiais ou exercer atividades
que, pela sua natureza, representem perigo ou sejam prejudiciais à saúde e ao bem estar dos
moradores e vizinhos.
Art. 173 - A habitação do zelador, quando prevista, poderá ser construída em edícula, sempre,
porém, com o mínimo dos seguintes compartimentos: sala, dormitório, cozinha e instalação sanitária.
Parágrafo único - As condições técnicas exigidas para os compartimentos da habitação do zelador,
deverão ser as mínimas estabelecidas nesta lei, para outros tipos de habitação.
Art. 174 - Os edifícios de apartamentos ou de habitação coletiva deverão ser dotados de locais para
estacionamento ou guarda de veículos que serão cobertos, atendendo ao disposto na seção XII, do
Capítulo VI deste código.

Parágrafo único - Os locais cobertos poderão ser projetados:
I - no subsolo, respeitada a área dos recuos de frente obrigatórios e os acessos, inclusive às
dependências das edificações;
II - no pavimento térreo, quando em pilotis e altura máxima de 3,00m (três metros), não sendo nesse
caso considerado para efeito do coeficiente de aproveitamento.
Art. 175 - Os locais de estacionamento ou guarda de veículos, deverão atender as seguintes
exigências:
I - os pisos serão dotados de sistema que permita perfeito escoamento das águas de superfície;
II - as paredes que o delimitarem serão executadas com material incombustível;
III - terá que existir, sempre, passagem de pedestre com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte
centímetros), separada das destinadas aos veículos.
Art. 176 - Os locais cobertos para estacionamento ou guarda de veículos deverão atender, ainda, as
seguintes exigências:
I - quando não houver laje de forro, o travamento da estrutura da cobertura será executada em
material incombustível;
II - se não houver possibilidade de ventilação direta, deverão ser garantidas perfeitas condições do
ar ambiente por meio de dispositivos mecânicos;
III - havendo mais de um pavimento, todos eles serão interligados por escada;
IV - a altura mínima será de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
V - quando providas de rampas, estas deverão obedecer às condições seguintes:
a) ter início a partir da distância mínima de 2,00m (dois metros) da linha de testada da edificação;
b) largura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) quando construída em linha reta e,
3,00m (três metros), quando em curva sujeita está ao raio mínimo de 5,50m (cinco metros e cinqüenta
centímetros);
c) ter inclinação máxima de 10% (dez por cento) ressalvado o caso de acesso a apenas um
pavimento, com desnível máximo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), quando será
tolerada a inclinação de até 20% (vinte por cento).
Art. 177 - Os locais cobertos para estacionamento ou guarda de veículos, para fins privativos,
poderão ser construídos no alinhamento quando a linha de maior declive fizer, com o nível do
logradouro, ângulo igual ou superior a 45º (quarenta e cinco graus). As disposições deste artigo
aplicam-se quando a capacidade máxima for de até 2 (dois) veículos.
Art. 178 - Quando os locais para estacionamento ou guarda de veículos abrigar 30 (trinta) ou mais
vagas (edifícios-garagem), deverão atender ainda as seguintes exigências:
I - a entrada será localizada antes dos serviços de controle e recepção e terá de ser reservada área
destinada à acumulação de veículos, correspondente a 5% (cinco por cento), no mínimo, da área
total das vagas;
II - a entrada e saída deverão ser feitas por dois vãos, no mínimo, com largura mínima de 3,00m (três
metros) cada um, tolerando-se a existência de um único vão com largura mínima de 6,00m (seis
metros).

CAPÍTULO VIII
Das Edificações não Residenciais
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SEÇÃO I

Das Edificações para Uso Industrial e Comercial

Art. 179 - Nenhuma edificação nova, ampliada ou reformada poderá ser utilizada para local de
trabalho, sem verificação de que foi executada de acordo com o projeto e memoriais aprovados.
Parágrafo único - Nenhum estabelecimento comercial poderá funcionar em dependência com área
inferior a 12,00m² (doze metros quadrados) e possuir dimensão mínima inferior a 3,00m (três metros),
devendo possuir, no mínimo, uma instalação sanitária e atender às demais exigências desta lei.
Art. 180 - A autorização para instalação de estabelecimento de trabalho em edificações já existentes
é de competência da Prefeitura.
Art. 181 - Os locais de trabalho não poderão ter comunicação direta com dependências residenciais.
Art. 182 - Os compartimentos especiais destinados a abrigar fontes geradoras de calor deverão ser
isolados termicamente.
Art. 183 - As águas provenientes de lavagem dos locais de trabalho deverão ser lançadas na rede
coletora de esgotos ou ter outra destinação conveniente, a critério da autoridade competente,
vedado o lançamento diretamente no passeio e via pública.
Art. 184 - Não será permitida a descarga de esgotos sanitários de qualquer procedência e despejos
industriais “in natura” nas valas coletoras de águas pluviais, ou em qualquer curso d’água.
Art. 185 - Os locais de trabalho terão, como norma, pé-direito não inferior a 4,00m (quatro metros),
assim considerada a altura livre compreendida a parte mais alta do piso e a parte mais baixa da
estrutura do teto.
Parágrafo único - A juízo da autoridade municipal o pé-direito poderá ser reduzido a até 3,00m (três
metros), desde que na ausência de fontes de calor, e atendidas as condições de iluminação e
ventilação condizentes com a natureza do trabalho.
Art. 186 - Os pisos dos locais de trabalho serão planos e em nível, construídos com material
resistente, lavável, impermeável, e não escorregadio.
Art. 187 - As estruturas de sustentação e as paredes de vedação serão revestidas com material
liso, resistente, lavável e impermeável, até 2,00m (dois metros) de altura no mínimo.
Art. 188 - As coberturas dos locais de trabalho deverão assegurar proteção contra as chuvas e
insolação excessiva.
Art. 189 - Os locais de trabalho deverão ter dispositivos de prevenção contra incêndio de acordo
com as normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo.
Art. 190 - O interior dos locais de trabalho deverá, de preferência, ter acabamento em cores claras.
Art. 191 - Em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação natural ou artificial, apropriada à
natureza da atividade.
§ 1º - A área para iluminação natural de um local de trabalho deve corresponder, no mínimo, a 1/5 (um
quinto) da área total do piso.
§ 2º - Para a iluminação artificial, quando justificada tecnicamente, deverão ser observadas as
normas previstas na legislação sobre higiene e segurança do trabalho.
Art. 192 - A iluminação deve ser adequada ao trabalho a ser executado, evitando-se o ofuscamento,
reflexos fortes, sombras e contrastes excessivos.
Art. 193 - Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural ou artificial que proporcionem ambien-
te compatível com o trabalho realizado.
§ 1º - A área total das aberturas de ventilação natural dos locais de trabalho deverá ser, no mínimo,
correspondente a 2/3 (dois terços) da área iluminante natural.
§ 2º - A ventilação artificial será obrigatória sempre que a ventilação natural não preencher as
condições e conforto térmico a juízo da autoridade competente.
Art. 194 - Os corredores, quando houver, deverão ser livres, dimensionados para proporcionar o
escoamento seguro dos empregados, e dirigidos para saídas de emergência.
Parágrafo único - A largura dos corredores não poderá ser inferior a 1,20m (um metro e vinte
centímetros).
Art. 195 - As saídas de emergência terão portas abrindo para o exterior e largura não inferior que as
dimensionadas para os corredores.
Art. 196 - As rampas e as escadas deverão ser construídas de acordo com as seguintes
especificações:
I - a largura mínima da escada será de 1,20m (um metro e vinte centímetros), devendo ser de 16
(dezesseis), no máximo, o número de degraus entre patamares;
II - a altura máxima dos degraus (espelho) deverá ser de 0,17m (dezessete centímetros), e a largura
(piso) de 0,30m (trinta centímetros);
III - serão permitidas rampas com 1,50m (um metro e cinqüenta  centímetros) de largura, no mínimo,
e que obedeçam à Norma Técnica de Acessibilidade de Portadores de Necessidades Especiais.
Art. 197 - Os locais de trabalho terão instalações sanitárias separadas para cada sexo, dimensionadas
por turno de trabalho, nas seguintes proporções:
I - uma bacia sanitária, um mictório, um lavatório e um chuveiro para cada 20 (vinte) empregados do
sexo masculino;
II - uma bacia sanitária, um lavatório e um chuveiro para cada 20 (vinte) empregados de sexo
feminino.

Parágrafo único - Será exigido um chuveiro para cada 10 (dez) empregados nas atividades ou
operações insalubres, nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, alergizantes,
poeiras ou substâncias que provoquem sujidade e nos casos em que haja exposição a calor intenso.
Art. 198 - Os compartimentos das bacias sanitárias e dos mictórios deverão ser ventilados para o
exterior, não poderão ter comunicação direta com os locais de trabalho nem com os locais destina-
dos às refeições, devendo existir entre eles antecâmaras com abertura para o exterior.
Art. 199 - As instalações sanitárias deverão atender aos seguintes requisitos:
I - piso revestido de material resistente, liso, lavável e impermeável, inclinado em direção aos ralos,
os quais serão providos de sifões;
II - paredes revestidas de material resistente, liso, impermeável e lavável, até a altura de 2,00m (dois
metros) no mínimo;
III - portas que impeçam o seu devassamento.
Art. 200 - Os compartimentos com bacias sanitárias deverão ter área mínima de 1,44m² (um metro e
quarenta e quatro centímetros quadrados) com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centíme-
tros).

Parágrafo único - No caso de agrupamento de aparelhos sanitários da mesma espécie, os compar-
timentos destinados a bacias sanitárias e chuveiros, serão separados por divisões com altura
mínima de 2,00m (dois metros), tendo vãos livres de 0,15m (quinze centímetros) de altura na parte
inferior, e 0,35m (trinta e cinco centímetros) de altura na parte superior; área mínima de 1,44m² (um
metro e quarenta e quatro centímetros quadrados) com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte
centímetros) e acesso mediante corredor de largura maior que 2,00m (dois metros).
Art. 201 - As instalações sanitárias poderão ser alimentadas por água proveniente do sistema
público de abastecimento de água e esgoto mediante ligação à rede pública.
Parágrafo único - Quando o local não for beneficiado pelos sistemas públicos de água e de esgotos,
será obrigatória a adoção de medidas a serem aprovadas pelas autoridades competentes, no que
concerne à provisão suficiente de água e à disposição dos esgotos e resíduos líquidos industriais.
Art. 202 - Os reservatórios de água potável deverão ter capacidade mínima correspondente a 70
(setenta) litros por empregado.
Art. 203 - O equipamento das instalações sanitárias deverá satisfazer às seguintes condições:
I - os aparelhos sanitários deverão ser de material cerâmico vitrificado, ferro fundido, esmaltado ou
material equivalente sob todos os aspectos, e atender às especificações da Associação Brasileira
de Normas Técnicas, sendo rigorosamente proibida a instalação de aparelhos sanitários construídos
de cimento;
II - Não serão permitidos aparelhos ou canalizações das instalações sanitárias, de qualquer nature-
za, que apresentem defeitos ou soluções de continuidade que possam acarretar infiltrações ou
acidentes;
III - as bacias e os mictórios serão ligados diretamente ao ramal de descarga ou tubo de queda, os
demais aparelhos deverão ter seus despejos conduzidos a um ralo sifonado, provido de inspeção.

Art. 204 - As bacias sanitárias deverão atender aos seguintes requisitos:
I - ser instaladas em compartimentos individuais ventilados direta ou indiretamente para o exterior;
II - não poderão estar envolvidas com quaisquer materiais como caixas de madeira, blocos de
cimento, cerâmica e outros;
III - os seus receptáculos deverão fazer corpo com os respectivos sifões, devendo permanecer na
bacia uma quantidade de água suficiente para impedir a aderência de dejetos;
IV - serão providas de dispositivos que impeçam a aspiração de água contaminada no aparelho para
a tubulação de água.
Art. 205 - Os mictórios deverão ser de fácil limpeza e atender aos seguintes requisitos:
I - poderão ser do tipo cubo ou calha;
II - deverão ser providos de descarga contínua ou intermitente, provocada ou automática;
III - no mictório do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento de 0,60m (sessenta centímetros)
corresponderá a um mictório do tipo cuba;
IV - os mictórios do tipo cuba de uso individual, deverão ser separados entre si, por uma distância de
0,60m (sessenta centímetros), no mínimo, de eixo a eixo.
Art. 206 - Os lavatórios deverão atender ao seguinte:
I - devem estar situados no conjunto de instalações sanitárias ou em local adequado:
II - poderão ser do tipo individual ou coletivo devendo, neste último, cada torneira corresponder a um
lavatório individual, desde que estejam separados por distância não inferior a 0,60m (sessenta
centímetros).
Art. 207 - Em todos os locais de trabalho deverá ser proporcionada, aos empregados, água potável
em condições higiênicas, sendo obrigatória a existência de bebedouros, sendo proibida sua instala-
ção em pias ou lavatórios.
Parágrafo único - Os bebedouros serão instalados na proporção de um para cada 200 (duzentos)
empregados, sendo que o local de suprimento de água deverá estar acima do nível de transborda-
mento do receptáculo.
Art. 208 - Junto aos locais de trabalho serão exigidos vestiários separados, para cada sexo.
§ 1º - Os vestiários terão área correspondente a 0,35m² (trinta e cinco centímetros quadrados) por
empregado que neles deva ter armário, com o mínimo de 6,00m² (seis metros quadrados).
§ 2º - As áreas para vestiários deverão ter comunicação com as de chuveiro, ou ser a estas
conjugadas.
Art. 209 - Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 (trinta) empregados é obrigatória a
existência de refeitório, ou local adequado a refeições, atendendo aos requisitos estabelecidos
neste Código.
Parágrafo único - Quando houver mais de 300 (trezentos) empregados é obrigatória a existência de
refeitório com área de 1,00m² (um metro quadrado) por usuário, devendo abrigar de cada vez 1/3
(um terço) do total de empregados em cada turno de trabalho.
Art. 210 - O refeitório ou local adequado para refeições obedecerá aos seguintes requisitos míni-
mos:
I - piso revestido com material resistente, liso e impermeável;
II - forro de material adequado, podendo ser dispensado em caso de cobertura que ofereça proteção
suficiente;
III - paredes revestidas com material liso, lavável, resistente e impermeável, até a altura de 2,00m
(dois metros), no mínimo;
IV - ventilação e iluminação de acordo com as normas fixadas no presente Código;
V - água potável;
VI - lavatórios individuais ou coletivos;
VII - cozinha no caso de refeição preparadas no estabelecimento, ou local adequado, com fogão,
estufa ou similar, quando se tratar de simples aquecimento das refeições.
Parágrafo único - O refeitório ou local adequado a refeições não poderá comunicar-se diretamente
com os locais de trabalho, instalações sanitárias e com locais insalubres ou perigosos.
Art. 211 - Em casos excepcionais, considerando as condições de duração, natureza do trabalho e
peculiaridades locais, poderão ser dispensadas as exigências de refeitório e cozinha.
Art. 212 - Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 10 (dez) operários deverá existir compar-
timento para ambulatório, destinados a socorros de emergência, com 6,00m² (seis metros quadra-
dos) de área mínima com:
I - paredes revestidas até a altura de 1,50m, (um metro e cinqüenta centímetros) no mínimo, com
material liso, resistente, impermeável e lavável;
II - piso revestido com material liso, resistente, impermeável e lavável.
Art. 213 - A abertura de estabelecimentos comerciais e industriais será autorizada pela Prefeitura
quando, além das exigências da legislação vigente, satisfizer às condições seguintes:
I - o edifício ou compartimento preencher todas as exigências deste Código para a atividade prevista;
II - o local do edifício ou compartimento estiver situado em zona onde a atividade pretendida seja
permitida.

Parágrafo único - O fato de no mesmo local já ter funcionado estabelecimentos iguais ou semelhan-
tes, não cria direito para abertura de novo estabelecimento.
Art. 214 - Os pedidos de abertura deverão conter todos os elementos referentes ao edifício e a
natureza do estabelecimento comercial ou industrial, tais como: localização, projeto completo, lay-
out e memorial descritivo de atividades do ramo de negócio, indicando os diversos usos dos compar-
timentos, horário do trabalho, número de operários, potência consumida, relação e localização das
máquinas e motores, entre outros.
Art. 215 - As instalações dos estabelecimentos contidos nesta seção deverão obedecer à Norma
Técnica de Acessibilidade de Portadores de Necessidades Especiais no que lhe couber.
Art. 216 - Os estabelecimentos a que se refere esta seção, quando empregarem mais de 30 (trinta)
funcionários do sexo feminino, deverão possuir recinto apropriado para creche, onde as funcioná-
rias possam deixar, sob vigilância e assistência, seus filhos em fase de amamentação.

SEÇÃO II
Das Edificações de Uso Coletivo: Hotéis, Motéis, Casas de Pensão, Hospedarias e Estabelecimen-

tos Congêneres

Art. 217 - Os hotéis, motéis, casas de pensão, hospedarias e estabelecimentos congêneres obede-
cerão às normas e especificações gerais para as edificações e as específicas para habitação, no
que aplicáveis, complementadas pelo disposto nesta Seção.
Art. 218 - Nos hotéis, motéis, casas de pensão, hospedarias e estabelecimentos congêneres, todas
as paredes internas, até a altura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), serão
revestidas ou pintadas com materiais impermeáveis, não sendo permitidas paredes de madeira para
divisão de dormitórios.
Art. 219 - As instalações sanitárias de uso geral deverão:
I - ser separados por sexo, com acesso independente;
II - conter, para cada sexo, no mínimo, uma bacia sanitária, um chuveiro em box e um lavatório para
cada grupo de 20 (vinte) leitos, ou fração, do pavimento a que servem;
III - nos pavimentos sem leitos, ter, no mínimo, uma bacia sanitária e um lavatório para cada sexo;
IV - atender às condições gerais para compartimentos sanitários.

