
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:
Artigo 12.- Para os efeitos do presente Código, são admitidas as se-=

guintes definições:
AC~SCIMO - Aumento de obra ou edificação, concluída ou =

não~ aumento, ampliação.
ALINHAMENTO - Linha estabelecida como limite entre os lo-

tes e o respectivo logradouro público.
ALIm~MENTO DE CONSTRU~O - Linha estabelecida como limi-

te das edificações em relação ao respectivo logra-=
douro público.

ALTURA DE U.tvJAFACHADA - Segmento vertical medido ao meio
de uma fachada e compreendido entre o nível do meio
fio e uma linha h9rizontal passando pelo forro do =
último pavimento, quando se tratar da edificação no
alinhamento do logradouro. -:

ALVARÁ -Documento expedido pelas autoridades competentes
autorizando a execução de obras sujeitas à fiscali-
zação. Licença, licenciamento.

APARTAMEN~ - Conjunto de dependências ou compartimentos
que constituem uma habitação ou moradia distinta: =
unidade autônoma de habitação ou moradia em prédio
de habitação múltipla ou coletiva.

APROVAÇ~O DE PROJE1D - Ato Administrativo que precede o =
licenciamento de uma construção.

AREA - Medida de superfície: superf~cie.
~REA ABERTA - "Area cujo perímetro é aberto, no mínimo em

um dos lados, para logradouro público.
AREA eôNSTRutDA - Soma da área útil e da área ocupada por

paredes, pilares e semelhantes.
AREA EDIFICADA~-, Area do terreno ocupada pela edificação,

considerada por sua projeção horizontal~ não serão
computadas as projeções das beiradas, pérgolas, sa
cadas, frisos ou outras sa~iências semelhantes.

AREA FECHADA - Area gu~rnecida em todo seu perímetro por
paredes ou divisas ?e lotes.

~REA IDEAL - Área proporcional à outra área~ parte ideal,
parte da área comum, da área das paredes, do terre
no e outras, que coiresponde a cada economia, pro-
porcionalmente à área útil da mesma.

AREA LIVRE - Area ou superfície do lote ou terreno nao o-
cupada por área edificada~~

ÁREA INTERNA - Área livre guarnecida em todo o seu perí-=
metro por paredes; equivale, para aaplicação do =resen te C rd . 'r - J
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LEI MUNICIPAL Nr2• 829

INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS E DA OUTRAS PROVID~NCIAS.

DARCI ALOISIO ELY, Prefeito Municipal de Selbach-RS.
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AREA PRINCIPAL - Area através da qual se verifica a ilu-~

minação, a ventilação de compartimentos de permanên-
cia prolongada.

AREA SECUNDARIA - Area através da qual se verifica a ilu-
minação e ventilação de compartimentos de utilização
transi tória. .

AREA ~TIL - Area ou superfície utilizável de uma edifica-
ção.

ARQUITETURA DE INTERIORES - Obras em interiores que impli
quem em criação de novos espaços internos, ou modi-~
ficação de função dos mesmos. ou alteração dos ele-~
mentos essenciais. ou das respectivas instalações.

AUMENTO - Acréscimo~ ampliação~ alteração para mais, da ~
área construída.

CONSERTO - Reconstrução de pequena monta~ restauração.
COMPARTIMENTO - Cada uma das divisões internas de uma e-~

dificação~ divisão~ quarto~ dependência; recinto~ ~
ambiente.

COTA - Indicação ou registro numérico de dimensões; medi-
da; indicação do nível de um plano ou ponto em rela-
ção a outro, tomaqo como referência.

DECORA~O - Obras em interiores, com finalidade excluai-~
vamente estética. sem criar novos espaços internos ~
nem alterar suas funções, elementos essenciais ou =
instalações.

DEMOLIÇ~O - Destruição~ arrasamento; desmonte de uma edi-
ficação; decréscimo, alteração. para menos, da área
construída.

DEPEND~NCIA - Compartimento; quarto; recinto; anexo.
DEPEND~NCIAS - Conjunto de compartimentos ou de instala-=

çoes.
DEPE~ID~NCIAS DE USO COMUM - Dependências cujo uso é comum

a vários,titulares de direito das unidades autônomas
DEPEND~NCIAS DE USO PRIVA'rIVO - Dependências c u j o uso é =

reservado aos respectivos titulares de direito.
ECONOMIA - Unidade autônoma de.uma edificação.
EMBARGO - Ato a 'nistrativo que determina a paralização

de abra.
EMBAS~·~ - Parte inferior de uma edificação; pavimento

que te o piso situado abaixo do terreno circundante
exter: r, c a 0Ondição do nível do terreno não es-
tar ac'ma da arta parte do p~-direito.

ESC e ha o agia existente entre o desenho e
resenta.

ESPE ES - Discri inação dos ,materiais. mão de 0-=
era e serviços e pregados na edificaçao: memorial ~
descr'ti'o; descrição po e rizada.

a e"ificação; frente; fron-

50 e ::::forro
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de um compartimento, de uso exclusiv8 deste.
GALERIA g0BLICA - Passagem ou passeio coberto por uma e-=

~ifi~ação e de uso público.
GABARITO - Perfil transversal de um logradouro , com a =

definição da largura total, largura dos passeios, =
pistas de rolamento, canteiro, galerias e outros,po-
dendo também figar a altura das edificações.

GALP~O - Edificação de madeira, fechada total ou parcial-
mente em pelo menos três de suas faces. -

ILUMINAÇÃO - Distribuição de luz natural ou artificial em
um compartimento ou logradouro~ arte e técnica de i-
luminar.

INSOLAÇ~O - Ação direta dos raios solares.
LARGURA DE U~ffiRUA - Distância ou medida tomada entre os

alinhamentqsda mesma.
LICENÇA - Ato administrativo. com validade determinada, =

que autoriza o início de uma edificação ou obra; li-
cenciamento.

MEMÓRIA - Especificação~ memorial~ memorial descritivo~ =
descrição completa dos serviços a executar.

MODIFICAÇ~O - Obras que alteram ou deslocam divisões in-=
ternas, que abrem, aumentam, reduzem, deslocam ou-" =
suprimem vãos e que alteram a fachada.

MORADIA = 1'10rada: lugar onde se mora: habi tação, residên-
cia.

PAVIMENTO - Plano que divide as edificações no sentido da
altura: conjunto de dependências situadas no mesmo =
nível, compreendido entre dois pisos consecutivos~ =
piso.

PAVIMENTO -:rnRREO- Pavimento situado ao rés-do-chão ou ao
nível do terreno~ pavimento imediato aos alicerces.

p~ DIREITO - Distância ou medida vertical, entre o piso e
o f orro de um compart.imento.

POÇO DE VENTILAÇ~O - Área de pequenas dimensões destinada
à ventilação de compartimentos de utilização transi-
tória ou especial. .

PO~O - Pavimento de edificação, que tem mais de quarta =
parte do pé-direito abaixo do nível do terreno cir-=
cundante exterior.

POSTURA - Regulamento sobre assuntos de jurisdição muni-=
cipal~ regulamento municipal escrito que impõe deve-
res de ordem pública.

P~DIO - Construção:eàificio~ edificação: habitação~casa.
PROFUNDIDADE DO LOTE - Distância ou. medida tomada sobre a

a normal ao alinhamento ou testada do lote, passando
pelo ponto mais afastado, em relação ao mesmo alinha
mento ou testada, do lote. -

RECONSTRUÇ~O - Construir novamente, total ou parcialmente
uma edificação, sem alterar sua forma, tamanho, fun-
ção estética, ou outros elementos essenciais.

Rua Presidente Kennedy, N.Q 14 - Fones (054) 387-1144 e 387-1106 - S E L B A C H - R S
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REFO~\~ - Alteração parcial de uma edificação, visando =
mudar ou melhorar suas condições de uso, sem alte-=
ração de forma ou tamanho.

REMODELAÇÃO - Reforma.
RESTAURAÇ~O - Restabeiecimento; conserto; reconstrução =

de pequena monta; reparaçao.
REPARAÇÃO - Restauração; conserto.
REENTRÂNCIA - Área em continuidade com a área maior, li-

mitada por paredes ou, em parte por divisa de lote.
RESID~NCIA - Economia ocupada para residir~ moradia; ha-

bitação; casa.
RECUO - Afastamento entre o alinhamento do iogradouro e

outro alinhament.o estabelecido; área do lote prove-
niente deste afastamento.

RECUO DE ALINHAMEN'ID - Área do lote proveniente de recuo
obrigatório,destinada à posterior incorporação ao
logradouro, para alargameni:o do mesmo.

RECUO DE AJARDINA!V1ENTO- área do lote proveniente de re-
cuo obrigatório destinada exclusivamente para ajar-
dinament.o.

SALI~NCIA - Elemento de construção que avança além do =
plana das fachadas.

SOBRELOJA - Pavimento ou arid ar ont re a loja ou andar tér
reo e a pavimento primeiro andar, d~ uso exclusivo-
daquela.

SUBSOLO - Pavimento situado abaixo do piso térrea de uma
edificação e de modo que o respectiva piso esteja =
em relação ao nível da terren8 circundante, a uma =
medida maior do que a metade do pé-direita,

TELHEIRO - Construção coberta, fechada no máxima em duas
faces.