Parágrafo único - Para efeito do item II, não serão considerados os leitos de apartamentos que
disponham de instalações sanitárias privativas.
Art. 220 - Os estabelecimentos deverão ter reservatórios de água potável, com capacidade que
atenda ao estabelecido pelas normas da ABNT.
Art. 221 - Os dormitórios deverão ter área correspondente a, no mínimo, 5,00m² (cinco metros
quadrados) por leito e não inferior, em qualquer caso, a 8,00m² (oito metros quadrados); quando não
dispuserem de instalações sanitárias privativas, deverão ser dotados de lavatório com água corren-
te.
Art. 222 - Os hotéis, motéis, casas de pensão, hospedarias e estabelecimentos congêneres, quan-
do tiverem restaurantes próprios, estes deverão obedecer a todas as exigências desta lei, no que
lhes sejam aplicáveis. Quando se tratar de estabelecimentos que sirvam apenas o café da manhã,
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poderão ser dotados de copas-quentes, com área mínima de 6,00m² (seis metros quadrados), nos
termos definidos por esta lei.
Art. 223 - Os estabelecimentos de que trata esta Seção, estão sujeitos a vistoria, pela autoridade
municipal, para efeito de registro perante a autoridade competente.
Art. 224 - Os motéis serão providos, obrigatoriamente, dentro de suas divisas, de locais para
estacionamentos de veículos.
Art. 225 - As copas e cozinhas deverão ter a área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados).
Parágrafo único - Quando se tratar de copa destinada a servir um único andar, a área poderá ser de
6,00m² (seis metros quadrados).
Art. 226 - Os compartimentos destinados à lavanderia deverão satisfazer às mesmas exigências
para copas e cozinhas, quanto às paredes, pisos, iluminação e acesso.
Art. 227 - Além dos compartimentos destinados à habitação, os hotéis deverão ter, no mínimo os
compartimentos seguintes:
I - vestíbulo com local destinado à portaria;
II - sala destinada a estar, leitura ou correspondência;
III - os estabelecimentos deverão ter reservatórios de água potável, com capacidade que atenda ao
estabelecido pelas normas da ABNT;
IV - local centralizado para coleta de lixo com terminal em recinto fechado;
V - ter instalação preventiva contra incêndio, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT- Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas e do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

SEÇÃO III
Restaurantes, Bares e Estabelecimentos Congêneres

Art. 228 - As cozinhas, copas e despensas de restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres,
terão os pisos revestidos de material impermeável, liso, resistente e não absorvente, e as paredes
revestidas, até a altura de 2,00m (dois metros), de revestimento cerâmico de cor clara, impermeável
e lavável.
§ 1º - Esses compartimentos não poderão ser ligados diretamente aos sanitários ou aos de habita-
ção.
§ 2º - Esses compartimentos deverão ter os vãos protegidos por dispositivos que evitem a entrada
de moscas, roedores, insetos rasteiros e os ralos deverão possuir grelhas com dispositivo de
fechamento.
Art. 229 - Os salões de consumação terão os pisos revestidos de material liso, impermeável,
resistente e não absorvente e as paredes revestidas, até a altura de 2,00m (dois metros), de material
cerâmico vidrado ou material equivalente, a juízo da repartição competente.
Art. 230 - A área mínima das cozinhas será de 10,00m² (dez metros quadrados) não podendo ter
qualquer das dimensões inferior a 3,00m (três metros).
Art. 231 - Os projetos desses estabelecimentos deverão prever:
I - instalações sanitárias para o público, separadas para cada sexo;
II - instalações sanitárias e vestiário para os empregados, separadas para cada sexo;
Parágrafo único - Ficam isentos das exigências do item II os estabelecimentos com área útil inferior
a 100,00m² (cem metros quadrados).

SEÇÃO IV
Comércio de Gêneros Alimentícios

Art. 232 - Os estabelecimentos comerciais e industriais de gêneros alimentícios, além das disposi-
ções relativas às habitações e estabelecimentos de trabalho em geral, deverão, ainda, naquilo que
lhes for aplicável, obedecer às exigências e possuir as dependências de que tratam o presente
Capítulo.
Art. 233 - Os estabelecimentos destinados à venda de gêneros alimentícios deverão obedecer ao
seguinte:
I - ter os pisos e as paredes, até a altura de 2,00m (dois metros) revestidos de material liso,
impermeável, lavável resistente e não absorvente;
II - dispor, a juízo da Prefeitura, de tomadas e escoamento de água necessárias à lavagem do
estabelecimento, vedado o lançamento diretamente no passeio e via pública;
III - ter a área mínima de 16,00m² (dezesseis metros quadrados) e a dimensão mínima de 3,00m (três
metros).
Art. 234 - Os compartimentos destinados à manipulação de produtos alimentícios deverão obedecer
ao seguinte:
I - ter os pisos de material cerâmico vidrado ou equivalente;
II - ter as paredes revestidas até a altura de 2,00m (dois metros) com material cerâmico;
III - não ter forro de madeira;
IV - ter todos os vãos com dispositivos que impeçam a entrada de moscas, roedores, insetos
rasteiros e os ralos deverão possuir grelhas com dispositivo de fechamento;
V - não ter ligação direta com compartimento sanitário ou de habitação.
Art. 235 - Os açougues e peixarias, deverão satisfazer às condições seguintes:
I - as portas abrirão diretamente para logradouro público, terão a altura mínima de 2,50m (dois metros
e cinqüenta centímetros) e largura total, igual ou superior a 2,00m (dois metros), sendo a medida de
cada vão, no mínimo, de 1,00m (um metro);
II - não terão aberturas de comunicação interna, salvo para áreas de iluminação ou ventilação;
III - terão a área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados)
IV - os pisos terão ralos e declividades suficientes para o escoamento fácil das águas de lavagem
e possuir grelhas com dispositivo de fechamento, vedado o lançamento diretamente no passeio e via
pública;
V - ter as paredes revestidas até a altura de 2,00m (dois metros) com azulejos brancos.
Art. 236 - Haverá, sempre, torneiras e ralos dispostos de modo a facilitar a lavagem da parte
industrial e comercial do estabelecimento, possuindo os ralos, grelhas com dispositivo de fechamen-
to, sendo vedado o lançamento diretamente no passeio e via pública.
§ 1º - Todos os estabelecimentos terão, obrigatoriamente, reservatório de água com capacidade
mínima correspondente ao consumo diário, respeitado o mínimo absoluto de 1.000 (um mil) litros.
§ 2 º - As caixas d’água, quando subterrâneas, deverão ser devidamente protegidas contra infiltra-
ções de qualquer natureza.
Art. 237 - As paredes acima das barras e os forros serão lisos e pintados com tinta impermeável de
cor clara, lavável.
Art. 238 - As seções industriais e residenciais, e de instalação sanitária, deverão formar conjuntos
distintos na construção do edifício e não poderão comunicar-se diretamente entre si a não ser
através de antecâmaras dotadas de aberturas para o exterior.
Art. 239 - A critério da autoridade municipal, os estabelecimentos cuja natureza acarrete longa
permanência do público, deverão ter instalações sanitárias adequadas, à disposição de seus
freqüentadores.
Art. 240 - As instalações sanitárias deverão ter piso de material cerâmico vidrado, paredes revestidas
até 2,00m (dois metros) no mínimo, com material cerâmico vidrado, portas com molas e aberturas
teladas.
Art. 241 - Os vestiários não poderão comunicar-se diretamente com os locais de trabalho, devendo
existir entre eles antecâmaras com abertura para o exterior, podendo utilizar-se da mesma antecâmara
do sanitário do sexo correspondente e ter com ele comunicação por meio de porta, devendo ainda,
possuir:
I - um armário, de preferência impermeabilizado, para cada empregado;
II - paredes revestidas até 2,00m, (dois metros) no mínimo, com material liso e impermeável;
III - piso de material liso, resistente e impermeável;
IV - portas com mola;
V - aberturas teladas.
Art. 242 - Os depósitos de matéria-prima, adegas despensas terão:
I - paredes revestidas de material cerâmico vidrado até a altura de 2,00m (dois metros), no mínimo;

II - pisos revestidos de material cerâmico vidrado ou equivalente;
III - aberturas teladas:
IV - portas com mola e com proteção, na parte inferior, à entrada de roedores e insetos rasteiros.
Art. 243 - As cozinhas terão:
I - área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados) não podendo a menor dimensão ser inferior a
2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros)
II - piso revestido de material cerâmico;
III - paredes revestidas até a altura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), com
material cerâmico vidrado e daí para cima pintadas em cores claras com tinta lavável;
IV - aberturas teladas;
V - portas com mola e com proteção, na parte inferior, à entrada de roedores e insetos rasteiros;
VI - dispositivos para retenção de gorduras em suspensão;
VII - mesas de manipulação constituídas somente de pés e tampo, devendo este ser feito ou
revestido de material liso, resistente e impermeável;
VIII - água corrente fervente, ou outro processo comprovadamente eficiente para higienização das
louças, talheres e demais utensílios de uso;
IX - pias, cujos despejos passarão obrigatoriamente por uma caixa de gordura, conforme norma da
ABNT.
Art. 244 - As copas obedecerão às mesmas exigências referentes às cozinhas, com exceção da
área, a qual deverá ser condizente com as necessidades do estabelecimento, a critério da autorida-
de municipal.
Art. 245 - As copas-quentes obedecerão às mesmas exigências relativas às cozinhas, com exce-
ção da área, que terá, no mínimo, 4,00m² (quatro metros quadrados).
Art. 246 - Os fornos dos estabelecimentos industriais que usem como combustível lenha ou carvão,
terão a boca de alimentação abrindo para a área externa sendo vedado efetuar sobre eles depósito
de qualquer natureza, permitida apenas a adaptação de estufas. Estes fornos deverão ter aprova-
ção do órgão encarregado do controle do meio ambiente.
Parágrafo único - Quando se utilizarem outros combustíveis, tais fornos deverão atender às Normas
específicas que lhes forem aplicáveis.
Art. 247 - Os depósitos de combustível não terão acesso através do local de manipulação.
Art. 248 - As salas de manipulação, de preparo e de embalagem terão:
I - piso revestido de material cerâmico ou equivalente;
II - paredes revestidas de material cerâmico vidrado até a altura de 2,00m (dois metros), no mínimo,
e, daí para cima, pintadas em cores claras com tinta lavável;
III - forros exigidos, a critério da autoridade municipal, em função das condições de fabrico, vedados
os de madeira;
IV - área não inferior, 20,00m² (vinte metros quadrados), com dimensão mínima de 4,00m (quatro
metros), admitidas reduções nas pequenas indústrias, a critério da autoridade municipal;
V - mesas de manipulação constituídas somente de pés e tampo, devendo este ser feito ou revestido
de material liso, resistente e impermeável;
VI - portas com mola e com proteção, na parte inferior, à entrada de roedores e insetos rasteiros;
VII - aberturas teladas.
Art. 249 - As salas de secagem obedecerão às mesmas exigências prescritas para as salas de
manipulação, dispensada a de ventilação quando houver necessidade de manutenção, no ambiente,
de características físicas constantes, neste caso as esquadrias poderão ser fixas, dispensadas as
telas.
Art. 250 - As salas de acondicionamento terão as paredes, até 2,00m (dois metros) de altura, no
mínimo, e os pisos, revestidos de material liso, resistente e impermeável.
Art. 251 - As seções de expedição e de venda terão:
I - área não inferior a 10,00m² (dez metros quadrados) com dimensão mínima de 2,50m (dois metros
e cinqüenta centímetros);
II - piso revestido de material resistente e impermeável;
III - paredes revestidas de material liso, resistente e impermeável até a altura mínima de 2,00m (dois
metros).
Art. 252 - As seções de venda com consumação terão:
I - área não inferior a 10,00m² (dez metros quadrados), com dimensão mínima de 2,50m (dois metros
e cinqüenta centímetros);
II - piso revestido com material cerâmico ou equivalente;
III - paredes revestidas com material cerâmico vidrado até a altura mínima de 2,00m (dois metros);
IV - sanitários para uso do público, separados por sexo.
Art. 253 - Os entrepostos de gêneros alimentícios terão as paredes até a altura utilizável, obedecido
o mínimo de 2,00m (dois metros), e os pisos, revestidos de material liso, resistente e impermeável.
Art. 254 - Os supermercados e congêneres terão área mínima de 400,00m² (quatrocentos metros
quadrados), com dimensão mínima de 10,00m; (dez metros) seus locais de venda obedecerão às
exigências técnicas previstas neste Código, segundo o gênero de comércio, no que lhes forem
aplicáveis, dispensados os requisitos de áreas mínimas.
Art. 255 - Os mercados cujos locais de venda deverão obedecer às disposições deste Código,
segundo o gênero de comércio, no que lhes forem aplicáveis, terão:
I - piso de uso comum resistente, impermeável e com declividade para facilitar o escoamento de
águas vedado o lançamento diretamente no passeio e via pública;
II - portas e janelas em número suficiente, para permitir franca ventilação e devidamente teladas de
forma a impedir a entrada de roedores e insetos;
III - abastecimento de água e rede interna para escoamento de águas residuais e de lavagem.
Art. 256 - Os armazéns frigoríficos terão piso impermeável e antiderrapante sobre base adequada
e as paredes, até a altura da ocupação, impermeabilizadas com material liso e resistente.
Art. 257 - As quitandas e casas de frutas, as casas de venda de aves e ovos, os empórios,
mercearias, armazéns, depósitos de frutas, depósitos de gêneros alimentícios e estabelecimentos
congêneres serão constituídos, no mínimo, por seção de venda.
Art. 258 - Os cafés, bares e botequins serão constituídos, no mínimo, por seção de venda com
consumação e sanitários para uso do público, separados por sexo.
Parágrafo único - Os estabelecimentos de que trata este artigo, que mantenham serviços de lan-
ches, deverão possuir também copa-quente.
Art. 259 - Os restaurantes terão cozinha, copa, se necessário, depósito de gêneros alimentícios e
seção de venda com consumação.
Parágrafo único - Nos restaurantes que receberem alimentos preparados em cozinhas industriais
licenciadas poderá ser dispensada a existência de cozinha, a critério da autoridade municipal.
Art. 260 - As pastelarias e estabelecimentos congêneres terão cozinha, depósito de matéria-prima
e seção de venda com consumação.
Parágrafo único - Se no mesmo estabelecimento houver venda de caldo de cana, deverá haver local
apropriado para depósito e limpeza de cana, com características idênticas às do depósito de maté-
ria-prima, bem como, local apropriado para depósito de bagaço.
Art. 261 - Os estabelecimentos industriais de moagem de café serão instalados em locais próprios
e exclusivos, nos quais não se permitirá a exploração de qualquer outro ramo de comércio ou
indústria de produtos alimentícios. Estes estabelecimentos deverão ter aprovação do órgão encar-
regado do controle do meio ambiente.
Art. 262 - Os estabelecimentos industriais de torrefação e moagem de café terão ainda:
I - dependências destinadas à torrefação, moagem e embalagem, independentes ou não, a critério da
autoridade municipal, que levará em conta o equipamento industrial utilizado;
II - depósito de matéria-prima;
III - seção de venda e/ou expedição.
Art. 263 - As docerias, buffets e estabelecimentos congêneres terão:
I - sala de manipulação;
II - depósito de matéria-prima;
III - seção de venda com consumação e/ou seção de expedição.
Art. 264 - As padarias, fábricas de massas e estabelecimentos congêneres terão:
I - depósito de matéria-prima;
II - sala de manipulação;
III - sala de secagem;
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IV - sala de embalagem;
V - seção de expedição e/ou de venda;
VI - depósito de combustível;
VII - cozinha.
Parágrafo único - As salas de embalagem, secagem, depósito de combustível e cozinha, serão
exigidas, a critério da autoridade municipal, levando em conta a natureza do estabelecimento e o
processamento das operações industriais.
Art. 265 - As fábricas de doces, de conservas vegetais e estabelecimentos congêneres terão:
I - depósito de matéria-prima;
II - sala de manipulação;
III - sala de embalagem;
IV - sala de expedição e/ou de venda;
V - cozinha;
VI - estufa;
VII - local para caldeiras;
VIII - depósito de combustível.
Parágrafo único - A sala de embalagem, a cozinha, a estufa e o depósito de combustível, serão
exigidas conforme a natureza do estabelecimento e o processamento das operações industriais.
Art. 266 - As fábricas de bebidas e estabelecimentos congêneres terão:
I - local para lavagem e limpeza dos vasilhames;
II - depósito de matéria-prima;
III - sala de manipulação;
IV - sala de envasamento e rotulagem;
V - sala de acondicionamento;
VI - sala de expedição.
Parágrafo único - Conforme a natureza do estabelecimento e equipamento industrial utilizado, pode-
rão constituir uma única peça as salas de manipulação, envasamento e rotulagem, bem como as
salas de acondicionamento e expedição, podendo ser dispensada a sala de lavagem de vasilhames
quando o envasamento se dê, exclusivamente, em garrafas plásticas.
Art. 267 - As usinas e refinarias de açúcar e as refinarias de sal, conforme a natureza do estabe-
lecimento e em função do equipamento industrial utilizado terão:
I - seção de manipulação para realização das diversas fases do processamento;
II - seção de ensacamento;
III - seção de embalagem;
IV - depósito de matéria prima;
V - seção de expedição.
Art. 268 - As fábricas e refinarias de óleo, conforme a natureza do estabelecimento em função do
equipamento industrial utilizado terão:
I - seção de manipulação para realização das diversas fases do processamento;
II - seção de envasamento;
III - depósito de matéria-prima;
IV - sala de acondicionamento;
V - seção de expedição;
VI - local para caldeiras;
VII - depósito de combustível.
Art. 269 - As fábricas de gelo para uso alimentar terão:
I - sala de manipulação;
II - seção de venda e/ou de expedição.
Art. 270 - Os matadouros-frigoríficos, matadouros, triparias, charqueadas, fábricas de conservas
de carnes, gorduras e produtos derivados, fábricas de conservas de pescados e estabelecimentos
congêneres, de acordo com a sua natureza, as atividades desenvolvidas, o processamento das
operações industriais e o equipamento industrial utilizado, terão além de observado o disposto no art.
281, a critério da autoridade municipal, e observada a legislação federal e estadual pertinentes:
I - currais;
II - departamento de necropsia;
III - sala de matança;
IV - câmaras frigoríficas;
V - depósito de matéria-prima;
VI - laboratório;
VII - sala de manipulação;
VIII - sala de embalagem, envasamento ou enlatamento;
IX - sala de acondicionamento;
X - sala de expedição.
Parágrafo único - As dependências utilizadas para preparo e fabrico de produtos destinados à
alimentação humana deverão estar completamente isoladas das demais.
Art. 271 - As granjas leiteiras, usinas de beneficiamento de leite, postos de refrigeração, postos de
recebimento, fábricas de laticínios e estabelecimentos congêneres, de acordo com a sua natureza,
as atividades desenvolvidas, o processamento das operações industriais e o equipamento industrial
utilizado, terão, a critério da autoridade municipal, e observada a legislação federal e estadual
pertinentes:
I - sala de recebimento de matéria-prima;
II - laboratório;
III - depósito de matéria-prima;
IV - câmaras frigoríficas;
V - sala de manipulação;
VI - sala de embalagem, envasamento ou enlatamento;
VII - sala de acondicionamento;
VIII - local de expedição.