TESTADA - Distância oU medida, tomada sobre o alinhamen-
to entre duas rtivisas laterais da late.

VISTORIA - Diligência efetuada par órgão competente com
a finalidade de verificar as condições de uma edi-=
ficação.

UNIDADDE AUT~NO~ffi- Parte da edificação vinculada a uma
fração ideal de terreno, su~eita às limitações le-=
gais, constituida de dependencias e instalações de
uso privativo e de parcelas das dependências e ins-
talações de uso.comum da edificação, destinada a =
fins residenciais ou não, assinaladas por designa-=
ção especial.
rffiBILITAÇAO PROFISSIONAL

VETADO ••.•••
Somente poderão ser responsáveis técnicos as profissio-
nais e firmas legalmente habilitadas, devidamente regis-
trados na Prefeitura Municipal.

:rNo local das obo:asdeverão ser afixadas as placas dos =
profissionais intervenientes, de acorda com a Legislação

Rua Presidente Kennedy, N.º 14 - Fones (054) 387-1144 e 387-1106 - S E L B A C H - R S
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vigente.
A substituição de um dos responsáveis técnicos de uma cons
trução deverá ser comunicada por escrito aos órgãos compe=
tentes, incluindo um relatório do estado da obra.
F±Rm dispensados de responsabilidade técnica, as constrm-=
ções liberadas por decisão do Conselho Regional de Engenh~
ria, Arquitetura e Agronomia.
Terão seu andamento sustado, os processos cujos
veis técnicos estejam em débito com o Município
provenientes de infrações ao presente Código.

Artigo 52.-

Artigo 62.-

Artigo 72.-
,responsa-=

por multas

I N F R A ç O E S
O proprietário será considerado infrator, independente de
outras infrações estabelecidas por Lei, quando:
1. iniciar uma construção ou obra sem a neceEária licença~
2. ocupar o prédio .sem a necessária vi storia e "habi te-se'~
O responsável técnico será considerado infrator, independe
te de outras infrações estabelecidas por Lei, quando:
1. mão forem obedecidos os nivelamentose alinhamentos es-

t abe Lec i.do s :
2. o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com

o local ou forem falseadas cotas e indicações do p~o-=
jeto, ou qualquer elemento do processo~

3. as obras forem exec~tadas em flagrante desacordo com o
projeto aprovado e licenciado~

4. não tiverem sido tomadas as medidas de segurança cabí-=
ve í s r

5. não estiver afixada no local da obra a placa de ou dos
responsáveis técnicos pela mesma.

Parágrafo único: - as construções ou obras em que houver
dispensa legal de responsável técnico,

as infrações relacionadas no presente artigo, com exceção
da última, serão atribuições do proprietário do terreno.

Artigo 102.- Constatada a-infração, será lavrado o respectivo auto, em
quatro via9 sendo a delas entregue ao autuado, com as
seguintes indicações:
1. data em que foi -erificada a infração~
2. local da obra;
3. nome do propr~e á~.:..~~_ terreno~
4. nome, qualificaçã~ e e~Qereço do autuado~
5. fato ou ato e c st':"~Ji a infração~
6. assinatura do a't'ad~ o', a ausência ou recusa deste,

de nome, ass a '~a e e.dereço de duas testemunhas.

Artigo 82.-

Artigo 92.-

Artigo 112.- A multa ~erá aE ica~a ~e':"~_~~-â~
auto de 1.fraçao e ~e a_~~~~ c~-

~e e t.e , e. ri.st.a do
a esca_a es~a~ ecida.

a- ._&_;::l •...--- -. .•. _----
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prazo de oito (8) dias para efetuar o pagamento ou apre-~
sentar defesa por escrito.

Artigo 122.- O valor da multa será o correspondente a cinquenta por =
cento (50%) da Unidade Referencia1 l\lunicipa1 - UHl'1- para
cada uma das seguintes infrações:
1. iniciar a construção serna necessária licença~
2. ocupar o prédio sem a necessária vistoria e "habite-se'
3. quando não forem obedecidos os nivelamentos e alinha-=

mentos estabelecidos~
4. quando o projeto apresentado estiver em evidente desa-

cordo com o local ou forem falseadas cotas e indica- =
ções do projeto ou qualquer elemento do processo~

5. quando as obras forem executadas em flagrante desacor
do com O projeto aprovado e licenciado~

6. quando não tiverem sido tomadas as medidas de seguran-
ça cabíveis~

7. quando não estive.r afixada no local da obra a placa d
ou dos responsáv~is técnicos pela mesma~

8. quando não for respeitado o embargo determinado.
§ 12.- Em caso de reincid~ncia, a mdlta será aplicada em

dobro e será dobrada a cada reincid~ncia, até o
máximo de dez (10) vezes o valor original.

§ 22.- A reincidência também será aplicável a cada trint
(30) dias, contados a partir da data da aplicação
da multa anterior, enquanto não for sanada a .inf'r
ção que originou a multa inicial~

§ 32.- Os casos de reincid~ncia's6 serâo aplicáveis ~
mesma infração.

EMBARGOS
Artigo 132.- As obras elO andamento serão embaLgadas, sem prejúízo das

multas, quando:
1. estiverem sendo executadas sem a necessária licença~
2. nâo forem respeitados os nivelamentos e alinhamentos

estabelecidos~
3. for desrespeitado o respectivo projeto em qualquer um

de seus elementos essenciajs~
4. estiverem sendo executados sem responsável técnico~
5. o responsável técnico sofrer' suspensão ou cassação de

Carteira pelo Conselho Regional de Engenharia, A~lite
tura e Agronomia~ ,

6. estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o
público ou o pessoal que a estiver executando.

verificada a proced~ncia do embargo, será lavrada a res-=
pectiva notificação em tr~s vias, sendo uma delas entre~
gue ao infrator, com as seguintes indicaç5es:
1. data em que foi embargada a obra~
2. local da obra~
3. nome do proprietário do terreno;
4. nome, qualificação e endereço do infrator;
5. fato ou ato que motivou o émbargo~
6. assinatura do infrator.
Parágrafo único:- Na aus~ncia do infrator ou da recusa =

deste em assinar a notificação de embar
go, será a mesma publicada no 6rgão oficial do Jllunicípio-

Artigo 142.-
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Artigo 232.-

e, na falta deste, no quadro de avisos, seguindo-se o pro
cesso administrativo 8 a ação competente da paralização =
da obra.

Artigo 152.- O embargo somente será levantado após o cumpcimento das
exigências consignadas no respectivo termo •

.INTERDIçAO DE PRÉDIO
Artigo 162.- Qual~ler edificaç50 ou construção poderá ser interditada,

total ou parcialment.e, em qua lquer tempo, com impedimento
de sua ocupal50 ou uso, quando oferecer iminente perigo =
de caráter publico.

Artigo 172.- A inte·rdição prevista no artigo anterior será imposta por
escrito, após vistoria efetuada pelo órgão competente.
Parágrafo único: - Não atendida a interdição e não inter-

. posto recurso ou indeferido este, to-=
mará o Hunicípio as providências cabíveis.

Artigo 18Q.-

DEMOLIÇOES POR INFRAÇÃO
A demolição parcial ou total será imposta toda vez que =
for infringido qualquer dispositivo do presente Código.
A demolição não será imposta nos casos em que sejam execu
tadas modificações que a enquadram nos dispositivos da ;;
legislação em vigor. .
Parágrafo único: Tratando-se de obra julgada em risco, a-

plicar-se-á ao caso o disposto no Código
de Processo Civil.

Artigo 192.-

Artigo 2()Q.-
LICENÇA PARA CONSTRUIR

Nenhuma edificação ou construção poderá ser iniciada sem
a necessária licença para construir.
A licença para construir será concedida mediante:
1. requerimento de licença para construir, assinado pelo

proprietário~
2. pagamento das respectivas taxas~
3. anexação do projeto ou indicação de projeto aprovado e

em vigor; ,
4. A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada;
5. ~1atrícula no INSS - Instituto Nacional de Seguridade =

Social, conforme a Lei nrQ.8620 de 06.01.1993.
A licença para construir terá seis (6) meses de validade;
findo e~te prazo e não tendo sido iniciada a construção,-
a licença perderá sua validade.
Parágrafo único:- Antes de temminar o prazo, a licença =

,poderá ser renovAda, duas vezes, sem =
que ha~a cobrança de taxa, mediante requerimento, por mai
um per10do de seis (6) meses, desde que ainda válido o =
projeto aprovado.
Após a caducidade, poderá ser requerida nova licença,pro-
cedendo-se como se a primeira fosse.

Artigo 21Q.-

Artigo 22Q.-

Hua Presidente Kennedy, N.Q 14 • Fones (054) 387-1144 e 387·1106 - S E L B A C H - R S



t::; IAUU UU HIU (jHANUc UO ::;UL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH
CRIADO PELA LEI ESTADUAL N.- 5036 DE 22/09/65" INSTALADO EM 13 DE MAIO DE 1966

Fls•.-8-
APROVAÇAO DE PROJETOS

Artigo 242.- O processo de aprovação de projeto será constituído dos =
seguintes elementos:
1. requerimento de alinhamento;
2. requerimento de aprovação do projeto; este requerim~-

to será dispensado quando o projeto estiver aoompanha-
do de requerimento de licença;

3. plantas de situação e localização;
4. plantas baixas, cortes e fachadas;
5. projetos estruturais e de instalações, exigidos pelos

órgãos competentes;
6. memorial descritivo de cada projeto.
§ lQ.- Os requerimentos serão assinados pelo proprietário

os elementos que compõem o projeto deverão ser as-
sinados pelo proprietário, pelo autor e por todos
os responsáveis técnicos que 'intervirão na execu-=
ção da obra.