SEÇÃO V
Casas de Carnes

Art. 272 - Denominam-se “Casas de Carnes” para os efeitos do disposto neste Código, os estabe-
lecimentos que se destinam a vender no varejo, aos consumidores, hospitais, hotéis, restaurantes
e similares, diretamente, carnes de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, aves, e outras cuja
comercialização for autorizada por lei; miúdos, carnes em conserva, enlatadas ou não, gorduras
animais, leite, ovos, frios, queijos, manteiga e outros alimentos em que predominem elemento de
origem animal.
§ 1º - As “Casas de Carnes” poderão ainda ter à venda, embora no mesmo cômodo, mas em balcões
e mostruários separados e em latas, garrafas ou outros tipos de embalagens originais, sem retalho,
macarrão, óleo, bebidas e outros artigos com vendas permitidas em mercearias.
§ 2º - Poderão ainda ter à venda pescados frescos, observadas às exigências sanitárias desse
ramo, e guardados em balcões frigoríficos ou geladeiras exclusivas.
Art. 273 - Os açougues, entrepostos de carnes, casa de aves abatidas, peixarias e entrepostos de
pescado terão:
I - porta abrindo diretamente para logradouro público assegurando ampla ventilação;
II - área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados) com dimensão mínima de 4,00m (quatro metros)
com exceção dos entrepostos, que terão área mínima de 40,00m² (quarenta metros quadrados);
III - piso de material cerâmico;
IV - paredes revestidas até a altura mínima de 2,00m (dois metros) com material cerâmico vidrado
branco;
V - pia com água corrente;
VI - instalação frigorífica;
VII - iluminação artificial, quando necessário, de natureza tal que não altere as características
organolépticas visuais do produto;
VIII - pintura, revestimento de paredes e forros de natureza tal que não alterem as características
organolépticas visuais do produto.

Art. 274 - A exigência do artigo anterior se destina a possibilitar que nos estabelecimentos aqui
referidos se comportem:
I - seção de exposição e vendas;
II - seção de retalhamento, desossa e frigorífico.
Art. 275 - As licenças para instalação de “Casas de Carnes” serão concedidas, observadas às
exigências cabíveis constantes do Código Tributário do Município.
Art. 276 - As carnes in natura e demais mercadorias destinadas à venda, nos estabelecimentos de
que trata o presente Código, estarão sujeitas às respectivas leis sanitárias e fiscais do Município.
Art. 277 - As infrações à presente seção, serão punidas de conformidade com o disposto no Código
Tributário do Município.
Art. 278 - Às “Casas de Carnes”, porventura existentes na data da promulgação desta lei, devida-
mente inscritas no órgão competente municipal, é concedido o prazo improrrogável de 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de que se enquadrem nos dispositivos da lei.

SEÇÃO VI
 Fábrica de Produtos Alimentícios

Art. 279 - As fábricas de produtos alimentícios deverão obedecer às condições mínimas seguintes:
I - não terão comunicação com compartimentos sanitários ou de habitação;
II - os pisos serão revestidos de material liso, resistente a freqüentes lavagens e impermeável;
III - as paredes serão revestidas até a altura de 2,00m (dois metros) com azulejos brancos;
IV - as aberturas de ventilação deverão ser protegidas de maneira a impedir a entrada de moscas,
insetos rasteiros e roedores;
V - deverão dispor de vestiários separados para cada sexo.
Art. 280 - Quando o compartimento ou edifício se destinar à fabricação de produtos que exijam
condições especiais de trabalho, a Prefeitura determinará as medidas a serem adotadas na defesa
da higiene e qualidade do produto, ou da saúde e segurança dos trabalhadores.
Art. 281 - Dentro do perímetro do Município é expressamente proibido o abate de gado bovino, suíno,
caprino e ovino para o consumo público, devendo as indústrias adquirirem a matéria prima de
matadouros devidamente autorizados.
Parágrafo único. No caso de instalação de indústria que preveja em seu projeto de instação a
necessidade indispensável de matadouro e/ou abatedouro próprio, este projeto deverá seguir as
normas previstas pela ABNT da Vigilância Sanitária Estadual, além daquelas previstas na presente
lei.

SEÇÃO VII
Dos Mercados e Feiras

Art. 282 - O Mercado Municipal, a Feira do Produtor e as Feiras Livres destinam-se ao comércio, ao
varejo de gêneros de qualquer natureza, para o abastecimento da população.
Art. 283 - As cessões de quartos ou compartimentos no Mercado e na Feira do Produtor serão
autorizadas mediante requerimento do interessado, em que especifique o ramo da atividade que
pretenda exercer.
Art. 284 - É proibida a venda de bebidas alcoólicas a varejo, no balcão ou mesas, nos estabelecimen-
tos ou bancas localizados no Mercado, Feira do Produtor e Feiras Livres.
Art. 285 - Os horários e normas de funcionamento do Mercado, Feira do Produtor e Feiras Livres
serão estabelecidos em ato do Executivo.
Art. 286 - A Prefeitura poderá conceder licença para construção de mercados particulares, quando
a julgar necessária ao abastecimento de um bairro ou da cidade e desde que a sua localização não
ofereça inconveniente à vizinhança ou ao tráfego.
§ 1º - Esses mercados serão edificados e constituídos por particulares, em terrenos de sua propri-
edade, sem qualquer favor do Município.
§ 2º - A Prefeitura determinará os produtos que poderão ser vendidos, cujos preços serão os
fixados para os Mercados Municipais.
Art. 287 - Os mercados particulares serão obrigados a manter, em local de fácil acesso, um veículo
coletor de lixo, rebocável, de tamanho e demais características fixadas pela Prefeitura.
Art. 288 - Nos mercados particulares, constituídos por grupos de pavilhões onde os compartimentos
destinados ao comércio recebem luz direta, estes obedecerão às especificações próprias das lojas,
sem prejuízo do contido neste capítulo, que for aplicável ao caso.
Art. 289 - As edificações destinadas a mercados particulares, deverão observar o seguinte:
I - ser recuado no mínimo 6,00m (seis metros) nas frentes para as ruas, devendo a área correspon-
dente ao recuo receber pavimentação do tipo determinado pela Prefeitura;
II - permitir a entrada e circulação fáceis de caminhões, por passagens de largura mínima de 4,00m
(quatro metros), pavimentadas com material especificado pela Prefeitura;
III - ter pé-direito mínimo de 4,00m (quatro metros), medido no ponto mais baixo da estrutura do
telhado;
IV - ter os vãos iluminantes distribuídos de maneira a garantir uma iluminação uniforme e de área
nunca inferior a 1/5 (um quinto) da área iluminada;
V - ter metade da área iluminante, no mínimo, utilizada para fins de ventilação permanente;
VI - dispor de compartimentos sanitários separados para cada sexo, isolados do recinto de vendas
e dotados de uma bacia sanitária e um lavatório, em número de um conjunto para cada sexo, e para
cada 150,00m² (cento e cinqüenta metros quadrados) de área;
VII - dispor de câmaras frigoríficas com capacidade suficiente, a juízo da Prefeitura, para atender ao
mercado;
VIII - as bancas terão a área mínima de 8,00m² (oito metros quadrados) e forma capaz de conter um
círculo de 2,00m (dois metros) de diâmetro;
IX - os pisos de material liso, impermeável e resistente disporão de ralos e terão as declividades
necessárias para garantir o escoamento fácil de águas de lavagens;
X - os compartimentos destinados às bancas terão as paredes revestidas de azulejos brancos até
a altura de 2,00m (dois metros);
XI - as prateleiras, armações, balcões e demais acessórios das bancas serão, obrigatoriamente,
metálicos, de mármore ou de material que o substitua, a juízo da Prefeitura;
XII - dispor de um compartimento destinado a uso da fiscalização.
Art. 290 - Os mercados particulares terão frente para duas ruas e serão isoladas das demais divisas
por uma passagem de serviço com largura mínima de 4,00m (quatro metros).

SEÇÃO VIII
Outros Locais de Trabalho

Art. 291 - Aos locais de trabalho para pequenas oficinas e indústrias de pequeno porte aplicam-se
às seguintes disposições:
I - oficina de marcenaria, desde que utilizem somente máquinas portáteis, deverão ter compartimento
de trabalho, com área não inferior a 20,00m² (vinte metros quadrados) e serão dotadas de instalação
sanitária e, quando necessário, de vestiário com chuveiro;
II - oficinas de borracheiro:
a) deverão dispor, além dos compartimentos destinados aos consertos de pneus e à venda de
materiais, de área ou pátio de trabalho, vedada a manutenção de veículos na via pública;
b) quando não integradas ou conjugadas a outro local de trabalho que disponha de instalação
sanitária deverão ter suas próprias, além de vestiário com chuveiro, quando necessário;
III - oficinas de funilaria e serralheria:
a) os locais de trabalho para oficinas de serralheria e funilaria não poderão fazer parte de edificações
para habitação ou escritório;
b) deverão dispor, no mínimo, de compartimento de trabalho com área não inferior a 20,00m² (vinte
metros quadrados), compartimento especial para aparelhos de solda a gás, instalação sanitária e,
quando necessário, vestiário com chuveiro;
c) seção de pintura, quando houver, em local fechado, de maneira a não se permitir a dispersão de
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odores ou tinta;
IV - oficinas de tinturaria: deverão dispor de, pelo menos, área coberta para atendimento ao público,
compartimento de trabalho com 20,00m² (vinte metros quadrados), no mínimo, área de secagem,
instalação sanitária e, quando necessário, vestiário com chuveiro;
V - oficinas de sapateiro e de vidraceiro: deverão ser constituídas, no mínimo, de compartimento de
trabalho, instalação sanitária e, quando necessário, de vestiário com chuveiro;
VI - oficinas mecânicas diversas:
a) os locais para oficinas mecânicas não poderão fazer parte de edificações para habitação ou
escritórios;
b) deverão dispor de, pelo menos, compartimentos de trabalho com área suficiente para sua execu-
ção, vedada a manutenção de veículos na via pública, de instalação sanitária e, quando necessário,
de vestiário com chuveiro;
c) quando houver trabalhos de solda, deverão dispor de compartimentos separados, adequados a
essa atividade;
d) quando houver trabalhos de pintura, deverão dispor de compartimento separado, em local fecha-
do, de maneira a não se permitir à dispersão de odores ou tinta.
§ 1º - Outros tipos de locais não mencionados neste artigo terão as exigências mínimas estabelecidas
pela autoridade municipal, segundo critério de similaridade.
§ 2º - Os pisos dos locais a que se refere este artigo serão revestidos de material resistente,
impermeável liso e lavável e as paredes com barra impermeável até 2,00m (dois metros) de altura, no
mínimo.
Art. 292 - Os serviços de pintura nas oficinas de veículos deverão atender às prescrições referen-
tes ao controle da poluição do ar, estabelecidas pelo órgão encarregado da proteção do meio
ambiente.
Art. 293 - Os despejos das garagens, oficinas, postos de serviço e de abastecimento de veículos,
nos quais seja feita lavagem ou lubrificação, deverão passar por instalação retentora de areia e
graxa, aprovada pelo órgão competente.
Art. 294 - Os alojamentos provisórios para trabalhadores, destinados a serviços a céu aberto,
deverão ser adequados a oferecer proteção contra o frio, a umidade ou os ventos, e dispor de
suprimentos de água potável e adequada disposição de esgoto.
Parágrafo único - Quando localizados em áreas insalubres, serão também tomadas as medidas
necessárias a prevenir a transmissão de endemias.

SEÇÃO IX
Edifícios de Escritório

Art. 295 - Os edifícios de escritório deverão ter, em cada pavimento, instalações sanitárias separa-
das, para cada sexo, com acessos independentes.
§ 1º - As instalações sanitárias para homens serão na proporção de uma bacia sanitária, um
lavatório e um mictório para cada 200,00m² (duzentos metros quadrados) ou fração de área útil de
salas.
§ 2º - As instalações sanitárias para mulheres serão na proporção de uma bacia sanitária e um
lavatório para cada 200,00m² (duzentos metros quadrados) ou fração de área útil de salas.
Art. 296 - É obrigatória a existência de depósito de material, compartimento sanitário, vestiário e
chuveiro para uso exclusivo do pessoal encarregado da limpeza do prédio.
Parágrafo único - Essa exigência poderá ser dispensada, a juízo da autoridade municipal e sanitária
nos edifícios que comprovadamente pelas suas dimensões e características a justifiquem.
Art. 297 - Nos edifícios de escritório não será permitido depositar materiais ou exercer atividades
que, pela sua natureza, representem perigo ou sejam prejudiciais à saúde.
Parágrafo único - A instalação, nesses edifícios, de farmácias, consultórios médicos e congêneres,
bem como, estabelecimentos comerciais de alimentos está sujeita às prescrições deste código para
tais atividades ou estabelecimentos.
Art. 298 - É obrigatória a instalação de elevadores de passageiros nos edifícios que apresentam piso
de pavimento a uma distância vertical maior que 10,00m (dez metros), contada a partir do nível da
soleira do andar térreo.
§ 1º - Não será considerado o último pavimento, quando for de uso privativo do penúltimo, ou quando
destinado exclusivamente a serviços do edifício ou habitação do zelador.
§ 2º - Em caso algum os elevadores poderão constituir o meio exclusivo de acesso aos pavimentos
do edifício.
§ 3º - Quando o edifício possuir mais de 8 (oito) pavimentos deverá ser provido de 2 (dois) elevado-
res, no mínimo.

SEÇÃO X
Lojas, Armazéns, Depósitos e Estabelecimentos Congêneres

Art. 299 - As lojas, armazéns, depósitos e estabelecimentos congêneres estão sujeitos às prescri-
ções referentes aos locais de trabalho em geral, no que lhes forem aplicáveis.
§ 1º - Os estabelecimentos com área de até 50,00m² (cinqüenta metros quadrados), terão, no
mínimo, uma instalação sanitária com bacia e lavatório, em compartimentos separados, e aqueles
com área superior obedecerão ao mesmo critério estabelecido para edifícios de escritório.
§ 2º - A autoridade municipal poderá admitir reduções, devidamente justificadas, bem como, exigir
além do previsto no §1º, quando necessário.
Art. 300 - Serão permitidas as galerias internas de acesso a estabelecimentos comerciais, em
qualquer pavimento, desde que suas larguras correspondam a 1/20 (um vigésimo) de seu compri-
mento, com largura mínima de 4,00m (quatro metros).
§ 1º - O pé direito dessas galerias deverá ter 3,00m (três metros), no mínimo.
§ 2º - As instalações sanitárias em galerias deverão satisfazer os requisitos estipulados para cada
estabelecimento, em função de sua utilização, a critério da autoridade municipal.

SEÇÃO XI
Oficinas, Postos Revendedores de Combustíveis Automotivos e de Serviços

Art. 301 - As oficinas para reparação de automóveis deverão ter área coberta ou não, suficiente
para acomodar os veículos em reparação, que não poderá ser feita na via pública.
Parágrafo único - A área mínima dessas oficinas será fixada na base de 10,00m² (dez metros
quadrados) para cada operário que tiver, respeitado o mínimo de 60,00m² (sessenta metros quadra-
dos).
Art. 302 - O desrespeito ao artigo anterior implicará em multa.
Art. 303 - As portas de acesso para os veículos terão a largura mínima de 4,00m (quatro metros).
Art. 304 - Os postos revendedores de combustíveis e de serviços somente poderão ser construídos
em terrenos de esquina, com área mínima igual a 1.000,00m² (mil metros quadrados), devendo
funcionar em edifícios de seu uso exclusivo, não sendo permitido nos mesmos qualquer outro ramo
de comércio ou indústria.
§ 1º - Constituem postos revendedores de combustíveis e de serviços as instalações destinadas a
lavagens, lubrificação, troca de óleo, polimento, abastecimento de combustível, borracharias e
congêneres.
§ 2º - O terreno deverá comportar tanto para os postos revendedores de combustíveis e de
serviços, como para os de abastecimentos, a inscrição de um círculo de 20,00m (vinte metros) de
diâmetro e tangente aos dois alinhamentos.
§ 3º - As instalações para postos revendedores de combustíveis e de serviços deverão ser
construídos guardando um recuo de 3,00m (três metros) das divisas do terreno.
§ 4º - Excetua-se da proibição a que alude o caput in fine deste artigo, o comércio de loja de
conveniência, mediante as seguintes condições:
a) que seja observado o sossego da vizinhança e não cause qualquer poluição sonora;
b) que o seu funcionamento fique restrito ao espaço físico aprovado pela Prefeitura e seu horário de

funcionamento coincida com o da atividade do respectivo posto de serviço e abastecimento;
c) que os produtos comercializados não conflitem com a atividade do respectivo posto de serviço e
abastecimento de veículos, de modo a não causar riscos à segurança de pessoas e coisas;
d) que haja manifestação favorável da Prefeitura.
Art. 305 - Nos postos revendedores de combustíveis e de serviços poderá haver venda de recipi-
entes que acondicionem gás liquefeito de petróleo (GLP), desde que:
I - seja reservado local arejado e isolado das demais dependências do posto e limites em uma
distância de 7,50m (sete metros e cinqüenta centímetros) de qualquer ponto;
II - os recipientes de GLP deverão ser armazenados em local aberto e descoberto em uma proteção
tipo gaiola de ferro, fechados em todos os seus lados, na dimensão máxima de 1,50m x 1,50m, (um
metro e cinqüenta centímetros por um metro e cinqüenta centímetros) de forma quadrada, onde
serão armazenados, no máximo, 40 (quarenta) unidades desses recipientes, com 13 kg (treze
quilos) cada, de uso residencial;
III - a quantidade máxima de GLP, compreendidas a venda e o armazenamento, será de 40 (quarenta)
unidades, independentemente de encontrarem-se os mesmos cheios ou vazios.
Art. 306 - Os despejos das garagens, oficinas, postos revendedores de combustíveis e de serviços,
nos quais seja feito lavagem ou lubrificação, deverão passar por instalação retentora de areia e
graxa, aprovada pelo órgão competente.
Art. 307 - É vedada a instalação de novos postos revendedores de combustíveis e de serviços:
I - a uma distância inferior a 500,00m (quinhentos metros) de raio do posto de serviço mais próximo,
medidos de quaisquer pontos das divisas;
II - numa distância mínima de 150,00m (cento e cinqüenta metros) medidos de quaisquer pontos das
divisas dos terrenos das edificações de escolas, creches, orfanatos, asilos e hospitais;
III - em ruas com largura inferior a 14,00m (quatorze metros);
IV - a uma distância mínima de 100,00ml (cem metros lineares) das bocas de túneis e viadutos,
quando localizados nas principais vias de acesso ou saída;
V - em supermercados e hipermercados e estabelecimentos congêneres.
Art. 308 - Nos postos marginais às estradas, fora do perímetro urbano, será permitida a construção
de restaurantes e dormitórios mediante as seguintes condições, além das exigências das autorida-
des com jurisdição sobre a via:
I - os dormitórios serão localizados em pavilhão isolado das demais dependências do posto e limites
em uma distância de 10,00m (dez metros) de qualquer ponto, devendo a sua construção obedecer
às especificações da Seção II, do Capítulo VIII, na parte referente a “hotéis”;
II - os restaurantes obedecerão às especificações da Seção III, do Capítulo VIII, na parte referente a
“restaurante e bares” e serão localizados em pavilhões, isolados das demais dependências do
posto e limites, em uma distância de 10,00m (dez metros) de qualquer ponto do posto.
Art. 309 - A área do uso do posto, não edificada, deverá ser pavimentada em concreto, asfalto,
paralelepípedo ou material equivalente e drenada de maneira a impedir o escoamento das águas de
lavagem para a via pública.
Art. 310 - Os pisos, cobertos ou descobertos, exceto os acessos, terão as declividades suficientes
para o escoamento das águas e não excedentes a 3% (três por cento).
Art. 311 - Os aparelhos abastecedores e instalações de serviço, entre as quais, valetas para
lubrificação ou troca de óleo, ficarão distantes, no mínimo, 6,00m (seis metros) do alinhamento da
rua, e em toda a extensão da frente do lote, sem prejuízo dos recuos legais.
Art. 312 - Os postos que mantiverem serviços de lavagem e lubrificação de veículos deverão ter
vestiário, dotado de chuveiros, para uso dos seus empregados.
Art. 313 - Será obrigatória a existência de 2 (dois) compartimentos sanitários, sendo um para uso
dos empregados e outro para o público em geral.
Parágrafo único - Os postos marginais às estradas de rodagem deverão dispor de compartimentos
sanitários para uso do público e separadamente para cada sexo.
Art. 314 - A lavagem, limpeza ou lubrificação dos veículos deverá ser feita em compartimentos
fechados, de maneira a evitar a dispersão de poeira, água ou substância oleosa.
Art. 315 - Os compartimentos destinados a lavagens deverão obedecer aos requisitos seguintes:
I - o pé direito mínimo será de 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros);
II - as paredes serão revestidas, até a altura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros),
de material impermeável, liso e resistente a freqüentes lavagens;
III - as paredes externas não possuirão aberturas livres para o exterior;
IV - os boxes destinados à lavagem de veículos, por processos automáticos ou não, deverão estar
recuadas pelo menos 8,00m (oito metros) do alinhamento da rua e 3,00m (três metros) das divisas
laterais do terreno.

Parágrafo único - A altura livre interna dos boxes destinados a processos automáticos de lavagem
deverá ser compatível com o processo de automatização a ser empregado devendo, entretanto, ser
justificada na apresentação do projeto para exame da Prefeitura.
Art. 316 - Os depósitos de combustível obedecerão às normas deste código para depósitos de
inflamáveis, no que lhes for aplicável.
Art. 317 - Ao aprovar a localização dos postos revendedores de combustíveis e de serviços, a
Prefeitura poderá impor regulamentação para a sua operação, de maneira a defender o sossego da
vizinhança, o aspecto estético da zona urbana e evitar conflitos para o tráfego.
Art. 318 - Os postos revendedores de combustíveis e de serviços deverão ter seu funcionamento
aprovado pelo Corpo de Bombeiros e pelo órgão ambiental competente.

SEÇÃO XII
Aeroportos, Estações Rodoviárias, Ferroviárias e Estabelecimentos Congêneres

Art. 319 - Os aeroportos, estações rodoviárias, ferroviárias e estabelecimentos congêneres deve-
rão atender aos requisitos mínimos seguintes:
I - paredes até 2,00m (dois metros) de altura, no mínimo, e os pisos em todos os locais de uso público,
serão revestidos de material resistente e lavável;
II - os locais de uso do pessoal de serviço deverão atender às prescrições referentes aos locais de
trabalho;
III - o reservatório de água potável terá capacidade mínima equivalente ao consumo diário;
IV - terão bebedouros, na proporção de um para cada 300,00m² (trezentos metros quadrados), ou
fração de área de espera, atendimento e recepção, localizados fora dos compartimentos sanitários;
V - terão, nos locais de uso público, recipientes adequados para lixo;
VI - os esgotos estarão sujeitos a exigências especiais da Prefeitura, mesmo quando lançados na
rede pública;
VII - a retirada, o transporte e a disposição de excretos e do lixo, procedentes de aeronaves e
veículos, deverão atender às exigências da Prefeitura;
VIII - os locais onde se preparam, manipulam, sirvam ou vendam alimentos, deverão obedecer às
disposições relativas a estabelecimentos comerciais de alimentos no que lhes forem aplicáveis.
Art. 320 - As instalações sanitárias serão separadas, para o pessoal de serviço e para uso do
público, e satisfarão às seguintes exigências:
I - as de pessoal de serviço atenderão às normas estabelecidas para locais de trabalho;
II - as de uso público serão separadas, para cada sexo, com acessos independentes e atenderão às
proporções mínimas seguintes, quando forem para homens:
a) até 150,00m² (cento e cinqüenta metros quadrados) de área de atendimento, espera e recepção:
uma bacia sanitária, um lavatório e um mictório;
b) de 151,00 (cento e cinqüenta e um) a 500,00m² (quinhentos metros quadrados): duas bacias
sanitárias, dois lavatórios e dois mictórios;
c) de 501,00 (quinhentos e um) a 1.000,00m² (mil metros quadrados): três bacias sanitárias, três
lavatórios e três mictórios;
d) acima de 1.000,00m² (mil metros quadrados): três bacias sanitárias, três lavatórios, mais uma
bacia sanitária, um lavatório e um mictório para cada 500,00m² (quinhentos metros quadrados) ou
fração excedente de 1.000,00m² (mil metros quadrados);
III - quando se tratar de instalações sanitárias destinadas às mulheres, a proporção será a mesma do
item II, excluídos os mictórios.
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SEÇÃO XIII

Instituto de Beleza sem Responsabilidade Médica, Salões de Beleza, Cabeleireiros, Barbearias,
Casas de Banho e Congêneres

Art. 321 - Os locais em que se instalarem institutos de beleza sem responsabilidade médica ou
salões de beleza, cabeleireiros e barbearias terão:
I - área não inferior a 10,00m² (dez metros quadrados), com dimensão mínima de 3,00m (três metros),
para o máximo de 2 (duas) cadeiras, sendo acrescida de 5,00m² (cinco metros quadrados), para
cada cadeira adicional;
II - paredes em cores claras, revestidas de material liso, resistente e impermeável até a altura de
2,00m (dois metros), no mínimo;
III - piso revestido de material liso, resistente e impermeável;
IV - um lavatório, no mínimo;
V - instalação sanitária própria.
Art. 322 - Os estabelecimentos de que trata esta seção estão sujeitos à vistoria pela Prefeitura, e só
poderão ser utilizados para o fim a que de destinam, não podendo servir de acesso a outras
dependências.
Parágrafo único - São permitidas outras atividades afins, a critério da Prefeitura, respeitando as
áreas mínimas exigidas.
Art. 323 - As casas de banho obedecerão às disposições desta seção no que lhes forem aplicáveis
e mais às seguintes:
I - as banheiras serão de material aprovado pela Prefeitura;
II - os compartimentos de banho terão área mínima de 3,00m² (três metros quadrados) e revestimento
de azulejos claros em todas as paredes até a altura de 2,00m (dois metros), no mínimo.
Art. 324 - É proibida a existência de aparelho de fisioterapia nos estabelecimentos de que trata esta
seção.
Art. 325 - Em todos os estabelecimentos referidos nesta seção é obrigatória a desinfecção de
locais, equipamentos e utensílios, na forma determinada pela Prefeitura.

SEÇÃO XIV
Lavanderias de Uso Público

Art. 326 - As lavanderias de uso público deverão atender, no que lhes forem aplicáveis, a todas a
exigências deste código.
Art. 327 - As águas residuárias terão tratamento e destino de acordo com as exigências do órgão
ambiental e da legislação estadual sobre prevenção e controle da poluição do meio ambiente.
Art. 328 - As lavanderias de uso público serão dotadas de reservatórios de água com capacidade
equivalente ao consumo diário, sendo permitido o uso de água de poço ou de outras procedências,
desde que não seja poluída e que o abastecimento público seja insuficiente ou inexistente.
Art. 329 – As lavanderias de uso público deverão possuir locais próprios destinados à secagem das
roupas lavadas, desde que não disponham de dispositivos apropriados para esse fim.

SEÇÃO XV
Distribuidores, Representantes, Importadores e Exportadores de Drogas, Medicamentos, Insumos

Farmacêuticos e seus Correlatos, Cosméticos, Produtos de Higiene, Perfumes e Outros,
Dietéticos, Produtos Biológicos e Estabelecimentos Congêneres

Art. 330 - O local para instalação dos distribuidores, representantes, importadores e exportadores
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e seus correlatos, cosméticos, produtos de
higiene, perfumes e outros, dietéticos, produtos biológicos e estabelecimentos congêneres que
interessem à medicina e à saúde pública, deve satisfazer, além das disposições concernentes às
habitações e aos estabelecimentos de trabalho em geral, mais às seguintes exigências:
I - área mínima de 12,00m² (doze metros quadrados);
II - piso de material liso, resistente e impermeável e paredes pintadas de cor clara, com barra de
2,00m (dois metros), no mínimo, também de material liso, resistente e impermeável, a critério da
Prefeitura;
III - forros pintados de cor clara.
Art. 331 - Se houver retalhamento, os estabelecimentos de que trata esta seção, deverão dispor
também de:
I - compartimentos separados para o retalhamento de formas sólidas, líquidas e gasosas;
II - compartimento para laboratório de controle;
III - compartimento para embalagem.
Parágrafo único - Os compartimentos a que se refere este artigo deverão satisfazer todas as
exigências do art. 330, podendo ser reduzida para 6,00m² (seis metros quadrados), no mínimo, a
área destinada ao laboratório de controle, a critério da Prefeitura.
Art. 332 - Os estabelecimentos a que se refere esta seção deverão ter entrada independente, não
podendo suas dependências serem utilizadas para outros fins, nem servir de passagem para outro
local do edifício.

SEÇÃO XVI
Farmácias, Drogarias, Ervanário, Postos de Medicamento, Unidades Volantes e Dispensários

Médicos

Art. 333 - O local para a instalação de farmácia deve satisfazer, além das disposições referentes à
habitação e aos estabelecimentos de trabalho em geral, mais às seguintes exigências:
I - piso de material liso, resistente e impermeável e paredes pintadas de cor clara, com barra de 2,00m
(dois metros), no mínimo, também de material liso, resistente e impermeável, a critério da Prefeitura;
II - forros pintados de cor clara;
III - compartimentos separados até o teto por divisões ininterruptas, de cor clara, com as mesmas
características previstas nos itens I e II, deste artigo, e destinados a:
a) mostruário e vendas de medicamentos, com área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados);
b) laboratório com área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados);
c) local para aplicação de injeções, quando houver, com área mínima de 3,00m² (três metros quadra-
dos).
Art. 334 - O local para instalação de drogaria, além de satisfazer às exigências referentes às
habitações e aos estabelecimentos de trabalho em geral, deverá possuir no mínimo 20,00m² (vinte
metros quadrados) de área e:
I - ter piso de material liso, resistente e impermeável e as paredes pintadas de cor clara, com barra
de 2,00m (dois metros), no mínimo, também de material liso, resistente e impermeável, a critério da
Prefeitura;
II - forro pintado de cor clara.
Parágrafo único - Quando houver local para aplicações de injeções, este deverá atender às exigên-
cias do item III e letra “c”, do artigo anterior.
Art. 335 - O local para instalação de ervanárias deverá obedecer ao disposto no art. 333, ficando
vedada a existência de local para aplicação de injeções.
Art. 336 - O local para instalação de postos de medicamentos deverá obedecer, no que couber, ao
disposto no art. 334, a critério da autoridade municipal, e ter área mínima de 12,00m² (doze metros
quadrados).
Art. 337 - O local para instalação de dispensários de medicamentos deverá obedecer, no que
couber, ao disposto no art. 334, a critério da Prefeitura, e ter área mínima de 12,00m² (doze metros
quadrados).
Art. 338 - De acordo com as necessidades das regiões suburbanas menos favorecidas economica-
mente, as exigências sobre instalações e os equipamentos para o licenciamento de estabelecimen-
tos destinados à assistência farmacêutica, a que se refere esta seção, poderão ser reduzidas a
critério da Prefeitura, resguardados os interesses da saúde pública.

Parágrafo único - Em razão do interesse público, quando devidamente justificado, o disposto neste
artigo poderá ser aplicado nas zonas urbanas do Município cujas condições sócio-econômicas não
permitam a integral satisfação das exigências nele mencionadas.
Art. 339 - Os veículos destinados às unidades volantes deverão ser licenciados para transporte de
carga, com a carroceria fechada e dispor de meios eficazes, a critério da Prefeitura, para conser-
vação dos produtos transportados.
Art. 340 - Os estabelecimentos a que se refere esta seção deverão ter entrada independente, não
podendo suas dependências serem utilizadas para quaisquer outros fins, nem servir de passagem
para qualquer outro local do edifício.