§ 2Q.- A planta de situação deverá caracterizar a posição
do lote relativamente ao quarteirão, indicando as
dimensões do lote, a distância até a esquina mais
próxima e sua orientação magnética. .

§ 3Q.- A planta de localização deverá registrar a posição
da edificação relativamente às linhas de divisas =
do lote e outras construções nele existentes; a =
planta de situação e a localização poderão consti-
tuir um único desenho.

§ 42.- As plantas baixas deverão indicar o destino, as di
mensões e as áreas de cada compartimento e as dime
sões dos vãos; tratando-se de repetição, bastará a
apresentação de uma só planta baixa do andar-tipo.

§ 5Q.- OS cortes serão apresentados em nÚmero suficiente,
nunca inferior a dois (2), para um perfeito enten-
dimento do projeto; os cortes deverão sef conveni-
entemente cotados e apresentar o perfil do terreno·
tratando-se de repetições, os,cortes poderão ser
simplificados, na forma convencional, desde que se~
ja cotada a a t Ia otal da edificação.

§ 6Q.- OS elementos o projeto arquitetõnico poderão ser
agrupados e a Única rancha.

§ 7Q.- O projeto es· ral constará dos seguintes elemen
tos: distri ção os i ares e cargas finais, de-
senho de vigas, a"es e fun ações. Viga consta de
fundação e amarraçã ambé eve ser apresentado,
assim co f açã e~ con~re o ciclópico.

82._ Os ese s edecerã às seg " tes escalas
ba'X8S c ~·es e fa a~as ••••• 1/50
ie 91· a~ã •••••••••••••••••• 5 O

:::!a:..zaçã • • • • • • • • • • • • • • • 1/5
es a as -·~a~as ~ a~-e i r a cri-:
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tério do MWlicípio, poderão ser alteradas quando =
as pranchas resultarem em tamanho exagerado e pou-
co prático (superior a 110 x 78 centímetros).
A escala não disEensará a indicação de cotas, as =
quais prevalecerao nos casos de divergências entre
as mesmas e as medidas tomadas no desenho.

Artigo 252.- O Executivo fixará nÚmero de cópias que deverão instruir
processo de aprovação de projetos.

ISENÇlO DE PROJETO

§ 1052.-

Artigo 2652.- O_papel em~regado no desenho do projeto e nas especifica-
Ç08S devera obedecer aos formatos e a dobragem indicadas
pela ABNT.

Artigo 27'1.-
<.

=»

Os processos de aprovação de projeto só serão iniciados =
após o cumprimento das exigências estabelecidas por outro
órgãos públicos ou para-estatais intervenientea.

Artigo 282.- A aprovação de um projeto terá vinte e quatro (24) meses
de validade; decorrido este prazo e não havendo licença =
para construir em vigor, será o respectivo processo arqui
vado.

Artigo 292.- A responsabilidade dos. projetos, especificaç3es, cálculos
e outros apresentados, cabe aos respectivos autores e a =
da obra, aos executores da mesma.
parágrafo úuico:- A municipalidade não assumirá qualquer

responsabilidade em razão da aprovação
de projetos ou de obras mal executadas.

Artigo 3~Q.- para fins de fiscalização, o projeto aprovado deverá ser
mantido no local da obra.

Artigo 3152.- Qualquer modificação do projeto, durante a constru~ão,de-
verá ser previamente submetida, por requerimento, a apro-
vação dos órgãos competentes.

Artigo 322.- Independem de apresentação de projeto, ficando, contudo =
sujeitos à concessão de licença, os seguintes serviços e
obras:
1. galpão de uso doméstico, galinheiros sem finalidades =

comerciais; e telheiros com até dezoito (18) metros =
quadrados de área~oberta;

2. car-amanchô es e frent es, decorati vaaj
3. estufas e coberturas de tanques de uso doméstico;
4. serviços de pintura externa e interna;
5. conserto e execução de passeio~ públicos;
6. rebaixamento de meios-fios;
7. construção de muros no alinhamento dos logradouros;
8. substituição ou reparos do revestimento de edificações
9. reparos internos e substituição de aberturas em geral;

10. construção de madeira, até setenta (70) metros quadra-
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dos, situados em zona rural.

MO U R O S

ISENÇAO DE LICENÇA
Artigo 332.- Independem de licença os serviços de remendos e substitui-

ção de revestimentos de muros, impermeabilizações de terra
ços , substituição de telhas, calhas e condutores, constr-
ção de passeios internos e de muros de divisa, até dois
(2) metros de altura.

O B R A S P A R C I A I S
Artigo 342.- Nas obras de reforma, reconstrução ou acréscimo, os proje-

tos deverão ser apresentados com indicações que permitam a
perfeita identificação das partes a conservar, demolir ou
acrescer.

Artigo 352.- Nas construções existentes, atingidas por recuo de alarga-
mento, não serão permitidas obras que aumentem a área cons
tru{da, mesmo quando houver demolições, ou que perpetuem ~
a edificação.
Nas construções existentes, atingidas por recuo de ajardi-
namento, não serão permitidos aumentos ou acréscimos d~t
da área do recuo, nem obras que perpetuem a parte da edi-=
ficação atingida pelo mesmo.

Artigo 362.-

O B R A S P Ú B L I C A S
Artigo 372.- De acordo com o sue estabelece a legislação federal perti-

nente, não poderao ser executados, sem licença da Prefei-=
tura, devendo obedecer às determinações do presente Código
ficando entfetanto isentas de pagamento de emolumentos, as
seguintes obrª"s:
1. construções de edif{cios públicos;
2. obras de qualquer natureza em propriedadade da União, -

ou do Estado;
3. obras a serem realizadas por instituições oficiais, ou

para-estatais (Instituto de Previdência, Caixa ou asso_
ciação) quando para sua séde própria.4. Templos de ENTIDADES Religiosas.

Artigo 382.- Os muros de alvenaria ou material similar, levantados nos
alinhamentos dos logradouros, não poderão ter altura supe-
rior a um metro (1m), não computados os muros de arrimo; =
esta altura pOderá ser completada até o máximo de dois me-
tros e cinquenta cent{metros (2,50m) com materiais que per
mitam a continuidade visual (grades, telas e similares). -
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P R O T E ç O E S

Artigo 39º.- Nos terrenos, edificados ou üão, deverá ser exigido dos =
propriet ários:
1. muros de arrimo ou tratamento de taludes, sempre que o

nível dos terrenos não coincidir com o do logradouro;
2. canalização de águas pluviais, águas servidas ou dreno
3. aterro do terreno, quando o mesmo não permitir uma dre

nagem satisfatória; .
4. proprietário do terreno individual deverá canalizar as

águas do seu imóvel, para rede pluvial da via pública.

ANDAIMES

Artigo 40~.-Os andaimes deverão satisfazer as seguintes condições:
1. apresentarem' perfeitas condições de segurança em seus

diversos elementos;
2. respeitarem, no máximo, a largura do passeio, menos

trinta centímetros (0,30m);
3. preverem efetivamente a proteção das árvores, dos apa-_

relhos de iluminação-pública, dos postes e de qualquer
outro dispositivo existente, sem prejuízo do funciona--
mento dos mesmos.

Os pontaletes de sustentação de andaimes, quando formarem
galerias, devem ser colocados a prumo de modo rígido sobr
o passeio, afastados no mínimo de trinta centímetros (0,3
m), do meio fio.
Parágrafo Únic:- No caso do presente artigo, serão postos

em prática todas as medidas necessárias =
para proteger o trânsito sob o andaime e para impedir a
queda de materiais.

Artigo 42Q.- OS andaimes armados com cavaletes ou escadas, além das co
dições estabelecidas, deverão atender às seguintes:

Artigo 412.-

1. serem somente utilizados para pequenos serviços, até a
altura de cinco metros (5,00'm);

2. não impedirem, por meio de travessas que os limitem, o
trânsito público sob as peças que os constituem.

Artigo 432.- Os andaimes em balanço, além de satisfazerem as condições
estabelecidas para o ros tipos de andaimes, que lhes fo-
re aplicávàs, e erão ser guarnecidos em todas as faces
livres co fec amen·o ca az e impedir a queda de materi--
ais.

Artigo .- r ab s (-aús), é permi
exce a a do passeio
q ando u·ilizados a
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a queda de materiais.

TAPUMES
Artigo 452.- Nenhuma construção ou demolição poderá ser feita no ali-=

nhamento das vias públicas ou com recuo inferior a quatro
metros (4,00 m), sem que exista em toda a sua frente e aI
tura, um tapume provisório acompanhando o andamento da o-
bra e ocupando, no máximo, a metade da largura do passeio.
§ 12.- Nas construções recuadas até quatro metros (4,00 m)

com até doze metros (12,00 m) de altura, será obri
gatória apenas a construção do tapume com dois me--
tros (2,00 m) de altura, no álinhamento.