SEÇÃO XVII
Dos Estabelecimentos Hospitalares

Art. 341 - Os edifícios destinados a hospitais, além de atenderem às exigências desta lei, estarão
sujeitos às legislações estaduais e federais pertinentes.
Art. 342 - Os edifícios destinados a hospitais serão recuados, no mínimo, de 5,00m (cinco metros)
em todas as divisas do lote, sem prejuízos dos recuos legais.
Art. 343 - Os hospitais deverão possuir instalações para incineração de lixo hospitalar, com capaci-
dade para atender todo o hospital, ou efetuar a sua disposição em local apropriado e aprovado pela
Prefeitura.
Art. 344 - As janelas das enfermarias e quartos para doentes deverão ser banhadas pelos raios
solares, durante 2 (duas) horas, no mínimo, no período entre 9:00 (nove) e 16:00 (dezesseis) horas
do solstício de inverno.
Art. 345 - As enfermarias de adultos não poderão conter mais de 8 (oito) leitos, em cada subdivisão,
e o total de leitos não deverá exceder a 24 (vinte e quatro) em cada enfermaria. A cada leito deverá
corresponder, no mínimo, 6,00m² (seis metros quadrados) da área de piso.
Parágrafo único - Nas enfermarias para crianças, a cada berço deverá corresponder, no mínimo, a
superfície de 3,50m² (três metros e cinqüenta centímetros quadrados) de piso.
Art. 346 - Os quartos para doentes deverão ter as seguintes áreas mínimas:
I - de um só leito: 8,00m² (oito metros quadrados);
II - de dois leitos: 14,00m² (quatorze metros quadrados).
Art. 347 - Os hospitais ou estabelecimentos congêneres deverão possuir 20% (vinte por cento) de
sua capacidade em leitos distribuídos em quartos de 1 (um) ou 2 (dois) leitos, dotados de lavatório.
Art. 348 - Os quartos para doentes e as enfermarias deverão satisfazer às seguintes exigências:
I - pé-direito: 3,00m (três metros);
II - área total de iluminação não inferior a 1/5 (um quinto) da área do piso do compartimento;
III - área de ventilação não inferior à metade da exigível para iluminação;
IV - portas de acesso de 1,00m (um metro) de largura por 2,00m (dois metros) de altura, no mínimo;
V - paredes revestidas de material liso, impermeável e resistente a freqüentes lavagens, até 2,00m
(dois metros) de altura e com cantos arredondados;
VI - rodapé no plano das paredes formando concordância arredondada com o piso.
Art. 349 - Nos pavimentos em que haja quartos para doentes ou enfermaria, deverá haver, pelo
menos, uma copa com área mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados) para cada grupo de 12
(doze) leitos, ou uma copa com área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados) para cada grupo de
24 (vinte e quatro) leitos.
Art. 350 - As salas de operações, as de anestesia e as salas onde se guardam aparelhos de
anestesia, gases anestésicos ou oxigênio, deverão ter o piso revestido de material apropriado, a
possibilitar a descarga da eletricidade estática, de acordo com as recomendações técnicas. Todas
as tomadas de corrente, interruptores ou aparelhos elétricos, quando localizados até a altura de
1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), a contar do piso, deverão ser à prova de faísca.
Art. 351 - Os compartimentos sanitários, em cada pavimento, deverão conter, no mínimo:
I - 01 (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório para 8 (oito) leitos;
II - 01 (uma) banheira ou 1 (um) chuveiro para cada 12 (doze) leitos.
Parágrafo único - Na contagem dos leitos, não se computam os pertencentes a quartos que dispo-
nham de instalações sanitárias privativas.
Art. 352 - Em cada pavimento deverá haver, pelo menos, 1 (um) compartimento com vaso sanitário
e lavatório para empregados.
Art. 353 - Todas as salas auxiliares das unidades de enfermagem terão os pisos e as paredes, até
a altura mínima de 2,00m (dois metros), revestidos de material liso, impermeável e resistente a
lavagens freqüentes.
Art. 354 - As cozinhas dos hospitais deverão ter área correspondente, no mínimo, a 0,75m² (setenta
e cinco centímetros quadrados) por leito, até a capacidade de 200 (duzentos) leitos.
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, compreendem-se na designação de cozinhas os compartimentos
destinados às despensas, preparo e cozimento dos alimentos e lavagem de louça e utensílios de
cozinha.
§ 2º - Os hospitais de capacidade superior a 200 (duzentos) leitos terão cozinha com área mínima de
150,00m² (cento e cinqüenta metros quadrados).
Art. 355 - Os corredores de acesso às enfermarias, quarto para doentes, salas de operações, ou
quaisquer peças onde haja tráfego de doentes, devem ter largura mínima de 2,00m (dois metros).
Parágrafo único - Os demais corredores terão, no mínimo, 2,00m (dois metros) de largura.
Art. 356 - Os hospitais e estabelecimentos congêneres, com mais de 1 (um) pavimento, deverão
dispor de, pelo menos, 1 (uma) escada com largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centíme-
tros) com degraus de lances retos e com patamar intermediário obrigatório.
§ 1º - Não serão, em absoluto, admitidos degraus em leque.
§ 2º - A disposição dessa escada ou das escadas será tal que, em cada pavimento, nenhuma
unidade hospitalar, tal como centro cirúrgico, enfermaria, ambulatório ou ainda leito de paciente, dela
diste mais de 30,00m (trinta metros).
Art. 357 - Os hospitais e estabelecimentos congêneres serão construídos com material incombustível,
excetuados os locais destinados à consulta e tratamento.
§ 1º - Os hospitais e maternidades de até 3 (três) pavimentos serão providos de rampas com
declividade máxima de 10% (dez por cento) ou de elevadores para o transporte de pessoas, macas
e leitos, com as dimensões internas mínimas de 2,20m x 1,10m (dois metros e vinte centímetros por
um metro e dez centímetros).
§ 2º - Será obrigatória a instalação de elevador nos hospitais com mais de 3 (três) pavimentos,
obedecidos os seguintes mínimos:
a) 1 (um) elevador até 4  (quatro) pavimentos;
b) 2 (dois) elevadores nos que tiverem mais de 4 (quatro) pavimentos.
§ 3º - É obrigatória a instalação de elevadores de serviço, independente dos demais, para uso das
cozinhas situadas acima do 2º (segundo) pavimento.
Art. 358 - Os compartimentos destinados à farmácia, tratamentos, laboratórios, salas auxiliares das
unidades de enfermagem, compartimentos sanitários, lavanderias e suas dependências, não pode-
rão ter comunicação direta com cozinhas, despensas, copas ou refeitórios.
Parágrafo único - As passagens obrigatórias de pacientes ou visitantes não poderão ter comunica-
ção direta com cozinhas ou despensas.
Art. 359 - Será obrigatória a instalação de reservatório de água com capacidade mínima de 400
(quatrocentos) litros por leito.
Art. 360 - Poderão ser instalados serviços de lavanderia, com capacidade para lavar, secar e
esterilizar. Os compartimentos terão dimensões adequadas ao aparelhamento a instalar, devidamen-
te justificados em memorial.
Art. 361 - Todo o lixo proveniente dos serviços médico-cirúrgicos deverão ter destino apropriado, a
ser determinado pela Prefeitura, obedecidas às exigências previstas na ABNT e serão justificados
em memorial.
Art. 362 - Os estabelecimentos hospitalares deverão ter, no mínimo, 1 (um) quarto destinado exclu-
sivamente para isolamento de doentes suspeitos de doenças infecto-contagiosas.
Art. 363 - Os projetos de maternidade ou de hospitais que mantenham seção de maternidade
deverão prever compartimentos em número e situação tal que permitam a instalação de:
I - 1 (uma) sala do trabalho de parto para cada 15 (quinze) leitos;
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II - 1 (uma) sala de parto para cada 25 (vinte e cinco) leitos;
III - sala de cirurgia, no caso de não existir no hospital outra sala de mesma finalidade;
IV - sala de curativos para operações sépticas;
V - 1 (um) quarto individual para isolamento de doentes infectados;
VI - quartos exclusivos para período pós-operatório das parturientes operadas;
VII - seção de berçário.
Art. 364 - As seções de berçário deverão ser subdivididas em unidades de, no máximo, 24 (vinte e
quatro) berços.
§ 1° - Cada unidade compreenderá 2 (duas) salas para berços, com capacidade máxima de 12
(doze) berços para cada uma, anexa a 2 (duas) salas, respectivamente, para serviço e exame das
crianças.
§ 2° - Estas seções terão, no total, tantos berços quantos sejam os leitos das parturientes, excluídos
desse número os leitos pertencentes a quartos de 1(um) a 2 (dois) leitos.
§ 3° - Deverão ser previstas, ainda, unidades para isolamentos de casos suspeitos e contagiosos,
nas mesmas condições exigidas, com capacidade mínima total de 10% (dez por cento) do número de
berços da maternidade.
Art. 365 - Os hospitais ou estabelecimentos congêneres deverão ser dotados de instalações e
equipamentos adequados contra incêndio, de acordo com as normas legais e regulamentares em
vigor.
Art. 366 - Os projetos de hospitais deverão ser previamente aprovados pelo órgão estadual compe-
tente, sem prejuízo do que lhes for aplicável desse código.

SEÇÃO XVIII
Laboratórios de Análises Clínicas e Congêneres

Art. 367 - O local para instalação dos laboratórios de análises clínicas e congêneres, além das
disposições referentes às habitações e estabelecimentos de trabalho em geral, deverá satisfazer
mais às seguintes exigências:
I - piso de material liso, resistente e impermeável, paredes pintadas de cor clara, com barra lisa e
impermeável até 2,00m (dois metros), no mínimo, e de material adequado aprovado pela Prefeitura,
ou de azulejos de cor clara;
II - forros pintados de cor clara;
III - compartimentos separados até o forro por paredes ou divisões ininterruptas, de cor clara,
destinados a:
a) recepção e colheita, com área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados);
b) secretaria e arquivo, com área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados);
c) laboratório, com área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados).

Parágrafo único - Os compartimentos destinados à colheita de material e ao laboratório terão as
mesmas características previstas nos itens I e II, deste artigo, e serão providos de sanitários,
masculino e feminino, separados, e de um box para colheita de material, com mesa ginecológica.
Art. 368 - Os estabelecimentos de que trata esta seção deverão ter entrada independente, não
podendo suas dependências serem utilizadas para outros fins, nem servir de passagem para outro
local.

SEÇÃO XIX
Estabelecimentos de Assistência Odontológica

Art. 369 - Os locais destinados à assistência odontológica, tais como clínicas dentárias (públicas ou
particulares), clínicas dentárias especializadas e policlínicas dentárias populares, pronto-socorros
odontológicos e institutos odontológicos e congêneres, além das exigências referentes à habitação
e aos estabelecimentos de trabalho em geral, deverão satisfazer mais às seguintes.
I - piso de material liso, resistente e impermeável e paredes pintadas de cor clara, com barra lisa e
impermeável até 2,00m (dois metros) de altura, no mínimo, de material adequado, a critério da
Prefeitura;
II - forros pintados de cor clara;
III - compartimentos, providos de portas, separados até o forro por paredes ou divisões ininterruptas
com área de 10,00m² (dez metros quadrados) destinados a:
a) recepção com área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados);
b) consultórios dentários com área mínima de 6,00m² (seis metros quadrados) cada;
c) água corrente e esgotos próprios, em cada consultório.
Art. 370 - Os estabelecimentos de que trata esta seção devem ter entrada independente, não
podendo suas dependências serem utilizadas para outros fins nem servir de passagem para outro
local.

SEÇÃO XX
Laboratórios e Oficina de Prótese Odontológica

Art. 371 - Os laboratórios e oficinas de prótese odontológica, além das exigências referentes à
habitação e aos estabelecimentos de trabalho em geral, deverão satisfazer mais às seguintes:
I - área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados);
II - piso de material liso, resistente e impermeável, paredes pintadas de cor clara, com barra de
material liso, resistente e impermeável até 2,00m (dois metros) de altura, no mínimo, a critério da
Prefeitura;
III - forro de cor clara;
IV - pia com água corrente.
§ 1º - As fontes de calor deverão ter isolamento térmico adequado.
§ 2º - Quando forem utilizados combustíveis em tubos ou botijões, os mesmos serão mantidos
isolados e distantes da fonte de calor.
§ 3º - Os gases, vapores, fumaças e poeiras deverão ser removidos por meios adequados.
Art. 372 - Os estabelecimentos de que trata esta seção deverão ter entrada independente, não
podendo suas dependências serem utilizadas para outros fins nem servir de passagem para outro
local.
Parágrafo único - O laboratório de prótese odontológica que não for utilizado exclusivamente pelo
cirurgião dentista não poderá ter porta comunicante com o consultório dentário.

SEÇÃO XXI
Institutos ou Clínicas de Fisioterapia e Congêneres

Art. 373 - Os institutos ou clínicas de fisioterapia e congêneres além das disposições referentes às
habitações e estabelecimentos de trabalho em geral, e das condições específicas para locais dessa
natureza terão no mínimo:
I - sala para administração com área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados);
II - sala para exame médico, quando sujeitos à responsabilidade médica, com área mínima de 10,00m²
(dez metros quadrados);
III - sanitários independentes para cada seção, separados do ambiente comum;
IV - vestiários e sanitários para empregados.
Art. 374 - A área, a ventilação e as especificações dos pisos, forros e paredes dos locais para
fisioterapia, propriamente dita, ficarão a critério da Prefeitura.
Art. 375 - As salas de sauna e banho turco deverão receber, durante todo o período do seu
funcionamento, oxigênio em quantidade adequada, através de dispositivos apropriados, a critério da
Prefeitura.
Art. 376 - Os estabelecimentos de que trata esta seção terão entrada independente, não podendo
suas dependências serem utilizadas para outros fins, nem servir de passagem para outro local.

SEÇÃO XXII
Institutos e Clínicas de Beleza sob Responsabilidade Médica

Art. 377 - O local para instalação dos institutos e clínicas de beleza sob responsabilidade médica,
além das disposições referentes à habitação e estabelecimentos de trabalho em geral, deverão
satisfazer mais às seguintes exigências:
I - piso de material liso, resistente e impermeável, paredes de cor clara com barra lisa, resistente e
impermeável, até 2,00m (dois metros) de altura, no mínimo, de material aprovado pela Prefeitura;
II - forros de cor clara;
III - compartimentos separados até o forro por paredes ou divisões ininterruptas de cor clara e
destinados a:
a) recepção, com área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados);
b) consultas, com área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados);
c) aplicações, com área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados).
Art. 378 - Os estabelecimentos de que trata esta seção terão entrada independente, não podendo
suas dependências ser utilizadas para outros fins, nem servir de passagem para outro local.

SEÇÃO XXIII
Estabelecimentos Veterinários e Congêneres

Art. 379 - Os hospitais, clínicas e consultórios veterinários, bem como, os estabelecimentos de
pensão e adestramento de animais domésticos de pequeno porte, serão permitidos dentro do perí-
metro urbano, em local autorizado pela Prefeitura.
Art. 380 - Os canis dos hospitais e clínicas deverão ser individuais, localizados em recinto fechado,
providos de dispositivos destinados a evitar a exalação de odores e a propagação de ruídos
incômodos, construídos de alvenaria, com revestimento impermeável, podendo as gaiolas ser de
ferro pintado ou material inoxidável, com piso removível.
Art. 381 - Nos estabelecimentos de pensão e adestramento, os canis poderão ser do tipo solário
individual, devendo, neste caso, ser totalmente cercados e cobertos por tela de arame e providos de
abrigo.
Art. 382 - Os canis devem ser providos de esgotos com destino adequado, dispor de água corrente
e sistema apropriado de ventilação.
Art. 383 - Os jardins ou parques zoológicos, mantidos por entidades públicas ou privadas poderão
localizar-se no perímetro urbano do Município e deverão satisfazer os seguintes requisitos:
I - localização aprovada pelo Poder Público Municipal;
II - jaulas, cercados, fossos e demais instalações destinadas à permanência de aves ou animais,
distanciados 40,00m (quarenta metros), no mínimo, das divisas dos terrenos vizinhos e dos
logradouros públicos;
III - área restante, entre instalação e divisas, somente utilizável para uso humano;
IV - manutenção em perfeitas condições de higiene.
Parágrafo único - Para fins decorrentes da deterioração do meio ambiente é obrigatória a licença de
instalação do órgão encarregado da proteção ambiental.

SEÇÃO XXIV
Das Escolas e dos Estabelecimentos de Ensino

Art. 384 - Os edifícios escolares obedecerão aos recuos estabelecidos quanto aos alinhamentos
das vias públicas em que se localizarem.
Parágrafo único - Quanto aos demais recuos para abertura de vãos para saída e entrada de alunos,
ou de iluminação, ventilação e isolação serão obedecidas às exigências deste código.
Art. 385 - As portas das salas de aulas, terão largura mínima de 0,90m (noventa centímetros) e altura
mínima de 2,00m (dois metros).
Art. 386 - As salas de aula, quando de forma retangular, terão comprimento igual a, no máximo, uma
vez e meia a largura.
Parágrafo único - As salas de aula especializadas ficam dispensadas das exigências deste artigo,
devendo, entretanto, apresentar condições adequadas às finalidades da especialização.
Art. 387 - A área das salas de aula corresponderá, no mínimo, a 1,20m² (um metro e vinte centímetros
quadrados) por aluno.
Art. 388 - Os auditórios ou salas de grande capacidade das escolas deverão obedecer às exigên-
cias contidas no capítulo próprio desta lei, relativo aos cinemas, teatros e auditórios, no que lhes
forem aplicáveis.
Art. 389 - O pé-direito médio da sala de aula não será inferior a 3,00m (três metros).
Art. 390 - Nas salas de aula que vierem a ser instaladas em prédios já existentes será admitido o pé-
direito médio com um mínimo de 2,70m (dois metros e setenta centímetros).
Art. 391 - Será obrigatória a iluminação natural unilateral, preferencialmente à esquerda, sendo
admitida a iluminação zenital, quando solucionado o ofuscamento.
Art. 392 - A iluminação artificial será obrigatória e atenderá a um nível mínimo de iluminamento de 500
(quinhentos) lux.
Art. 393 - As salas de aula deverão obrigatoriamente ter forro, preferencialmente em laje de concre-
to.
Parágrafo único - A superfície iluminante não pode ser inferior a 1/5 (um quinto) da do piso.
Art. 394 - A área dos vãos de ventilação deverá ser, no mínimo, 2/3 (dois terços) da área da
superfície iluminante.
Art. 395 - As paredes da sala de aula e dos corredores deverão ser até a altura de 1,50m (um metro
e cinqüenta centímetros), no mínimo, revestidas com material liso, impermeável e resistente a fre-
qüentes lavagens. A pintura será de cor clara.
Art. 396 - Os pisos das salas de aula serão, obrigatoriamente, revestidos de materiais que propor-
cionem adequado isolamento térmico, tais como madeira, borracha ou cerâmica.
Art. 397 - Os corredores não poderão ter larguras inferiores a 2,00m (dois metros e centímetros).
Art. 398 - As escadas e rampas deverão ter em sua totalidade, largura não inferior à resultante da
aplicação dos critérios de dimensionamento dos corredores, para a lotação do pavimento a que
servem, acrescida da metade daquela necessária para a lotação do pavimento imediatamente supe-
rior.
§ 1º - Para os efeitos deste artigo serão considerados os dois pavimentos que resultem no maior
valor.
§ 2º - As escadas não poderão apresentar trechos em leque, os lances serão retos, não ultrapas-
sarão a 16 (dezesseis) degraus e estes não terão espelhos com mais de 0,17m (dezessete centí-
metros) nem piso com menos de 0,30m (trinta centímetros) e os patamares terão extensão não
inferior a 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros).
§ 3º - As escadas deverão ser dotadas obrigatoriamente de corrimão.
§ 4º - O número de escadas será de 2 (dois) no mínimo, dirigidas para saídas autônomas.
§ 5º - As rampas não poderão apresentar declividade superior a 12% (doze por cento) e serão
revestidas de material não escorregadio, sempre que acima de 6% (seis por cento).
Art. 399 - As escolas deverão ter compartimentos sanitários, devidamente separados, para uso de
cada sexo.
§ 1º - Esses compartimentos, em cada pavimento, deverão ser dotados de vasos sanitários em
número correspondente, no mínimo, a 1 (um) para cada 25 (vinte e cinco) alunas; 1 (um) para cada
40 (quarenta) alunos; 1 (um) mictório para cada 40 (quarenta) alunos; e 1 (um) lavatório para cada
40 (quarenta) alunos de cada sexo.
§ 2º - As portas das celas em que estiverem situadas as bacias sanitárias deverão ser colocadas
de forma a deixar vãos livres de 0,15m (quinze centímetros) de altura na parte inferior e de 0,30m
(trinta centímetros), no mínimo, na parte superior .
§ 3º - Deverão, também serem previstas instalações sanitárias para professores que deverão
atender, para cada sexo, à proporção mínima de 1 (um) vaso sanitário para cada 10 salas de aula.
§ 4º - É obrigatória a existência de instalações sanitárias nas áreas de recreação, na proporção
mínima de 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) mictório para cada 200 (duzentos) alunos; 1 (um) vaso
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sanitário para cada 100 (cem) alunas e 1 (um) lavatório para cada 200 (duzentos) alunos de cada
sexo. Quando for prevista a prática de esportes ou educação física, deverá haver também chuvei-
ros, na proporção de 1 (um) para cada 100 (cem) alunos e vestiários, separados por sexo, com
6,00m² (seis metros quadrados), para cada 100 (cem) alunos de cada sexo, no mínimo.
Art. 400 - É obrigatória a instalação de bebedouros na proporção mínima de 1 (um) para cada 200
(duzentos) alunos, vedada sua localização em instalações sanitárias; nos recreios, a proporção
será de 1 (um) bebedouro para 100 (cem) alunos.
Art. 401 - Os compartimentos ou locais destinados à preparação, venda ou distribuição de alimentos
ou bebidas, deverão satisfazer às exigências para estabelecimentos comerciais de gêneros alimen-
tícios, no que lhes forem aplicáveis.
Art. 402 - As áreas destinadas à administração e ao pessoal de serviço, deverão atender às
prescrições para locais de trabalho, no que lhes forem aplicáveis.
Art. 403 - Nos internatos, além das disposições referentes a escolas, serão observadas as referen-
tes às habitações, aos dormitórios coletivos, quando houver, e aos locais de preparo, manipulação
e consumo de alimentos, no que lhes forem aplicáveis.
Parágrafo único - Deverá haver, também, nos internatos, local para consultório médico, com leitos
anexos.
Art. 404 - Nas pré-escolas e escolas de ensino fundamental e médio é obrigatória a existência de
local coberto para recreio, com área, no mínimo, igual a 1/3 (um terço) da soma das áreas das salas
de aula.
Parágrafo único - As passagens de ligação entre o edifício escolar que contém as salas de aula e o
local de recreação deverão ser cobertas.
Art. 405 - As áreas de recreação deverão ter comunicação com logradouro público, que permita
escoamento rápido dos alunos, em caso de emergência; para tal fim, as passagens não poderão ter
largura total inferior a 0,01m (um centímetro) por aluno, nem vão inferior a 2,00m (dois metros).
Art. 406 - As escolas ao ar livre, parques infantis e congêneres, obedecerão às exigências deste
código no que lhes forem aplicáveis.
Art. 407 - Os reservatórios de água potável das escolas terão capacidade, adicional à que for
exigida para combate a incêndio, não inferior à correspondente a 50 (cinqüenta) litros por aluno.
Parágrafo único - Esse mínimo será de 100 (cem) litros por aluno, nos semi-internatos e de 150
(cento e cinqüenta) litros por aluno nos internatos.
Art. 408 - As escolas deverão ser dotadas de instalação e equipamentos adequados contra incên-
dio.