§ 22.- Nas constrções recuadas até quatro metros (4,00 m),
com mais de·doze metros (12,00 m) de altura, dever'
ser executado também um tapume a partir dessa altu
ra s

§ 32.- Nas construções recuadas de mais de quatro metros
(4,00 m),com mais de doze metros (12,00 m) de altu
ra, deverá ser executado também um tapume a partir
da altura determinada pela proporção de 1:3 (recuo
e altura).

§ 42.- As construções recuadas de oito metros (8,00 m) ou
mais, com até sete metros (7,00 m) de altura, esta-
rão isentas da construção de tapumes, sem preju1Zo
das medidas de lIJegurançae limpeza e atabeLec í dae ,

Quando for tecnicamente indispensável, para a execução da
obra, a ocupação de maior área de passeio, deverá o res- =
ponsável requerer a devida autorização, justificando o mo-
tivo alegado.

Artigo 462.-

LIMPEZA

Artigo 472.- Durante a execução das obras deverão ser postos em prática
todas as medidas necessárias para que o leito dos logradou
ros, no trecho fronteiro à obra, seja mantido em permanen:
te estado de limpeza e conservação.
Parágrafo Único:- Da mesma forma deverão ser tomadas as =

medidas necessárias no sentido de evitar
excesso e poeira e a queda de detritos nas propriedades

.zi as.

lZADAS

erificar a paralização de uma construção =
·0 e oi~enta (18 dias, deverá ser feito o

ali amen o o logradouro, por =
ie or~ão ie entrada, observadas as

para =e~ affient e terrenos.
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492.- A demolição de qualquer edificação, com exceção dos muros
de fechamento até tr~s metros (3,00 m) de altura, só po-=
derá ser executada mediante licença expedida pelo órgão =
competente.
Parágrafo único:- Tratando-se de edificação no alinhamen-

to do logradouro, ou sobre divisa do =
lote, ou com mais de dois pavimentos "ou que tenha mais de
oito metros (8,00 m)de altura, a demolição só poderá ser
efetuada com responsabilidade técnica.

Artigo 502.-

V I S T O R I A
Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a vistoria dos
órgãos competentes.e a concessão do respectivo "habite- =
se" •

Artigo 512.- Após a conclusão das obras, deverá ser requerida a visto-. ,-r~a aos orgaos competentes.
Parágrafo úuico:- Uma obra será considerada conclu{da =

quandO estiver em condições de ser ha-=
bitada.

Se' p~r ocasião da ~istoria, for constatado ~ue a edific~
çao nao foi construlda, aumentada, reconstru~da ou refor-
mada de acordo com o projeto aprovado, o proprietário ou
o responsável técnico, além das sanções previstas no pre-
sente C6digo, será intimado a regularizar o projeto, caso
as alterações possam ser aprovadas, ou a demolir ou fazer
as modificações necessárias para repor a obra de acordo =
com o projeto aprovado.
Efetuada a vistoria e constatada a c'oncord~ncia entre a =
obra e ° projeto aprovado, poderá o proprietário, por re-
querimento, solicitar uma certidão de "habite-se".
Poderá ser concedida vistoria e "habite-se" parcial, desde
que as partes ou depend~ncias da edificação a serem libe-
radas tenham acesso e circulação em condições satisfató-=
rias.

Artigo 522.-

Artigo 542.-

MATERIAIS DE ..CONSTRUÇ!O
Artigo 552.- Todos oS materiais de construção deverão satisfazer as =

normas estabelecidas pela ABNT.
ParágrafO úuico:- Os materiais para-os quais não houver =

normas estabelecidas, deverão ter seus
{ndi~es qualificativos fixados por entidades oficialmente
reconhecidas.

P A R E D E S
Artigo 62.~As paredes de tijolos, em edificações sem estrutura, com
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dois ou mais pavimentos, deverão ter as seg~intes espes-=
eur'asnÚnimas:
1. vinte e cinco (0,25 m) centímetros para as paredes ex-

ternas;
2. quinze centímetros (0,15 m) para as paredes internas;
3. dez centímetros (0,10 m) para as paredes de simples =

vedação ou sem função estética, tais como armários em-
butidos, estantes, chuveiros e similares;

4. vinte centímetros (0,20 m) nas paredes que consti tuire
divisas de economias distintas.

§ 112.- Para ef'e í.to deste artigo, serão consideradas tam-=
bém paredes internas, aquelas vcltadas para poços
de ventilação e terraços de serviço.

§ 212.- NaS edificações de até dois pavimentos serão per-=
mitidas paredes externas de quinze centímetros ( -
0,15 m), exceto para paredes de dormitórios voltad s
para o Sul (entre Sudeste e Sudoeste).

Artigo 572.- As espessuras das paredes de outros materiais poderão ser
alteradas, desde que os materiais empregados pos8uam,no
nÚnimo e compr-ovadamerrte, os mesmos índices de resist~n-=
cia, impermeabilidade e isolamento exigidos.

E N T liE P I S O S
Deverão ser incombustíveis os entrepisos de edificações
com mais de um pavimento, bem como os passadiços, galeri-
as ou jiraus em estabelecimentos industriais, casas de =
diversões, sociedades, clubes, habitações coletivas e si-
milares.

Artigo 5912 - Serão tolerados entrepisos de madeira ou similar nas edi-
• f~cações de dois pavimentos que constitufrem uma única =

moradia.

FACHADAS
Artigo 6012.- Todos os projetos de o ras que envolvam o aspecto exter-

no das edificações everão ser submetidos ~ aprovação dos
órgãos competentes.

6112.- NaS fachadas das e
mento do logr~
centímetros ( ,1
senta centíme s

"~ioações_construídas sobre o alinha-=
, as sali;ncias terão, no máximo, dez

, até um mfnimo de dois metros e.ses-
(2,6 e acima do nível do passeio

mBS a restrição aplica-se a grades, =
_e ez"anas, ostruários, quadros e sim!

ares.

Artigo
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gompat1vel com a estética do conjunto.

Artigo

Artigo

B A L A N ç O S
632.- NaS edificações constru1das sobre o alinhamento dos logra

douros, os balanços, corpos avançados, sacadas e outras ;osali;ncias semelhantes, deverão respietar:
1. uma altura livre: de, no mÍnimo dois metros e sessenta

cent1metros (2,60 m) em relação ao nivel do passeio;
2. uma projeção máxima, em relação ao plano da fachada i-

gual a um quinze avos (1/15) de largura do lo~radouro

forem nunca superior a um metro e quinze centlmetros =
1,15 m).

§ 12,- Nas dificações construídas sobre o alinhamento de
ajardinamento, a altura livre minima será de dois
metros e sessenta centimetros (2,60 m).

§ 2Q.- Quando as edificações apresentarem faces voltadas
para mais de um logradouro, cada uma delas será =
considerada isoladamente, para efeito do presente
artigo.

§ 32.- Nas edificações que formarem galerias sobre o pa~-
seio, não será permitido o balanço da fachada. -

MARQUISES E TERRAÇOS
642.- A construção de marquises na testada das edificações con~

tru1das sobre o alinhamento dos logradouros ou sobre o a-
linhamento de ajardinamento será permitida desde que:
1. tenham balanço máximo de três metros (3.00 m),ficando

em qualquer caso, cinquenta cent1metros (0,50 m) aqu~
do meio-fio;

2. não pre'u~iq em a arborização, a iluminação pública e
as placas e nomenclatura e outras de identificação o-
ficial dos logradouros;

3. sejam cons ru{ as, na totalidade de âeus elementos de
material i om ustível e resistente' ação do tempo;a4. sejam r =oYÍ as de dispositivos que impeçam a queda =
das águas _1 viais e água servida, sobre o passeio,não
sendo eroiti o, em hipótese alguma, o uso de calhas
aparen es'

5. se"em
das e

"e cobertura protetora, quando revesti-
e q a1q er outro material quebrável.

Artigo 652.- A altura e o ba_anç a ~ar
ma quadra, sa cas:ie

ses serão uniformes na mes
s=a" s e ec e.

Artigo
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nimas:
1. porta de entrada principal, noventa centímetros (0,90

para as economias; um metro e vinte centímetros (1,20m
para habitações múltiplas com até quatro pavimentos, e
um metro e cinquenta centímetros (1,50m)quando com mai
de quatro pavimentos;

2. portas principais de acesso a salas, gabinetes, dormi-
tórios e cozinhas, oitenta centímetros (0,80m);

3. portas de serviço, setenta centímetros (0,70m);
4. portas internas secundárias, em geral, e portas de ba-

nheiros, sessenta centímetros (0,60m);
5. portas de estabelecimentos de diversões públicas, de-=

verão sempre abrir para o lado de fora.

E S C A DAS
As escadas não terão pé-direito inferior a dois metros e
dez centímetros (2,IOm) (medidos ào canto externo do de-=
grau), e largura inferior a:
1. um metro (I,OOm) nas edificações de dois pavimentos de

tinados a uma Única ec'onomí.a ;
2. um metro e vinte cent'Ímetros (1,20m) nas edificações =

com dois ou mais pavimentos, destinados a diversas e-;
conomias;

3. sessenta centímetros (0,60m) nas escadas de uso nítida
mente secundário e eventual (depósitos, garagens, de-;
pendências de empregada e similare~).

Artigo 6711.-

Artigo 6811.-A existência de elevador em uma edificação nao dispensa a
construção de escadas.

Artigo 6911.-O dimenaionamento dos degraus será feito de acordo com as
fórmulas: 2h + b = sessenta e quatro centímetros (0,64m),
sendo "h" a altura e "b" a largura do degrau, obedecendo
os seguintes limites:
1. altura máxima de dezenove centímetros (0,19m);
20 largura mínima de vinte e cinco centímetros (O,25m).
§ lQ.- Nas escadas em leque, o'dimensionamento da largura

dos degraus deverá ser feito no eixo, quando sua =
largura for inferior a um metro e vinte centímetro
(1,20m), ou a sessenta centímetros (0,60m) do bor-
do interior, nas escadas de maior largura.

e 211._ Nas escadas em Leque será obrigatória a largura m.í
nima do degrau, junto ao bordo interior, de sete ~
centímetros (O,07m)'-

Artigo 7011.-Sempre que a altura a vencer for superior a três metros =
(3,00m)será obrigatório intercalar um,patamar com exten-=
são m.íníma de oitenta centímetros (0,80m).

Artigo 7111.-.Para as edifica~ões de mais de dois pavimentos, as escada
serão incombustlveis, tolerando-se balaustrada e corrimão
de madeira, ou outro material similar.
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§ lll._Escada de ferro, para efeitos do presente artigo,-

não é considerada incombust{vel.
§ 21l.- Não se aplicam as disposições do presente artigo à

edificação de uma única economia.

CHAMINtS
Artigo 722.- As chaminés de qualquer espécie serão.dispostas de maneir

que o fumo, fuligem, odores estranhos ou res{duos que pos
sam expelir, não incomodem os vizinhos, eu então, serem =
dotados de aparelhamento que evite taia incenveniantes.
parágrafo único:- Os órgãos competemtes poderão, quando =

julgarem conveniente, determinar a modi
ficação das chaminés existentes ou o emprego de dispositI
vos, qualquer que seja a altura das mesmas, a fim de ser-
cumprido o que dispõe o presente artigo.

CLASSIFICAÇIO DOS COMPARTIMENTOS
Artigo 73Q.- OS compartimentos são classificados em:

1. compartimentos de perman~ncia prolongada noturna: dor-
mitórios.

2. compartimentos de permanência prolongada diurna: salas
de jantar, de estar, de visitas, de música, de jogos,
de costura, de estudo, de leitura, gabinetes de traba-
lho, cozinhas, copas e m comedores.

3. compartimentos de utilização transitória: vestiário, =
vestíbulos, halls,corredores, passagens, caixas de es-=
cada, gabinetes sanitários, despensas, depósitos e la-
vanderias de uso doméstico.

4. compartimentos de utilização especial: aqueles que,pe-
Ia sua destinação específica, não se enquadram nas de-
mais classificações.

CONDIÇOES DOS COMPARTIMENTOS
Os compartimentos de permanência prolongada deverão ser =
iluminados e ventilados por áreas principais; os compar-=
timentos de utilização transitória, bem como, cozinhas, =
copas, comedores e quartos de empregada, poderão ser ilu-
minados e ventilados por áreas secundárias.
Nos compartiment~s de permanência prolongada, será admi-=
tido rebaixamento do forro com materiais remov{veis, por
razões técnicas ou estéticas, desde que o pé-direito mÍni
mo resultante, medido do ponto mais baixo do forro, não ;
seja iilIerior a dois metros e sessenta centfmetros (2,60m

Artigo 76Q.- OS compartimentos de permanência prolongada noturna deve-
rão satisfazer as seguintes condições: ..
1. ter pé-direito mínimo de dois metros e sessenta centí-

Artigo 74Q.-

Artigo 751l.-
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metros (2,60m);

2. ter área mínima de doze metros qQadrados (12,00m) qQan
do hOQver apenas Qm dormitório;

3. ter área mínima de nove metros qQadrados (9,00m), para
o segundo e o terceiro dormitório;'

4. para cada grupo de três dormitórios especificados nos
itens anteriores, poderá haver um dormitório com a á-
rea mínima de sete metros e cinquenta centímetros qua-
drados (7,50m);

5. ter a forma que permita a inscrição de um círculo de =
diâmetro mínimo de dois metros e cinquenta centímetros
(2,50m);

6. não ter comunicação direta com a cozinha, despensa ou
depósito;

7. ter área mínima de cinco metros quadrados (5,00m)quan-
do se destinarem a dormitório da empregada,desde que =
fiquem situados nas dependências de serviço e sua po-=
sição no projeto não deixe dúvidas quanto à sua utili-- . , . -,zaçao; os dorm~tor~os da empregada poderao ter um pe-
direito mínimo de dois metros e quarenta centímetros =
(2,40m) e uma forma tal que permita a inscrição de Qm
círculo com diâmetro mínimo de Qm metro e oitenta cen~
tÍIDetros (1,80m).

Artigo 772.- Os compartimentos de permanência prolongada diUrna deverão
satisfazer as seguintes condições, de acordo aom a sua u-=
tilização:
1. salas de estar, de jantar e de visitas;

a)- ter pé-direito mínimo de dois metros e sessenta =
centímetros (2,60m); ,

b)- ter área mínima de doze metros quadrados (12,OO~;
c)- ter uma forma tal que permita a inscrição de um cíI

culo de diâmetro mínimo de dois metros e cinquenta-
centímetros (2,50m).

2. salas de costura, de estudos, de leitura, de jogos, de
música e gabinetes de trabalho:
a)- ter pé-direito mínimo de'dois metros e sessenta cen

tímetros (2,60m); -
b)- ter área mÍnima de nove metros quadrados (9,00 m2),

quando houver menos de três dormitórios, e sete me-
tros e cinqQenta centímetros quadrados (7,50m2), =
quando houver três'ou mais dormitórios;

c)- ter Qma forma que perm~ta a inscrição de Qm círculo
de diâmetro mínimo de dois metros e cinquenta cen-=
tímetros (2,50m).

Artigo 782.- Os compartimentos de utilização transitória e mais as co-=
zinhas, copas, comedouros, deverão atender as seguintes =
co:@.ições:
1. cozinhas, copas, despensas, depósitos e lavanderias de

uso doméstico:
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a)- ter ~é-direito mínimo de dois metros e 'quarenta =
centlmetros (2,40m);

b)- ter área m1nima de cinco metros quadrados (5,00m2)
c)- ter forma tal que permita a inscrição de um círcu-

lo de diâmetro mínimo de um metro e cinquenta cent
metros (1,50m);

d)- ter piso pavimentado com material liso, lavável, =
impermeável e resistente;

e)- ter as paredes revestidas, até a altura m1nima de
um metro e cin~uenta centímetros (1,50m), com mate
rial liso, lavavel, impermeável, e resistente. -

Comedores (somente admissíveis quando houver salas de
jantar ou de estar):
a)- ter pédireito mínimo de dois metros e quarenta cen

tímetros (2,40m); -
b)- ter área míni~a de cinco metros quadrados (5,00m2)
c)- ter forma tal que permita a inscrição de um círcu-

lo de diâmetro mínimo de dois metros (2,00m).
3. Vestiários:

a)- ter pé-direito mínimo de dois metros e quarenta =
centímetros (2,40m);

b)- ter área mínima de nove metros quadrados (9,00m2);'
podendo ser inferior quando amplamente ligados a =
dormitório e dele dependentes, quanto ao acesso, =
ventilação e iluminação, devendo, neste caso, as =
aberturas do dormitório serem calculadas incluindo
a área dos vestiários;

c)- ter forma tal que permita a inscrição de um círcu-
lo de diâmetro mínimo de dois metros e cinquenta =
centímetros (2,50m) quando a área for igualou su-
perior a nove metros quadrados (9,00 m2).

4. Gabinetes Sanitários:
a)- ter pé-direito mínimo de dois metros e vinte cen-=

tímetros (2,20m);
b)- ter área mínima, em qualquer caso, não inferior a

, ,um metro e cinquenta centlmetros quadrados (1,50m2
c)- ter dimensões tais que permitam às banheiras,quan-

do existirem, disporem de uma área livre, num dos
lados maiores, onde se possa inscrever um círculo
de diâmetro mínimq de sessenta centímetros (O,60m)
terem os boxes, quando existirem, uma áre'a mínima

, ,de oitenta centlmetros quadrados (0,80m2); os lava
tórios, vasos e bidês~ respecti~amente, de áreas;
mínimas de O,90m x 1,05m, O,60m x 1,20m e O,60m x
1,05m, devendo as últimas medidas serem tomadas =
normalmente às paredes e manterem ainda seis eixos
a distância mínima de quarenta e cinco centímetros
(O,45m) das paredes laterais; as áreas livres, re-
servadas aes aparelhos, poderão sobrepor-se, desde
que fique assegurada uma circulação geral com lar-
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Artigo 79Q.- Em compartimentos de utilização prolongada ou transitória,
as paredes não poderão fDrmar ângulo diedro inferior a =
sessenta. graus (6012).