CAPÍTULO IX
Das Edificações para Fins Especiais

SEÇÃO I
Cemitério

Art. 409 - Para os efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições:
I - sepultura: cova aberta no lote funerário com as dimensões de 2,10m (dois metros e dez centíme-
tros) de comprimento por 0,80m (oitenta centímetros) de largura e 1,80m (um metro e oitenta centíme-
tros) de profundidade;
II - carneiro: cova com as paredes laterais de tijolos ou similar, tendo externamente o máximo de
2,40m (dois metros e quarenta centímetros) de comprimento por 1,10m (um metro e dez centímetros)
de largura;
III - ossuário: vala destinada ao depósito comum de ossos;
IV - túmulo: monumento funerário que se levanta sobre o carneiro.
Art. 410 - As inumações só serão permitidas nos cemitérios criados pela Prefeitura ou nos cemitérios
particulares por ela autorizados e fiscalizados.
Art. 411 - Os cemitérios poderão conservar-se abertos e franqueados ao público, diariamente, das
07:00 (sete) às 18:00 (dezoito) horas, ficando a critério da Prefeitura a fixação, dentro desses
limites, dos respectivos horários.
Art. 412 - A inumação de pessoas vitimadas por doenças transmissíveis somente poderá ser feita
observadas as medidas e cautelas determinadas pela Prefeitura.
Art. 413 - O prazo mínimo para a exumação é fixado em 3 (três) anos, contados da data do óbito,
sendo reduzido para 2 (dois) anos no caso de crianças até a idade de seis anos, inclusive.
Parágrafo único - Quando ocorrer avaria no túmulo, infiltração de água nas carneiras, pedidos de
autoridade judicial ou policial para instruir inquéritos, ou em caso de interesse público comprovado,
poderão ser alterados os prazos referidos neste artigo, a critério da Prefeitura.
Art. 414 - Não é permitido, em caso algum, o enterramento de dois ou mais cadáveres simultanea-
mente na mesma sepultura.
Art. 415 - Haverá nos cemitérios municipais 3 (três) classes de sepulturas, as gerais, as perpétuas
e os nichos (ossuários).
§ 1º - As sepulturas gerais são as concedidas pelo prazo de 5 (cinco) anos para adultos e crianças,
e sobre as quais não é permitida a colocação de túmulos.
§ 2º - Os nichos (ossuários) serão concedidos em caráter perpétuo, para neles serem inumados os
restos mortais transladados de sepultura gerais ou perpétuas.
Art. 416 - Nas sepulturas perpétuas e observados os prazos estabelecidos para sua abertura,
poderão ser inumados os seus concessionários (marido e mulher), seus ascendentes e descen-
dentes.
Parágrafo único - Com o consentimento dos seus concessionários ou sucessores, poderão, ainda,
ser inumados nessas sepulturas outras pessoas de suas famílias.
Art. 417 - As pessoas que têm parentes enterrados em sepulturas perpétuas em cemitério municipal,
deverão promover, dentro de 60 (sessenta) dias da data da publicação de edital, a reparação dos
túmulos ou canteiros em mau estado de conservação.
§ 1º - A Prefeitura fará publicar, periodicamente, no órgão oficial do Município, a relação das sepul-
turas nas condições de trata este artigo, mencionando o número, nome da pessoa inumada e data do
sepultamento.
§ 2º - Os interessados que, por motivo justificado, não puderem executar os serviços exigidos
dentro do prazo fixado no edital, poderão requerer sua prorrogação, que não poderá ultrapassar de
60 (sessenta) dias.
§ 3º - Findo o prazo fixado no edital ou no requerimento de prorrogação, sem que os interessados
providenciem a execução dos serviços necessários, a Prefeitura fará, por sua conta, a remoção
dos despojos, colocando-os em nichos (ossuários) numerados, para quais serão transferidas as
respectivas concessões perpétuas.
§ 4º - Os materiais retirados dos túmulos das sepulturas desocupadas nas condições deste artigo,
ficarão pertencendo ao Município.
Art. 418 - A fixação dos horários de abertura e fechamento e das demais normas de funcionamento
dos cemitérios, serão estabelecidas em ato do Executivo.
Art. 419 - Os cemitérios serão construídos em áreas elevadas, na contravertente das águas que
possam alimentar poços e outras fontes de abastecimento.
Parágrafo único - Em caráter excepcional, serão tolerados, a juízo da Prefeitura, cemitérios em
regiões planas.
Art. 420 - Os cemitérios deverão ser isolados, em todo seu perímetro, por logradouros públicos ou
outras áreas abertas, com largura mínima de 15,00m (quinze metros) em zonas abastecidas por
redes de água, e de 30,00m (trinta metros) em zonas não providas de rede.
Art. 421 - O nível dos cemitérios deverá ser suficientemente elevado de maneira a assegurar que as
sepulturas não sejam inundadas.
Art. 422 - O nível do lençol freático, nos cemitérios, deverá ficar a 2,00m (dois metros), no mínimo, de
profundidade.
Parágrafo único - Na dependência das condições das sepulturas, deverá ser feito o rebaixamento
suficiente desse nível.
Art. 423 - Os projetos de cemitérios deverão ser acompanhados de estudos especializados, com-
provando a adequabilidade do solo e o nível do lençol freático.
Art. 424 - Nos cemitérios deverá haver, pelo menos:

I - local para administração e recepção;
II - sala de necropsia atendendo aos requisitos exigidos neste código;
III - depósito de materiais e ferramentas;
IV - vestiários e instalação sanitária para os empregados;
V - instalações sanitárias para o público, separadas para cada sexo.
Parágrafo único - A Prefeitura poderá reduzir as exigências deste artigo em função das limitações
sócio-econômicas do Município e da localização do cemitério.
Art. 425 - Nos cemitérios, pelo menos 20% (vinte por cento) de suas áreas serão destinadas à
arborização ou ajardinamento.
§ 1º - Os jardins sobre jazigos não serão computados para os efeitos deste artigo.
§ 2º - Nos cemitérios-parque poderá ser dispensada a destinação da área mencionada neste artigo.
Art. 426 - Os vasos ornamentais não deverão conservar a água, a fim de evitar a proliferação de
mosquitos.

SEÇÃO II
Crematório

Art. 427 - É permitida a construção de crematórios, devendo seus projetos serem submetidos à
prévia aprovação da Prefeitura e demais órgãos competentes.
Parágrafo único - O projeto deverá estar instruído com a aprovação do órgão encarregado da
proteção do meio ambiente.
Art. 428 - Os crematórios deverão ser providos de câmaras frigoríficas e de sala para necropsia,
devendo esta atender aos requisitos mínimos estabelecidos neste código.
Art. 429 - Associadas aos crematórios deverão existir áreas verdes ao seu redor, com área mínima
de 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados).

SEÇÃO III
Necrotérios e Velórios

Art. 430 - Os velórios deverão ter, pelo menos:
I - sala de vigília, com área superior a 20,00m² (vinte metros quadrados);
II - sala de descanso e espera, proporcional ao número de salas de vigília;
III - instalações sanitárias com, pelo menos, 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório, para cada sexo;
IV - bebedouro, fora das instalações sanitárias e das salas de vigília;
V - sala para administração, com área mínima de 6,00m² (seis metros quadrados).
Parágrafo único - São permitidas copas em locais adequadamente situados.

SEÇÃO IV
Asilos, Orfanatos, Albergues e Estabelecimentos Congêneres

Art. 431 - Aos asilos, orfanatos, albergues e estabelecimentos congêneres aplicam-se as normas
gerais referentes a edificações e as específicas das habitações, no que couber, complementadas
pelo disposto nesta seção.
Art. 432 - Os dormitórios coletivos deverão ter área não inferior a 5,00m² (cinco metros quadrados)
por leito; os dormitórios dos tipos quarto ou apartamento deverão ter área não inferior a 5,00m²
(cinco metros quadrados) por leito, com o mínimo de 8,00m² (oito metros quadrados).
Art. 433 - As instalações sanitárias serão na proporção mínima de 1 (um) vaso sanitário, 1 (um)
lavatório e 1 (um) chuveiro para 10 (dez) leitos, além do mictório na proporção de 1 (um) para cada
20 (vinte) leitos.
Art. 434 - Os locais destinados ao armazenamento, preparo, manipulação e consumo de alimentos
deverão atender às exigências para estabelecimentos comerciais de alimentos, no que aplicáveis.
Art. 435 - Quando tiverem 50 (cinqüenta) ou mais leitos, deverão ter locais apropriados para consul-
tórios médicos e odontológicos, bem como quartos para doentes.
Art. 436 - Deverão ter área para recreação e lazer, não inferior a 10% (dez por cento) da área
edificada.
Parágrafo único - A área prevista neste artigo terá espaço coberto destinado a lazer, não inferior à
sua quinta parte, e o restante será arborizado ou ajardinado ou, ainda, destinado a atividades
esportivas.
Art. 437 - Se houver locais para escolares, estes deverão atender às normas estabelecidas para as
escolas, no que aplicáveis.

SEÇÃO V
Colônias de Férias e Acampamentos

Art. 438 - Às colônias de férias se aplicam as disposições referentes a hotéis e similares bem como
as relativas aos locais de reunião e de banho, quando for o caso.
Art. 439 - As colônias de férias e acampamentos de recreação só poderão ser instalados em local
de terreno seco e com declividade suficiente para o escoamento das águas.
Art. 440 - Quando o abastecimento de água da colônia de férias ou acampamento se fizer por água
de superfície, o manancial será convenientemente protegido; quando esse abastecimento se fizer
por poços, estes atenderão às exigências previstas neste código.
Art. 441 - Nas colônias de férias e acampamentos é obrigatória a existência de instalações sanitá-
rias separadas para cada sexo na proporção de 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório e 1 (um)
chuveiro para cada 20 (vinte) pessoas.
Art. 442 - Nenhum local de acampamento poderá ser aprovado sem que possua:
I - sistema adequado de captação e distribuição de água potável e afastamento de águas residuárias;
II - instalações sanitárias, independentes para cada sexo, em número suficiente;
III - adequada coleta, afastamento e destino dos resíduos sólidos (lixo), de maneira que satisfaça às
condições de higiene;
IV - instalações adequadas para lavagem de roupas e utensílios.
Parágrafo único - A qualidade da água de abastecimento deverá ser demonstrada pelos responsá-
veis por locais de acampamentos e colônias de férias, à Prefeitura, mediante resultados de exames
de laboratórios, semestralmente, e sempre que solicitado.

SEÇÃO VI
Locais de Reunião: Esportivos, Recreativos, Sociais, Culturais e Religiosos

Art. 443 - Locais de reuniões, para efeito da observância do disposto nesta seção, são todos
aqueles onde possa haver aglomeração de pessoas com qualquer finalidade, tais como: cinema,
teatro, conferência, esportes, religião, educação e divertimento.
Art. 444 - Nas casas ou locais de reunião, todos os elementos da construção que constituem a
estrutura do edifício e bem assim as paredes e as escadas deverão ser de material incombustível.
Parágrafo único - A sustentação da cobertura deverá ser de estrutura metálica ou de concreto
armado.
Art. 445 - Os forros das platéias e palcos, construídos sob a cobertura do edifício, quando não
tenham resistência suficiente para evitar a queda, sobre as salas de espetáculos ou de reuniões, de
telhas de cobertura, arrancadas pelo vento, deverão dispor de proteção adequada a este fim.
Art. 446 - A estrutura de sustentação dos pisos dos palcos deverá ser de material incombustível.
Art. 447 - Não poderá haver porta ou qualquer vão de comunicação entre as dependências das
casas de diversões e as edificações vizinhas.
Art. 448 - Os gradis de proteção ou parapeitos das localidades elevadas deverão ter altura mínima
de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e largura suficiente para garantir uma perfeita segurança.
Art. 449 - Serão exigidos compartimentos sanitários para cada ordem de localidade, devidamente
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separados para uso de um e outro sexo, e sem comunicação direta com salas de reunião.
Art. 450 - Quando se tratar de espetáculos ou divertimentos que exijam que seja conservado
fechado o local durante sua realização será obrigatória a instalação de renovação mecânica de ar
ou ar condicionado, devendo atender ao seguinte:
I - a renovação mecânica do ar deverá ter capacidade mínima de insuflamento de 15,00m³ (quinze
metros cúbicos) por hora, por pessoa, distribuídos de maneira uniforme no recinto, e obedecer às
recomendações de normas técnicas que regulem a espécie;
II - a instalação de ar condicionado deverá obedecer, quanto à quantidade de ar insuflado, tempera-
tura, distribuição, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Art. 451 - Para todos os efeitos desta seção, as lotações serão calculadas de acordo com o
coeficiente da Tabela abaixo:

Parágrafo único - Quando se tratar de locais com assentos fixos, a lotação será o total de assentos
cabíveis, acrescido de 10% (dez por cento).
Art. 452 - As larguras das passagens longitudinais e transversais, dentro das salas de espetáculos,
serão proporcionais ao número provável de pessoas que por elas transitam no sentido de escoa-
mento, considerada a lotação máxima:
I - a largura mínima das passagens longitudinais é de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) e as
das transversais é de 2,00m (dois metros e setenta centímetros), sempre que sejam utilizados por
um número de pessoas igual ou inferior a 100 (cem);
II - ultrapassando esse número, aumentarão de largura na razão de 8 (oito) milímetros por pessoa
excedente.
Parágrafo único - A largura das passagens longitudinais é medida eixo a eixo dos braços das
poltronas ou entre estes e as paredes; e a das passagens transversais é medida final de acento a
encosto das poltronas.
Art. 453 - A largura das escadas será proporcional ao número provável de pessoas que por elas
transitam no sentido do escoamento considerada a lotação máxima:
I - a largura mínima das escadas será de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), sempre que
utilizadas por número de pessoas igual ou inferior a 100 (cem);
II - ultrapassando esse número, aumentarão de largura à razão de 8 (oito) milímetros por pessoa
excedente;
III - sempre que o número de degraus consecutivos exceder a 16 (dezesseis), será obrigatória a
intercalação de patamar, o qual terá, no mínimo, o comprimento de 1,50m (um metro e cinqüenta
centímetros), sempre que não haja mudança de direção, ou 60% (sessenta por cento) da largura da
escada, quando houver esta mudança, respeitado o mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta  centí-
metros);
IV - nas escadas em curva não serão admitidos degraus em leque, devendo todas as mudanças de
direção serem interligadas por patamares;
V - sempre que a largura da escada ultrapasse de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) será
obrigatória a subdivisão por corrimãos intermediários, de tal forma que as subdivisões não ultrapas-
sem a largura de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros);
VI - sempre que não haja mudança de direção nas escadas, os corrimãos devem ser contínuos;
VII - é obrigatória a colocação de corrimãos contínuos junto às paredes da caixa da escada;
VIII - o cálculo dos degraus será feito de modo que o dobro da altura do piso em centímetros não seja
inferior a 62 (sessenta e dois), nem superior a 64 (sessenta e quatro), respeitada a altura de 0,17m
(dezessete centímetros) e a largura de 0,30m (trinta centímetros);
IX - o lance final das escadas será orientado na direção da saída;
X - só serão permitidas salas de espetáculo no pavimento térreo e no imediatamente superior, ou
inferior, devendo, em qualquer caso, ser assegurado o rápido escoamento dos espectadores;
XI - quando a sala de reunião ou espetáculo estiver colocada em pavimento superior, haverá, pelo
menos, duas escadas ou rampas convenientemente localizadas, dirigidas para saídas autônomas.
Art. 454 - As escadas poderão ser substituídas por rampas, sendo de 12% (doze por cento) a sua
inclinação máxima.
Art. 455 - A largura dos corredores será proporcional ao número provável de pessoas que por eles
transitam no sentido de escoamento, considerada a lotação máxima:
I - a largura mínima dos corredores será de 2,00m (um metro e cinqüenta centímetros), sempre que
utilizados por um número de pessoas igual ou inferior a 150 (cento e cinqüenta);
II - ultrapassando esse número, aumentarão de largura na razão de 8 (oito) milímetros por pessoa
excedente;
III - quando várias portas do salão de espetáculos abrirem para o corredor, será descontado do
cálculo deste corredor a sua capacidade de acumulação, na razão de 4 (quatro) pessoas por m²
(metro quadrado); para efeito deste desconto, só será computada a área do corredor contida entre
as portas do salão de espetáculos, a mais próxima e a mais distante da saída;
IV - quando o corredor der escoamento pelas duas extremidades, o acréscimo de largura será
tomado pela metade do que estabelece o item II;
V - as portas de saída dos corredores não poderão ter largura inferior à destes.
Art. 456 - As portas da sala de espetáculos ou de reunião terão obrigatoriamente, em sua totalidade,
a largura correspondente a 0,01m (um centímetro) por pessoa prevista na lotação do local, observa-
do o mínimo de 2,00m (dois metros) para cada porta:
I - as folhas dessas portas deverão abrir para fora no sentido de escoamento das salas, sem
obstrução dos corredores de escoamento;
II - as portas de saída poderão ser dotadas de vedação complementar, mediante cortina de ferro,
desde que:
a) não impeçam a abertura total das folhas das portas de saída;
b) permaneçam abertas durante a realização dos espetáculos.
Art. 457 - As casas ou locais de reunião deverão ser dotados de instalação e equipamentos
adequados contra incêndio, de acordo com as normas legais e regulamentares em vigor.
Art. 458 - Os projetos, além dos elementos de construção propriamente ditos, apresentarão, em 3
(três) vias, desenhos e memoriais explicativos da distribuição das localidades e das instalações
elétricas, mecânicas para ventilação, ar condicionado, projeção e elevadores, com os diversos
circuitos elétricos projetados.
Art. 459 - Deverá haver no mínimo 2 (duas) bilheterias localizadas de modo a proporcionar abrigo
aos compradores de ingressos na proporção mínima de 10% (dez por cento) da lotação calculada
na base de 3dm² (três decímetros quadrados) por pessoa.

SEÇÃO VII
Locais de Reunião para Fins Religiosos

Art. 460 - Consideram-se locais de reunião para fins religiosos os seguintes:
I - templos religiosos e salões de cultos;
II - salões de agremiações religiosas.
Art. 461 - As edificações de que trata esta seção deverão atender, além das normas e especificações
gerais para edificações, mais aos seguintes requisitos:
I - as aberturas de ingresso e saída em número de 2 (dois), no mínimo, não terão largura menor que
2,00m (dois metros) e deverão abrir para fora e serem autônomas;
II - o local de reunião ou de culto, deverá ter:
a) o pé-direito não inferior a 4,00m (quatro metros);
b) área do recinto dimensionada segundo a lotação máxima prevista;

c) ventilação natural ou por dispositivos mecânicos capazes de proporcionar suficiente renovação
de ar exterior.
Parágrafo único - Os meios mecânicos deverão ser dimensionados de maneira a garantir 4 (quatro)
renovações por hora do volume de ar do compartimento.
Art. 462 - As edificações de que trata esta seção deverão dispor, além das privativas, instalações
sanitárias para eventual uso dos freqüentadores, separadas por sexo, com acessos independen-
tes, e constantes, pelo menos de:
I - 1 (um) compartimento para homens, contendo vaso sanitário, lavatório e mictório;
II - 1 (um) compartimento para mulheres, contendo vaso sanitário e lavatório.
Art. 463 - Na construção de edifícios destinados a templos religiosos serão respeitadas as peculia-
ridades arquitetônicas de cada culto, desde que fiquem asseguradas as medidas de proteção,
segurança e conforto do público, contidas neste código.

SEÇÃO VIII
Salas de Espetáculos

Art. 464 - As edificações destinadas a teatros e cinemas deverão ter as paredes externas com
espessura mínima de 1 (um) tijolo, elevando-se 1,00m (um metro) acima da calha de modo a dar
garantia adequada e recíproca contra incêndio.
Art. 465 - Deverão ser adotadas medidas para evitar a transmissão de ruídos.
Parágrafo único - A Prefeitura exigirá para aprovação do projeto de casas de espetáculos, estudos
detalhados de sua acústica, que será submetido à aprovação.
Art. 466 - Nos cinemas e teatros, a disposição das poltronas será feita em setores separados por
passagens longitudinais e transversais; a lotação de cada um destes setores não poderá ultrapas-
sar de 250 (duzentas e cinqüenta) poltronas; as poltronas serão dispostas em filas, observando o
seguinte:
I - o espaçamento mínimo entre filas, medido de encosto a encosto, será:
a) quando situadas na platéia: 0,90m (noventa centímetros);
b) quando situados nos balcões: de 0,95m (noventa e cinco centímetros);
II - não poderão as filas ter mais do que 15 (quinze) poltronas;
III - será de 5 (cinco) o número de poltronas das séries que terminarem junto às paredes.
Art. 467 - Deverá ser apresentando o gráfico demonstrativo da perfeita visibilidade da tela ou palco,
por parte do espectador situado em quaisquer das localidades:
I - tomar-se-á para esta demonstração a altura de 1,125m (um metro, cento e vinte e cinco centíme-
tros) para a vista do espectador sentado;
II - nos cinemas, a linha ligando a parte inferior à tela, à vista de um observador, deverá passar
12,5cm (doze centímetros e cinco milímetros) acima da vista do observador da fila seguinte;
III - nos teatros, o ponto de visão para construção do gráfico de visibilidade, será tomado 0,50m
(cinqüenta centímetros) acima do piso do palco e a 3,00m (três metros) de profundidade, além da
“boca de cena”;
IV - quando a tangente da curva do piso, determinada pelo gráfico de visibilidade, tiver inclinação
superior a 12% (doze por cento) poderá ser substituída pela tangente com essa inclinação.
Art. 468 - As passagens longitudinais na platéia não deverão ter degraus, desde que os desníveis
possam ser vencidos por rampas de declividade não superior a 12% (doze por cento).
Art. 469 - No caso de serem necessários degraus, deverão ter todos a mesma altura.
Art. 470 - Nos balcões, não será permitida entre os patamares em que se colocam as poltronas,
diferença de nível superior a 0,34m (trinta e quatro centímetros), devendo ser intercalado degrau
intermediário:
I - este degrau intermediário terá a altura de 0,17m (dezessete centímetros) e a largura de 0,30m
(trinta centímetros).
Art. 471 - Os balcões não poderão ultrapassar 2/5 (dois quintos) do comprimento das platéias.
Art. 472 - Os pés-direitos livres mínimos serão, sob e sobre o balcão, de 3,00m (três metros) e, no
centro da platéia, de 6,00m (seis metros).
Art. 473 - Os cinemas e teatros deverão, obrigatoriamente, dispor de salas de espera independentes
para platéia e balcões, com os requisitos seguintes:
I - ter área mínima proporcional ao número de pessoas previsto na lotação “ordem de localidade” a
que servir, à razão de 13dm² (treze decímetros quadrados) por pessoa, nos cinemas, e 20dm² (vinte
decímetros quadrados) por pessoa, nos teatros;
II - a área da sala de espera será calculada sem incluir a destinada, eventualmente, a bares,
“bombonieres”, vitrinas e mostruários.
Art. 474 - Os compartimentos sanitários, destinados ao público, deverão ser devidamente separa-
dos para uso de cada sexo:
I - serão localizados de forma a ter fácil acesso tanto para a sala de espetáculos como para as salas
de espera;
II - poderão dispor de ventilação indireta ou forçada;
III - o número de aparelhos será determinado de acordo com as seguintes relações, nas quais “L”
representa a lotação da “ordem de localidades” a que servem:

Para homens
Vaso sanitário...............................................................L/300
Lavatórios.....................................................................L/250
Mictórios........................................................................L/80
Para Mulheres
Vaso sanitário ...............................................................L/250
Lavatórios......................................................................L/250

Art. 475 - Quando as diversas ordens de localidades destinadas ao público estiverem dispostas em
níveis diferentes e superpostos, o acesso a cada um dos pisos será feito por escadas próprias,
todas elas com as larguras exigidas neste código.
Art. 476 - Os edifícios destinados a teatros ou cinemas deverão ficar isolados dos prédios vizinhos
por meio de áreas ou passagens de largura mínima de 3,00m (três metros), e só poderão ser
construídas em ruas ou avenidas que tenham no mínimo 14,00m (quatorze metros) de largura.
Parágrafo único - As áreas ou passagens tratadas neste artigo poderão ser cobertas, desde que a
sua ventilação seja assegurada.
Art. 477 - O espaço entre o forro e a cobertura deverá obedecer aos requisitos seguintes:
I - ter todas as instalações elétricas canalizadas em conduítes próprios;
II - dispor de iluminação artificial suficiente para permitir a perfeita visão em toda a sua extensão;
III - dispor de passadiços, apoiados, sob a estrutura do telhado, de maneira a permitir a sua limpeza
e vistoria freqüentes;
IV - dispor de um único acesso com dispositivo de fechamento à chave.
Parágrafo único - O acesso ao forro deverá ser mantido permanentemente fechado e a chave
guardada sob responsabilidade da gerência.

SEÇÃO IX
Teatros

Art. 478 - A parte destinada aos artistas deverá ter acesso direto do exterior, independente da parte
destinada ao público.
Parágrafo único - Entre as partes destinadas aos artistas e ao público não deverá haver outras
comunicações que não sejam as indispensáveis aos serviços.
Art. 479 - A “boca da cena” e todas as aberturas de ligação entre o palco, camarins e depósitos com
o restante do edifício, serão dotados de dispositivos de fechamento, de material incombustível, que
impeça a propagação de incêndios.
Art. 480 - Os camarins individuais deverão obedecer aos requisitos seguintes:
I - ter a área mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados) e forma tal que permita o traçado, no seu
interior, de um círculo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de diâmetro;
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II - ter pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
III - ter abertura de ventilação para o exterior ou dispor de ventilação forçada;
IV - dispor de lavatório com água corrente.
Art. 481 - Os camarins individuais deverão ser servidos por compartimentos sanitários, separados
para cada sexo, dotados de vaso sanitário, lavatório e chuveiros, em número correspondente a 1
(um) conjunto para cada 5 (cinco) camarins.
Art. 482 - Os teatros serão dotados de camarins coletivos, no mínimo de 1 (um) para cada sexo,
obedecendo aos requisitos seguintes:
I - ter área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados) com dimensões capazes de conter um
círculo de 2,00m (dois metros) de diâmetro;
II - ser dotado de lavatório com água corrente na proporção de 1 (um) para cada 5,00m² (cinco
metros quadrados);
III - ter abertura de ventilação para o exterior.
Art. 483 - Os camarins coletivos deverão ser servidos por compartimentos sanitários dotados de
vaso sanitário, chuveiro e lavatório, em número de 1 (um) conjunto para cada 10,00m² (dez metros
quadrados).
Art. 484 - Os compartimentos destinados a depósito de cenário e material cênico, tais como guarda-
roupa e decorações, deverão ser construídos inteiramente de material incombustível, inclusive as
folhas de fechamento, e não poderão ser localizados sob o palco.
Art. 485 - O piso do palco poderá ser construído de madeira nas partes que necessitam ser móveis,
devendo, no restante, ser de concreto armado.

SEÇÃO X
Cinemas

Art. 486 - A largura da tela não deverá ser inferior a 1/6 (um sexto) da distância que a separa da fila
mais distante de poltronas.
Art. 487 - Nos cinemas, as poltronas não poderão ser localizadas fora da zona compreendida, na
planta, entre duas retas que partem das extremidades da tela e formam com esta ângulo de 120º
(cento e vinte graus).
Art. 488 - Nenhuma poltrona pode estar colocada além do perímetro poligonal definido pelas linhas
que ligam 3 (três) pontos, afastados da tela por distância igual à largura desta e situados, respecti-
vamente, sobre as retas de 120º (cento e vinte graus) de que trata o artigo anterior e a normal ao
eixo da tela.
Art. 489 - O piso da platéia e dos balcões deverá apresentar sobre as filas de poltronas, superfície
plana, horizontal, formando degraus ou pequenos patamares.
Art. 490 - Em nenhuma posição das salas de espetáculo poderá o feixe luminoso de projeção passar
a menos de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) do piso.
Art. 491 - As cabines de projeção deverão comportar dois projetores e ter as dimensões mínimas
seguintes:
I - profundidade de 3,00m (três metros), no sentido da projeção;
II - 4,00m (quatro metros) de largura;
III - quando houver mais de 1 (um) projetor, a largura será aumentada na proporção de 1,50m (um
metro e cinqüenta centímetros) para projetores excedentes a dois.
Art. 492 - A construção das cabines de projeção deve obedecer, ainda, aos requisitos seguintes:
I - serão construídas inteiramente em material incombustível, inclusive a porta que deverá abrir para
fora;
II - o pé-direito, livre, não será inferior a 3,00m (três metros);
III - terá abertura para o exterior;
IV - a escada de acesso será de material incombustível, dotada de corrimão e colocada fora das
passagens do público;
V - não ter outras comunicações com a sala de espetáculos que não sejam as aberturas de projeção
e os visores necessários.
Art. 493 - As portas de saída das salas de espetáculos deverão ser providas de dispositivos de
fechamento que se abram automaticamente e facilmente, quando forçadas de dentro para fora.

SEÇÃO XI
Piscinas

Art. 494 - Para efeito deste código, as piscinas se classificam nas quatro categorias seguintes:
I - piscinas de uso público: as utilizáveis pelo público em geral;
II - piscinas de uso coletivo restrito: as utilizáveis por grupos restritos, tais como, condomínios,
escolas, entidades, associação, hotéis, motéis e congêneres;
III - piscinas de uso familiar: as piscinas de residências unifamiliares;
IV - piscinas de uso especial: as destinadas a outros fins que não o esporte ou a recreação, tais
como as terapêuticas e outras.
§ 1º - As piscinas de uso público e de uso coletivo restrito deverão possuir alvará de funcionamento,
que será fornecido pela Prefeitura, após a vistoria de suas instalações.
§ 2º - As piscinas de uso familiar e de uso especial ficam dispensadas do alvará de funcionamento.
Art. 495 - Os vestiários e as instalações sanitárias, independentes por sexo, conterão, pelo menos:
I - vasos sanitários e lavatórios na proporção de 1 (um) para cada 60 (sessenta) homens e 1 (um)
para cada 40 (quarenta) mulheres;
II - mictórios na proporção de 1 (um) para cada 60 (sessenta) homens;
III - chuveiros, na proporção de 1 (um) para cada 40 (quarenta) banhistas.
§ 1º - Os chuveiros deverão ser localizados de forma a tornar obrigatória a sua utilização antes da
entrada dos banhistas na área do tanque.
§ 2º - Os vasos sanitários deverão ser localizados de forma a facilitar a sua utilização antes dos
chuveiros.
Art. 496 - A área do tanque será isolada, por meio de divisória adequada.
Parágrafo único - O ingresso nesta área só será permitido após a passagem obrigatória por chuvei-
ro.
Art. 497 - A água do tanque deverá atender às seguintes condições:
I - permitir visibilidade perfeita a observador colocado à beira do tanque, de um azulejo negro de
0,15m x 0,15m (quinze centímetros por quinze centímetros), colocado na parte mais profunda do
tanque;
II - pH entre 6,7 (seis vírgula sete) e 7,9 (sete vírgula nove);
III - cloro residual disponível entre 0,5 (zero vírgula cinco) a 0,8 (zero vírgula oito) mg/litro.
Art. 498 - A construção de piscinas e o funcionamento das existentes ficarão sujeitas à concessão
de licença, pela Prefeitura, observadas as condições da presente lei.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se às piscinas cuja construção seja executada
isoladamente ou juntamente com o prédio a que pertençam.
Art. 499 - Considera-se, como piscina, qualquer tanque, com capacidade superior a 15,00m³ (quinze
metros cúbicos) e que se destine à natação ou banho.
Art. 500 - As piscinas deverão ter, obrigatoriamente, uma ligação própria, separada da ligação
domiciliar.
Parágrafo único - É expressamente proibida a alimentação da piscina pela ligação de água regula-
mentar do prédio.
Art. 501 - As piscinas existentes, alimentadas pela ligação regulamentar do prédio, deverão ter a dita
ligação separada, dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação da presente lei, sob
pena de se cortar o suprimento de água do prédio, esgotando esse prazo.
Art. 502 - A Prefeitura cortará sumariamente a ligação de água do prédio, quando constatar que a
mesma está alimentando alguma piscina. A religação só será feita após eliminada a infração e pagas
as taxas ou emolumentos exigíveis.
Art. 503 - As entradas de água para piscina serão calibradas para enchê-la no tempo mínimo de 72
(setenta duas) horas.
Art. 504 - As piscinas não pertencentes a instituições de qualquer natureza, terão a capacidade
máxima de 200,00m³ (duzentos metros cúbicos).