Artigo 8012.- Os compartimentos situados nos sótãos que tenham pé-direi
to médio de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m),
poderão ser destinados a permanência prolongada, com o mí

,nimo de dez metros quadrados (10,00m2), desde que sejam o
bedecidos os requisitos mínimos de ventilação -e iluminaçã
e não tenham, em nenhum ponto, pé-direito inferior a um
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gura mínima de sessenta centímetros (0,60m);

d)- terem as paredes divisórias uma altura máxima de vint
centímetros (O,20m) inferior ao pé-direito do gabinet ;

e)- terem piso' pavimentado com material liso, lavável, im-
permeável e resistente;

f)- terem as paredes revestidas, até a altura de um metro
e cinquenta centímetros (1,50m), no mínimo, com mate-=
rial liso, lavável, impermeável e resistente;

g)- terem ventilação direta ou mecânica, podendo seratra
vés de poço de ventilação;

h9- não terem comunicação direta com cozinhas, copas e de
pensas.
r5. Vest~buIos, halls e passagens:

a)- ter pé-direito mínimo de dois metros e vinte centíme-
tros (2,20m);

b)- ter largura mínima de um metro (I,OOm).
6. Corredores:

a)- ter pé-direito mínimo de dois metros e vinte centíme-
t ros (2,2Om) ;

b)- ter largura mínima de um metro (l,OOm);
c)- ter largura mínima de'um metro e vinte centímetros -=

(1,20m) quando comuns a mais de uma economia;
d)- ter largura mínima de um metro e cinquenta centímetro

(1,50m) quando de entrada de edifícios residenciais o
comerciais com até quatro (4) pavimentos;

e)- ter largura mínima de um metro e oitenta centímetros
(1,80m) quando de entrada de edifícios residenciais o
comerciais com mais de quatro (4) pavimentos;

f)- ter, quando com mais de quinze metros (15,OOm) de com
primento, ventilação, por chaminé pu poço, para cada
extensão de quinze metros (15,OOm) ou fração.

7. Ralls de elevadores:
a)- ter uma distância mínima, medida normalmente, entre a

portas dos elevadores e a parede fronteira, de um me-
tro e cinquent-a centímetros (1,50m) quando em edifíci
os residenciais, e de dois metros (2,OOm) quando come
ciais; ,ter acesso as escadas sociais e de serviço.b)-

s 6 T 1\ O
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metro e oitenta centímetros (1,80m).

GALERIAS INTERNAS
.trtigo 812.- A construção de galerias internas ou jiraus, destinadas a

pequenos escritórios, depósitos, localização da orquestra,
estrados elevados de fábricas e similares, será permitida
desde que o espaço aproveitável com essa construção fique
em boas condições de iluminação e ventilação do comparti-
mento onde essa construção for executada.

Artigo 822.- As galerias deverão ser construídas de maneira a atendere
as seguintes condições:
1. deixarem uma altura livre, sob o piso das mesmas, de,

mínimo, dois metros e dez centímetros (2,lOm);
2. terem pé-direito mínimo de dois metros (2,OOm);
3. terem parapeito;
4. terem escada fixa de acesso.

Artigo 832.- A área total da galeria n~o. poderá ser superior a vinte e
cinco por cento (25%) da a~ea do compartimento em que for
executada.

Artigo 842.- Não será permitida a construção de.galerias em comparti-=
mentos destinados a dormitórios em casas de habitação co-
letiva.

Artigo 852.- Não será permitido o fechamento das galerias Ou jiraus co
paredes ou com divisões de qualquer espécie.

SUBDIVISAo DE COMPARTIMENTOS
862.- A subdivisão de compartimentos, em caráter definitivo, co

paredes chegando ao forro, só será permitida quando os =
compartimentos resultantes satisfizerem as exigências des
te Código, tendo em vista sua finalidade.
§ 12.- Não será permitida a subdivisão de compartimentos

por meio de tabiques em prédio de habitação.
§ 22.- para a col~cação de tabiques, deverá o projeto ser

submetido à análise e aprovação dos órgãos compe-=
tentes, devendo o processo ser instruído de planta
e cortes com Lndí.caç âo do compartimento a ser sub-
dividido e dos compartimentos resultantes desta =
subdivisão, com suas respectivas utilizações.

Artigo 872.- Não será permitida a coloca~ão de forro constituindo teto
sobre compartimentos formados por tabiques,podendo tais =
compartimentos entretanto, serem guarnecidos na parte su-
perior, com elementos vazados decorativos, que não preju-
diquem a iluminação e ventilação dos compartimentos resul
tantes.
Parágrafo único:- O dispositivo deste artigo não se apli-
cará aos compartimentos dotados de ar condicionado.

Artigo
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vJos DE ILUMINAÇão E VENTILAÇ!O

Artigo 882.- Salvo os casos expressos, todos os compartimentos deverão
ter vãos de iluminação e ventilação abertos para o exte-=
rior, de acordo com as seguintes condições:
1. os vãos deverão ser dotados de dispositivos que permi-

tam a renovação de ar com, pelo menos, cinquenta por =
cento (50%) da área mínima exigida para os mesmos;

2. em nenhum caso a área dos vãos poderá ser inferior a = .
quarenta centímetros quadrados (0,40m2), ressalvados =
os casos de tiragem mecânica expressamente permitidos
neste Código;

3. Os compartimentos de utilização transitória ou especia
cuja ventilação, por dispositivo expresso neste Código
possa ser efetuada através de poço, poderão ser venti-
lados por meio dedutos horizontais ou verticais,com =
secção mlnima igual à área mínima do vão de ventilação
e comprimento máximo de quatro metros (4,00m); caso o
comprimento for superior, será obrigatório o uso de =
processo mecânico devidamente comprovado mediante es-=
pecificações técnicas ~'memorial descritivo da apare-=
lhagemx e dos dutos a serem empregados.

Artigo 892.- A área dos vãos de iluminação e ventilação abertas para o
exterior não poderá ser, para cada compartimento, inferi-
or a:

Artigo 902.-

1. um quinto (1/5) da área útil do compartimento quando =
este for destinado a permanência prolongada;

2. um oitavo (1/8) da área útil do compartimento quando =
este for destinado à utilização transitória.

Quando os vãos se localizarem a uma profundidade superior
a oitenta centímetros (O,80m) em relação a um plano ver-=
tical, passando ~ela extremidade de qualquer tipo de co-=
bertura, inclusive beirados, a área do compartimento,para, , - , . ,.o calculo da area dos vaos, sera acresc~da da area da pro
jeção da cobertura, computada a partir daquela profundi-;
dade.

Artigo 912.- Quando o plano do vão formar ingulo com o plano vertical
. passando a oitenta centímetros (0,80m) da extremidade da

cobertura e o interceptar, deverá ser-obedecido o seguin-
te:
1. para.ângulos inferiores a quarenta e cinco graus (452), - -, .a area dos vaos nao poderà ser inferior a um quinto =

(1/5) de área útil do compartimento de permanência pro
longada, e a um nono (1/9) do compartimento de utili-;
zação transitória;

2. para ângulos entre quarenta e cinco graus (452) e np-=
venta graus (902), a área dos vãos não poderá ser in-=
ferior a um quarto (1/4) da área útil do compartimento
de permanência prolongada, e a um oitavo (1/8) do com-
partimento de utilização transitória;
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3. para ângulos superiores a noventa graus (90Q~, não se-=

rão considerados para efeito de iluminação e ventilaçã
os vãos existentes.

Artigo 92 Q.- Qu.ando o plano do vão formar ânc;u.locom um plano perpendi
cular passando a oitenta centímetros (O,80m), da extremi-
dade da cobertu.ra e não o interceptar, aplicar-se-ão, par
o cálcu.lo da área dos vãos, simu.ltaneamente os dois crité
rios, ou. seja, o da profu.ndidade, para o qu.al ser~ adota-
da a menor medida e o do ângu.lo, formado pelo prolongamen
to do plano do vão e o plano perpendicu.lar passando pela
extremidade da cobertura.
Poderá ser dispensada a abertu.ra de vaos para o exterior
em cinemas, au.dit6rios, teatros, salas de cirurgia e em =
estabelecimentos industriais e comerciais, desde que:
1. sejam dotados de instalações centfais de ar condiciona

do, cujo projeto completo dever~ ser apresentado junto
com o projeto arquitetõnico;

2. tenham iluminação artificial conveniente;
3. possuam gerador elétrico próprio.

Artigo '93º.-

~REAS DE ILUMINAÇAO E VENTILAÇAO
As ~reas de iluminação e ventilação, para efeitos do pre-
sente Código, são divididas em: areas principais fechadas
áreas principais abertas e áreas secundárias.

Artigo 95º.- A &rea principal fechada dever~ satisfazer ~s seguintes
condições:
1. ser de dois metros (2,00m), no mínimo, o afastamento =

de qu.alquer vão ~ face da parede que lhe fiqu.e oposta,
afastamento este medido sobre a perpendicu.lar traçada,
em plano horizontal, no meio do peitoril ou. soleira do
respectivo vão;

2. permitir a inscrição de um círculo de di;metro mínimo
de dois metros (2,OOm)j

3. ter uma ~rea mínima de dez metros qu.adrad08 (10,00 m2)
4. permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela

área, qu.ando houver mais de u.m, a inscrição de um cír-
culo cujo di;metro, em metros, seja dado pela f6rmula:

D = (H/6 r + 2,00 m ,
sendo' "D" o diâmetro procu.rado e "H" a dist~ncia, em =
metros, do forro do ~ltim~ pavimento ao nível do piso
do primeiro pavimento, que por su.a natureza e disposi-
ção no projeto, deva ser servido pela área; os pavimen
tos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolonga-=
mento desta área e dela possam prescindir, não serão =
computados no c~lculo da altura "H".

Artigo 9611.- A ~rea principal aberta deverá satisfazer as seguintes =
condições:
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1. ser de um metro e cinquenta cent{metros (1,50m), no mi

nimo, o afastamento de qU8.lquer vão ~ face da parede =
que lhe fique oposta, afastamento este medido sobre a
perpendicular traçada, em plano horizontal, no meio do
peitoril ou soleira do referiao vão;

2. permitir. a inscrição de um circulo de diâmetro minimo
de um metro e cinquenta cent{metros (l,50m);

3. permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela
área, quando houver m8.is de um, a inscrição de um cir-
culo cujo di;metro, em metros, seja dado pela fórmula:

D (H/IO) + 1,50 m ,
sendo "D" o di~metro procurado, e "H" a distância, em
metros, do forro do ~ltimo pavimento ao nível do piso
do primeiro pavimento, que por sua natureza e disposi-
ção no projeto,. deva ser servido pela área; os pavimen
tos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolonga-~
mento desta área e dela possam prescindir, não serão =
computados no cálculo da I al.t.ura"W·.

Artigo 972.- A área secundária deverá satisfazer às seguintes condiçõe;:
1. ser de um metro e ciriquenta cent{metros (l,50m), no m{

nimo, o afastamento de qua Lqu er- vão à face da parede "qü.
lhe fica oposta, afastamento.este, medido sobre a per-
pendicular traçada, em plano horizontal, no moio do pc
toril ou soleira do referido vão;

2. permitir a inscrição de um círculo de di~metro m{nimo
de um metro e cinquenta centímetros (1,50m);

3. ter área mínima de seis metros quadrados (6,00 m2);
4. permitir, a partir do primeiro pavimento servido pela

área, quando houver mais de um, a inscrição de um cír-
culo cujo di;metro, em metros, seja dado pela fórmula:

D = (H/IO) + 1,50 m,
sendo "D" o di~metro procurado e "H" a distância, em =
metros, do forro do úl t í.mo pavimento ao nível do piso
do primeiro pavimento, que por sua natureza e disposi-
ção no proje.to, deva ser servido pela área; os pavimen
tos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolonga-=
mento desta área e dela possam p;escindir, não serão =
computados no cálculo da altura tlH".

POços DE VENT-ILAÇ1\O

Artigo 98º.- Os poços de ventilação admitidos nos casos expressos nes- I
te Código, deverão satisfazer as seguintes condições: I
1. serem vistáveis na bas,; I
2. terem largura mínima de um metro (l,OOm),devendo os = I

vãos localizados em paredes opostas, quando pertencen- 1
tes a economias di8tintas, ficarem afastadas, no míni-
mo,de um metro e cinquenta centímetros (1,50m);
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Artigo 99º.- As casas de madeira só poderão ser construídas em zonas =
ou ruas estabelecidas por decreto, e deverão satisfazer =
as seguintes condições:
1. distar, no mínimo, um rnetro e cinquenta centímetros =

(1,50m) das divisas laterais e fundos do lote, e quatr
metros (4,00 m), no mínimo, do alinhamento do logradou
ro;

2. ter, em lote. de esquina, recuo de quatro metros (4,00m
no mínimo por uma das testadas e quatro metros (4,00m), " , -no mlnimo, pela outra, A escolha do orgao competente;

3. observar um afastamento mínimo de três metros (3,00m)
de qualquer outro prédio construído em madeira no mes-
mo lote;

4. se construído sobre pilares oU embasamento de alvenari ,
com, no mínimo, sessenta centímetros (0,60m) de altura

5. ter pé-direito mínimo de dois metros e cinquenta centí
metros (2,50m); -

6. ter as divisões internas a mesma altura do pé-direito;
7. ter os compartimento de perman~ncia prolongada, exclu-

sive a cozinha, copa e comedor, área mínima de nove =
metros quadrados (9,00 m2);

8. ter, no mínimo, um dormitório com nove metros quadrado
(9,00 m2), podendo os demais, terem no mínimo, sete me
tros quadrados (7,00 m2);

r . '9. ter os demais compartimentos, no mlnlmo, as areas e8-=
tabelecidas neste Código;

10. ser dotadas _de cozinha e gabinetes sanitários, satisfa
zendo as exig;ncias deste Código;

11. atender a todos os requisitos de ventilação e ilumina-
ção estabelecidos neste Código;

12. ter forro, sob o telhado, em toda a sua área construída

Artigo lOOº.- Os galpões só poderão s-er cons t ru j do s em zonas ou ruas
estabe1ecidas por Decreto e deverão ter as seguintes con
dições:
1. distarem, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros

(1,50m) das divisas laterais e de fundos do lote, e =
quinze metros (15,OOm) do alinhamento do 10gradouro;

2. terem pé-direito mínimo de dois metros e cinquenta ce
tímetros (2,50 m).
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3. terem a área mínima de um metro e cinquenta centímetro

quadrados (1,50 m2);
4. serem revestidos internamente.

C A S A S D E M A D E I R A

G ALPO ES
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HABITAÇCES POPULARES

Entende-se por"habitação popular"
destinada exclusivamente a moradi~
constituída apenas de dormitórios,
ro e circulação.
parágrafo Qnico:- Entende-se por "casa popularll, a habi-

tação popular de um Qnico pavimento e
uma única economia; entende-se, por "apartamento popular
a habitação popular integrante de prédio de habitação =
múltipla.

a economia residencia
de uma única familia,
sala, cozinha, banhei

Artigo l02º.- A habitação popular deverá apresentar as seguintes carac
ter{sticas e satisfazer as seguintes condiç6es:
1. acabamento não superior ao padrão normal da PHB_140

da ABNT;
2. área c onstruíd~ máxima de setenta metros quadrados _

(70,00m2);
3. as áreas· úteis mínimas dos compartimentos poderão ser

reduzidas a:
a)- um dormitório,com. nove metros quadrados (9,00m2);
b)- demais dormitórios com sete metros e cinquenta =

centímetros quadrados (7,50m2);
c)- sala de nove metros quadrados (9,00 m2).

4. ter a cozinha e gabinete sanitários reve.stidos com ma
terial liso, resistente, lavável e impermeável até a
altura mínima de um metro e cinquenta centímetros =
(1,50m) nas paredes correspondentes ao local do fogão
e do balcão da pia e no local de instalação de banho,
respectivamente.

A construção de habitação popular, será permitida nas =
zonas determinadas pelo Plano Urbanístico e, quando fora
dos limites abrane;idos pelo zoneamento, a critério do ~
respectivo Conselho.

Artigol03Q .-

Artigo 104º.-

Artigo l05º.-

Quando as casas populares, sofrendo obras de aumento,ul-
trapassarem a área máxima estipulada a setenta metros =
quadrados (70,00 m2), deverá a construção daquele aumen-
to, reger-se pelas exighncias normais deste Código.e

Os apartamentos populares só poderão integrar projetos =
de entidades pÚblicas, de economia mista ou de coopera-=
tivas vinculadas ao sistema habitacional do Banco Nacio-
nal de Habitação, e deverao apresentar as seguintes ca-=
rac~erísticas e satisfazer' as seguintes condiç6es:
1. o número de pavimentos não deverá ultrapassar aos ca-

909 de obrigatoriedade de uso de elevadores previstos
neste Código;

2. não deverá conter mais de sessenta e quatro (64) dorm
tórios por circulação vertical;

3. no caso .fie conter três dormitórios, a área mínima da, ., .sala passara a ser de dez metros e Clnquenta centlme-
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tros quadrados (10,50 m2)j no caso de conter quat~o
dormitórios ou mais, a área mínima da sala passara a
ser de doze metros quadrados (12,00 m2).