Art. 505 - As piscinas serão registradas na Prefeitura, em seu órgão competente.
Art. 506 - Quando se verificar regime de falta de água na cidade, poderá ser suspenso o forneci-
mento às piscinas existentes na rede particularmente afetada ou na rede geral, enquanto perdurar
a anormalidade.
§ 1º - O consumidor que não atender à determinação da Prefeitura nas condições deste artigo, será
punido com multa de importância correspondente ao fornecimento de volume de água igual a 10
(dez) vezes a capacidade da piscina.
§ 2º - Na primeira reincidência a multa será cobrada em dobro e, na segunda, a ligação de água será
retirada definitivamente, cancelando-se a licença de que trata este artigo, enquanto a piscina for do
proprietário infrator.
Art. 507 - As piscinas serão consideradas áreas construídas e seu projeto e construção executado
e acompanhado por profissional habilitado, dentro das normas vigentes.

CAPÍTULO X
Das Demolições, Reformas, Ampliações e Modificações em Geral

Art. 508 - Nas edificações existentes que tenham sido construídas anteriormente à presente lei,
serão permitidas obras de acréscimo, reconstruções parciais ou reformas, desde que, na formação
de novas disposições, sejam obedecidas às exigências do presente código e demais normas em
vigor.
§ 1º - Em edifícios já existentes onde haja compartimentos de permanência diurna ou noturna,
iluminados e ventilados por clarabóias áreas cobertas, será tolerada a execução das obras tratadas
nos itens anteriores, desde que se façam, nesses edifícios, as modificações necessárias para que
todos aqueles compartimentos fiquem dotados de iluminação e ventilação diretas por meio de aber-
turas em plano vertical.
Art. 509 - Quando se tratar de prédio de esquina, construído nos alinhamentos das ruas, será
obrigatório o corte do canto normal à bissetriz do ângulo formado pelos alinhamentos e de 3,50m
(três metros e cinqüenta centímetros) de comprimento no mínimo.
§ 1º - O remate poderá ser de qualquer forma, a juízo da Prefeitura, contanto que o corte seja inscrito
nos alinhamentos citados.
§ 2º - Em edificações de mais de 1 (um) pavimento, o canto cortado só é exigido andar térreo.

SEÇÃO ÚNICA
Modificações dos Lotes Edificados

Art. 510 - Toda modificação de lotes edificados, quer se trate de diminuição ou aumento das suas
áreas, está sujeita a aprovação prévia e deverá obedecer, além das determinações da lei de
parcelamento, uso e ocupação do solo, às seguintes condições:
I - todos os lotes, atingidos ou resultantes da modificação, deverão satisfazer aos mínimos exigidos
nesta lei;
II - todos os edifícios existentes deverão continuar obedecendo às exigências desta lei, no que se
refere a recuos, limites de áreas construídas, insolação, ventilação e iluminação.

CAPÍTULO XI
Das Infrações e Penalidades

SEÇÃO I
Disposições Preliminares

Art. 511 - A infração a qualquer dos dispositivos desta lei fica sujeita a penalidade.
§ 1º - Quando o infrator for o profissional responsável por projeto ou execução de serviços e obras
de que trata esta lei, poderão ser aplicáveis as seguintes penalidades:
I - advertência;
II - suspensão;
III - exclusão do registro de profissional legalmente habilitado, existente na Prefeitura;
IV - cassação da licença de execução dos serviços e obras;
V - multa;
VI - embargo dos serviços e obras.
§ 2º - A Prefeitura, através do órgão competente, representará ao Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura e Agronomia, contra o profissional que, no exercício de suas atividades profissionais,
violar dispositivos desta lei e da legislação estadual e federal em vigor referente à matéria.
§ 3º - Quando se verificar irregularidade em projeto ou na execução de serviços e obras, que
resultem em advertência, multa, suspensão ou exclusão para o profissional, idêntica penalidade
será imposta à empresa a que pertença o profissional e que tenha, com o mesmo, responsabilidade
solidária.
§ 4º - Quando o infrator for a empresa responsável pelo projeto e pela execução de serviços e
obras, as penalidades aplicáveis serão iguais às especificadas nos itens do § 1º, do presente artigo.
§ 5º - As penalidades especificadas nos itens do § 1º, do presente artigo, são extensivas às
infrações cometidas por administrador ou contratante de serviços e obras públicas ou de institui-
ções oficiais.
§ 6º - Quando o infrator for proprietário dos serviços e obras, as penalidades aplicáveis serão as
seguintes:
I - advertência;
II - cassação da licença de execução dos serviços e obras;
III - multas;
IV - embargos dos serviços e obras.
§ 7º - As penalidades especificadas nos itens do parágrafo anterior serão aplicadas, igualmente,
nos casos de infrações na execução de serviço e obras pertencentes a empresas concessionárias
de serviços públicos federais, estaduais e municipais.
Art. 512 - Verificada a infração a qualquer dispositivo desta lei, será lavrado imediatamente, pelo
servidor público competente, o respectivo auto, de modelo oficial, que conterá, obrigatoriamente, os
seguintes elementos:
I - dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
II - nome do infrator, profissão, idade, estado civil, endereço residencial e endereço comercial;
III - descrição sucinta do fato determinante da infração e dos pormenores que possam servir de
atenuante ou de agravante;
IV - dispositivo infringido;
V - assinatura de quem o lavrou;
VI - assinatura do infrator ou seu representante legal ou preposto.
§ 1º - Se o infrator se recusar a assinar o auto de infração, tal fato deverá ser averbado no mesmo
pela autoridade que o lavrou, na presença de duas testemunhas, quando possível.
§ 2 º - Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente ao interessado, esse deverá ser
cientificado do auto de infração, por meio de carta registrada ou por edital.
§ 3º - A lavratura do auto de infração é de responsabilidade de quem o lavrou, sendo passível de
penalidade, por falta grave, em caso de falsidade ou omissão dolosa.
§ 4º - O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da intimação do auto de infração,
para apresentar defesa, através de requerimentos dirigidos ao Prefeito.
Art. 513 - O profissional e a empresa suspensa ou excluídos do registro de profissionais e empresas
legalmente habilitadas, não poderão apresentar projetos para aprovação, iniciar serviços e obras,
nem prosseguir nos que estiverem executando, enquanto não terminar o prazo da suspensão ou
exclusão.
§ 1º - É facultado ao proprietário do serviço ou obra embargada, por força de penalidades aplicadas
ao profissional ou empresa responsável, solicitar, através de requerimento ao Prefeito, a substitui-
ção do profissional ou empresa.
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§ 2º - Quando se verificar a substituição do profissional ou de empresa a que se refere o parágrafo
anterior, a Prefeitura só reconhecerá o novo responsável após comunicação oficial do proprietário
e do novo profissional cadastrado na Municipalidade.
§ 3º - Para o caso previsto no parágrafo anterior, o novo profissional deverá comparecer à Prefei-
tura para assinar todas as peças do projeto aprovado e a licença para realizar os serviços e obras.
§ 4º - O prosseguimento dos serviços e obras não poderá realizar-se sem serem previamente
sanadas, se for o caso, as irregularidades que tiverem dado motivo à suspensão ou exclusão do
profissional ou empresa.
Art. 514 - É de competência do Prefeito a confirmação dos autos de infração e o arbitramento de
penalidades.

Parágrafo único - Julgadas procedentes, as penalidades serão incorporadas ao histórico do profis-
sional, da empresa e do proprietário infratores.
Art. 515 - A aplicação de penalidades referidas nesta lei, não isenta o infrator das demais penalida-
des que lhe forem aplicáveis pelos mesmos motivos e previstas na legislação federal ou estadual
nem da obrigação de reparar os danos resultantes da infração, na forma do disposto Código Civil.

SEÇÃO II
Da Advertência

Art. 516 - A penalidade de advertência será aplicada ao profissional responsável por projeto ou
execução de serviços e obras nos seguintes casos:
I - quando modificar projeto aprovado sem solicitar modificação à Prefeitura Municipal;
II - quando iniciar ou executar serviços e obras sem a necessária licença, ainda que de acordo com
os dispositivos desta lei;
III - quando for multado mais de uma vez durante a execução dos mesmos serviços e obras;
IV - quando, em um mesmo ano, for multado mais de 3 (três) vezes por infração durante a execução
de serviços e obras distintos.

Parágrafo único - A penalidade de advertência é aplicável, também, a empresas ou a proprietários
que infringirem quaisquer dos itens do presente artigo.

SEÇÃO III
Da Suspensão

Art. 517 - A penalidade de suspensão será aplicada ao profissional responsável nos seguintes
casos:
I - quando sofrer, em um mesmo ano, 4 (quatro) advertências;
II - quando modificar projeto de serviços e obras aprovado, introduzindo alterações contrárias a
dispositivos desta lei;
III - quando apresentar projeto de serviços e obras em flagrante desacordo com o local onde os
mesmos serão executados;
IV - quando iniciar ou executar serviços de obras sem a necessária licença e em desacordo com as
prescrições desta lei;
V - quando, em face de sindicância, for constatado ter se responsabilizado pela execução de
serviços e obras, entregando-os a terceiros sem a devida habilitação;
VI - quando, através de sindicância, for apurado que, como autor de projeto de serviços e obras,
falsificou medidas, a fim de burlar dispositivos desta lei;
VII - quando, mediante sindicância, for apurado ter executado serviços e obras em discordância com
o projeto aprovado;
VIII - quando praticar atos desabonadores, devidamente constatados em sindicância, ou for conde-
nado pela Justiça por atos praticados contra interesse da Prefeitura e decorrentes de sua atividade
profissional.
§ 1º - A penalidade de suspensão é aplicável, também, a empresas que infringirem quaisquer dos
itens do presente artigo.
§ 2º - A suspensão poderá variar de 2 (dois) a 24 (vinte e quatro) meses.
§ 3º - Para as penalidades previstas nos itens VI, VII e VIII, a suspensão não poderá ser inferior a 12
(doze) meses.
§ 4º - No caso de reincidência, no mesmo serviço e obra, o período de suspensão será aplicado em
dobro.

SEÇÃO IV
Da Exclusão de Profissional ou Empresas

Art. 518 - A penalidade de exclusão de profissional ou empresa do registro de profissionais e
empresas legalmente habilitados, existente na Prefeitura, será aplicada quando por determinação do
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

SEÇÃO V
Da Cassação da Licença de Execução dos Serviços e Obras

Art. 519 - A penalidade de cassação de licença de execução de serviços e obras será aplicada nos
seguintes casos:
I - quando for modificado projeto aprovado pela Prefeitura sem solicitar à mesma a aprovação das
modificações que forem consideradas necessárias, através de projeto modificativo;
II - quando forem executados serviços e obras em desacordo com os dispositivos desta lei.

SEÇÃO VI
Das Multas

Art. 520 - Julgada improcedente a defesa apresentada pelo infrator ou não sendo a mesma apresen-
tada no prazo fixado, será imposta multa correspondente à infração, sendo o infrator intimado a
recolhê-la dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 521 - As multas aplicáveis a profissional ou firma responsável por projeto ou pela execução de
serviços e obras são as seguintes:
I - de R$3,00 (três reais) por m², por falsear cálculos do projeto e elementos de memoriais justifica-
tivos ou por viciar projeto aprovado, introduzindo-lhe alterações de qualquer espécie;
II - de R$5,00 (cinco reais) por m², por assumir responsabilidade da execução de um serviço ou obra
e entregá-lo a terceiros, sem a devida habilitação técnica;
III – de R$5,00 (cinco reais) por m², por edificação, construção, ampliação, reforma ou demolição sem
prévia licença;
IV – de R$3,00 (três reais), por execução de edificação, construção, ampliação ou reforma em
desacordo com o projeto aprovado;
V - de R$100,00 (cem reais) por dia, pelo não cumprimento de intimação em virtude de vistoria ou de
determinações fixadas no laudo de vistoria.
Parágrafo único - Os valores das multas previstas neste artigo serão reajustados em janeiro de cada
ano, em função da variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, da Fundação Getúlio
Vargas-FGV, ou índice que vier substituí-lo.
Art. 522 - As multas aplicáveis ao proprietário serão as seguintes:
I – de R$5,00 (cinco reais) por m², por edificação, construção, ampliação, reforma ou demolição sem
prévia licença;
II – de R$3,00 (três reais) por m², por execução de edificação, construção, ampliação ou reforma em
desacordo com o projeto aprovado;

III - de R$100,00 (cem reais), por dia, pelo não cumprimento de intimação em virtude de vistoria ou de
determinações fixadas no laudo de vistoria;
IV - de R$500,00 (quinhentos reais) pela falta de “habite-se” ou documento equivalente.
Parágrafo único - O valor da multa previsto nos incisos I e II, deste artigo, serão reajustados em
janeiro de cada ano, em função da variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, da
Fundação Getúlio Vargas-FGV ou índice que vier substituí-lo.
Art. 523 - A aplicação das multas pecuniárias, estabelecidas nesta Lei, não elide a das demais
sanções ou medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive a apuração da responsabilidade
do infrator, pelo Crime de Desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal.
Art. 524 - Quando as multas forem impostas de forma regular e através de meios hábeis e quando
o infrator se recusar a pagá-las nos prazos legais, esses débitos serão judicialmente executados.
Art. 525 - As multas não pagas nos prazos legais serão inscritas em dívida ativa.
Art. 526 - Nas reincidências, as multas serão aplicadas em dobro.

Parágrafo único - Considera-se reincidência a repetição de infração de um mesmo dispositivo desta
lei pela mesma pessoa física ou jurídica, depois de passado e julgado, administrativamente, a deci-
são condenatória, referente à infração anterior.
Art. 527 - Nos cálculos de atualização dos valores monetários dos débitos decorrentes de multas, a
que se refere o presente artigo, serão aplicados os coeficientes de correção monetária que estive-
rem em vigor na data de liquidações das importâncias devidas.

Parágrafo único - Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência que
a tiver determinado.

SEÇÃO VII
Do Embargo

Art. 528 - O embargo poderá ser aplicado nos seguintes casos:
I - quando estiver sendo executado qualquer serviço e/ou obra sem licença da Prefeitura ou em
desacordo com as prescrições desta lei;
II - em todos os casos em que se verificar falta de obediência às prescrições do zoneamento;
III - quando não for atendida intimação da Prefeitura referente ao cumprimento de dispositivos desta
lei;
IV - quando a construção estiver sendo executada em desacordo com o projeto aprovado;
V - quando verificar que a construção oferece perigo para a saúde ou segurança do público ou do
próprio pessoal da obra.
§ 1º - Além da notificação do embargo, deverá ser feita a afixação de edital.
§ 2º - Os serviços e obras que forem embargados poderão ser imediatamente paralisados.
§ 3º - Para assegurar a paralisação de serviço ou de obra embargada, a Prefeitura poderá, se for o
caso, valer-se de mandado judicial, mediante ação cominatória.
§ 4º - O embargo só será levantado após o cumprimento das exigências que o motivaram e mediante
requerimento do interessado ao Prefeito, acompanhado dos respectivos comprovantes do paga-
mento das multas devidas.
§ 5º - Se o serviço ou obra embargada não for legalizável, só poderá verificar-se o levantamento do
embargo após a correção ou eliminação do que estiver em desacordo com dispositivos desta lei.
§ 6 º - A desobediência ao embargo será comunicada ao órgão da fiscalização do exercício profis-
sional.

CAPÍTULO XII
Das Disposições Finais

Art. 529 - A numeração de qualquer edificação será estabelecida pela Prefeitura.
Art. 530 - É obrigação do proprietário a colocação da placa de numeração que deverá ser fixada em
lugar visível.
Art. 531 - Nas edificações existentes que não estejam de acordo com as exigências estabelecidas
na presente lei, somente serão permitidas obras que impliquem aumento de sua capacidade de
utilização, quando as partes a acrescer não venham a agravar as transgressões já existentes.
Art. 532 - Os prazos previstos nesta lei contar-se-ão por dias corridos.
Parágrafo único - Não será computado no prazo o dia inicial e prorrogar-se-á para o primeiro dia útil
o vencimento de prazo que incidir em sábado, domingo ou feriado.
Art. 533 - Em matéria de serviços e obras referidos nesta lei, as atividades dos profissionais e
empresas estão também sujeitos às limitações e obrigações impostas pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Art. 534 - Os dispositivos desta lei aplicam-se no sentido estrito, excluídas as analogias e interpre-
tações extensivas.
§ 1º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito, em despachos proferidos nas representa-
ções, considerados os pareceres técnicos da Prefeitura.
§ 2º - Antes de sua decisão sobre casos omissos, o Prefeito poderá designar, quando considerar
conveniente, uma comissão técnica, composta de 2 (dois) profissionais devidamente habilitados,
para estudar o assunto e lhe apresentar parecer, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
Art. 535. As edificações que se encontrarem em desacordo com o estabelecido nas normas de
edificação aplicáveis até a edição da presente lei serão passíveis de regularização, através de
requerimento específico formalizado em até 90 (noventa dias) da publicação deste código, sob as
seguintes condições:
§1º. A regularização não implique em violação de norma ambiental especialmente no tocante à
ocupação de área de preservação ou proteção ambiental.
§2º. A regularização não implique em manter situação de insalubridade que possa colocar em risco
a saúde pública.
§3º. Ao pagamento de taxa de regularização de R$600,00 (seiscentos reais), desde que respeita-
das taxas de ocupação e coeficiente de aproveitamento;
§4º. Em se tratando de ocupação de recuos obrigatórios, mediante o pagamento de multa no valor
de:
a) R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por m² do recuo, calculado em pelo número de pavimentos
no caso de existência de solo criado, para residências unifamiliares;
b) R$500,00 (quatrocentos reais) por m² do recuo, calculado pelo número de pavimentos no caso de
existência de solo criado, para residências multifamiliares;
c) R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por m² do recuo, calculado em pelo número de pavimentos
no caso de existência de solo criado, para edificações não residenciais.
Art. 536 - O Poder Executivo deverá expedir decretos, regulamentos, requerimentos, portarias,
circulares, ordens de serviços e outros atos administrativos que se fizerem necessários à obser-
vância dos dispositivos desta lei.
Art. 537 - Esta lei complementar entrará, em vigor na data de sua publicação  revogadas as dispo-
sições em contrário, em especial a Lei nº 1491 de 06 de julho de 1978 e suas alterações.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de dezembro de 2008.

JORGE FRCHI
Prefeito Municipal – em exercício

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete
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