,
PREDIOS DE APARTAMENTOS

Artigo 106º.- As edificações destinadas a prédios de apartamentos,além
das disposições do presente Código que forem aplicáveis,
deverão ainda satisfazer as seguintes condições:
1. cada apartamento deverá constar, no mínimo, de uma sa

Ia, um dormitório, uma cozinha e um gabinete sanitá-
rio;

2. quando o prédio tiver mais de quatro pavimentos, ou =
conter mais de dezesseis (16) economias, deverá ter =
um apartamento, não inferior ao acima especificado, =
destinado ao zelador;

3. ter, quando houver mais de quatro (4) pavimentos, ou
mais de dezesseis economias, instalação de despejo de
lixo, perfeitamente vedado, com boca de fechamento au
tomático em cada pavimento e dotado de dispositivo de
lavagem e limpeza ou'de incinerador;

4. ter no pavimento térreo, caixa receptadora de corres-
pondência, de acordo com as normas da ECT;

5. ter reservatório de água, de acordo com as disposiçõe,
v.i gerrt g s t

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

PRÉDIOS COMERCIAIS- , ,Artigo I07º.- As edificaçoes destinadas a comercio em geral, ,alem das
disposições do presente Código que forem aplicaveis, de-
verão ainda satisfazer as se~uintes condições:
1. ser construídas de alvenaria;
2. ter, no pavimento térreo, ~é-direito mínimo de:

a)- três metros (3,00m) quando a área do compartimen-
to não exceder a trinta metros quadrados (30,00m2

b)- três metros e cinquenta centímetros (3,50m),quan-
do a área do compartimento não exceder a Cem metr s
quadrados (100,.00 m2);

c)- quatro (4,00m) metros, quando a área do comparti-
mento exceder a cem ,metros quadrados (100,00 m2);

d)- os pés-direitos acima indicados poderão ser redu-
zidos para mais dois metros e sessenta centímetro
(2,60 m), três metros (3,00m) e três metros e cin
quenta centfmetros (3,50m) respectivamente, quand
o compartimento for dotado de instalação central
de ar condicionado, gerador elétrico próprio e i-
luminação artificial conveniente;

e)- quando não existir a instalação de ar condicionad
Rua Presidente Kennedy, N.º 14 - Fones (054) 387-1144 e 387-1106 - S E L B A C H - R S
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3. ter, nos demais pavimento~, a distância mínima de doi
metros e noventa e cinco centímetros (2,95m), entre o
dois (2) pisos consecutivos de destinação comercial e
pé-direito mínimo de dois metros e sessenta centíme-=
tros (2,60m); este pé-direito poderá ser reduzido,até
dois metros e quarenta centímetros (2,40m) por forro
de materiais removíveis, em compartimentos de área =
inferior a oitenta metros (80m) de outras dependênci-
as, por razões decorativas ou outras.

4- sobrelojas, quando houver, deverão ter pé-direito mí-
nimo de dois metros e sessenta centímetros (2,60m) e
possuir acesso exclusivo pela loja;

5. ter piso de material adequado ao fim a que se destina
6. ter vãos de iluminação e ventila~ão com área não infe

rior a um décimo (l/10) da área util dos compartimen-
tos;

7. ter as portas gerais de rc esso ao público com uma lar-
gura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50
m),mais um milímetro e dois décimos (l,2rnm) para cada
metro quadrado de área útil, computados todos os com-
partimentos;

R. ter, quando a área não fo~ superior a oitenta metros
quadrados (80,00a~), no mlnimo, um gabinete sanitário
composto de vaso sanitário e lavat6rio,ou, quando a =
área for superior a oitenta metros quadrados (80,00m2
no mínimo, um conjunto de dois gabinetes sanitários -
(gabinete masculino: vaso, lavatório e mitório)~ (ga-
binete feminino: vaso e lavatório) na proporção'de um
conjunto para cada trezentos metros quadrados (300,00
~) ou fração, de área útil;

9. ter reservqtório de água de acordo com as disposições
vigentes;

10. ter instalações preventivas contra incêndios, de acor
do com as disposições vigentes.

GALERIAS COMERCIAIS
As galerias comerciais, além das disposições do presente
Código que forem aplicáveis, deverâo satisfazer ainda às
seguintes condições:
1. possuir uma largura e um pé-direito mínimo de quatro

metros (4,00m) e nunca inferior a um doze avos (1/12)
do seu maior percurso~

2. ter suas lojas, quando càm acesso principal pela gale
ria, uma área mínima de dez metros quadrados (10,00~
podendo ser ventilados através deste e iluminada ar-=
tificialmente;

3. possuir instalações sanitárias de acordo com as pres-
crições estabelecidas para as lojas de prédios comer-
ciais.
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HOTEIS E CONGENERES

Artigo 113º.- As edificações destinadas a escritórios, consultórios e
estúdios de caráter profissional, além das disposições =
do presente Código que forem aplicáveis, deverão ainda =
satisfazer as seguintes condições:
1. as salas isoladas deverão ter uma área mínima de quin

Artigo 10912.- As edificações destinadas a hotéis e congêneres, além da
disposições dq presente Código, que forem aplicáveis, de
verão ainda satisfazer as seguintes condições:
1. ter, além dos compartimento destinados à habitação =

(apartamentos, quartos, et c ,}, mais as seguintes de-=
pendências:
a)- vestíbulo, com local para instalação de portaria;
b)- sala de estar coletiva;
c)- entrada de serviço.

2. ter, no mínimo, dois elevador~St sendo um social e o
outro de serviço, quando o predlo tiver mais de três
( 3) andare s ;

3. ter local para coleta de lixo sitúado no pavimento =
térreo ou sub-solo, com acesso pela entrada de servi-
ço, quando o prédio tiver quatro (4) ou menos pavimen
tos; quando tiver mais de quatro (4) pavimentos deve-
rá ter instalações de despejo de lixo, perfeitamente
vedado, com boca de fechamento automático em cada pa-
vimento e dotada de dí.apo s.it í.vo e de lavagem ou de in-
cin~rador; ,

4. ter, em cada pavimento, instalações sanitárias, sepa,,"",
radas por sexo na proporção de um vaso sanitário, um
lavatório e um chuveiro, no mínimo, para cada grupo =
de seis (6) hóspedes que não possuam instalações pri-
vativas;

S. ter vestiário e instalação sanitária privativa para =
pessoal de serviço;

6. ter reservatório de água de acordo com as disposições
vigentes;

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

-
Artigo 110Q.- OS dormitórios deverão ter área mínima de nove metros =

quadrados (9,00m2) e, quando não dispuserem de instala-=
ções sanitárias privativas, deverão possuir lavatório.

Artigm 1112.- Os corredores e galerias de circulação deverão ter lar-=
gura mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m).

Art igo 112 Q .- As cozinhas, copas, despensas, lavanderias e similares =
deverão ter as paredes, at~ a altura mínima de dois me-=
tros (2,00m) e os pisos'revestidos com material liso,re-
sistente, lavável e imperme~vel.

PRÉDIOS DE ESCRITÓRIOS
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ze metros quadrados (15,00 m2);

2. Os conjuntos deverão ter uma área mínima de vinte me
tros quadrados (20,00 m2);

3. ter, no pavimento térreo, caixa receptadora de corre~
podnência, de acordo com as normas da ECT;

4. ter hall de entrada, com ~ocaI destinado à instalaçã
de portaria, quando a edificação tiver mais de vinte
(20) salas ou conjuntos;

5. ter as salas com pé-direito mínimo de dois metros e
sessenta centímetros (2,60 m);

6. ter, no mínimo, em cada pavimento, quando a soma das
áreas úteis privativas das salas e conjuntos for in-
ferior a setenta metros quadrados (70,00 m2), um ga-
binete sanitário composto de vas~ e lavat6rio, ou =
quando a área for superior àquele limite, um conjunt
de dois (2) gabinetes, um para cada sexo, na propor-
ção de um conjunto para cada setenta metros quadra-=
dos (70,00 m2) ou fração de área privativa útil, não
computada aquela que for servida de gabinete sanitá-
rio privativo.

7. ter, quando o prédio ,tiver mais de quatro (4) pavime
tos, instalação de despejo de lixo, perfeitamente ve
dada, com boca de fechamento automático em cada pav~
mento e dotada de dispositivos de lavagem e limpeza
ou de incinerador;

8, ter reservatório de água de a corda com as disposiçõe
vigentes;

9. ter instalações preventivas contra incêndio de acor-
do com as disposições vigentes.

ARMAZENS
ArtigoI14º.- As edificações fiestinadas a armazens; considerados como

tais apenu8 os dep6sitos de mercadorias, além das dispo
sições do presente C6digo que forem aplicáveis, deverão
ainda satiRfazer às seguintes condições:
1. ser construídos de material incombust{vel, sendo tole

rado o emprego de madeira ou material similar, apenas
nas esquadrias, forro e estrutura de cobertura;

2. ter pé-direito mínimo de quatro metros (4,00 m);
3. ter o piso revestido ,com material adequado ao fim a =

que se destinam;
4. ter vãos de iluminação e .ventilação com área não infe

rior a um vinte avos (1/20) da superfície do piso;
5. ter, no mínimo, um gabinete sanitário com posto de va

so, lavatório, mitório e chuveiro; -
6. ter instalações preventivas contra incêndios, de acor

do com as disposições vigentes.
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Artigo l15Q.- As edificaç6es destinadas a escolas, al~m das disposiçõe
do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão ai
da satisfazer às seeuintes condições:
1. serem construidas de material incombustivel, toleran-

do-se ó emprego da madeira ou outro material corobust{
vel apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, pisos,
forros e estruturas da cobertura;

2. terem instalações sanitárias na proporção de: I -

a)- meninos: um vaso sanitário e um lavatório para ca
da cinquenta (50) alunos eum mitório para cada =
vinte e cinco (25) alunos;

b)- meninas: um vaso sanitário para cada vinte (20) a
lunas e um lavatório para cada cinquenta (50) alu
nas;

terem bebedouro a~tomático, com água filtrada;
terem chuveiro, quando houver vestiários para educaçã
fI •1slca;
terem reservatório de água de acordo com as disposiçõ
vigentes;
terem instalações preventivas contra incêndio, de aco
do com as disposições vi~entes.
salas de aula deverão satisfazer as seguintes condiç6
terem comprimento máximo de dez metros (10,00 m);
terem largura não supenor a duas vezes (2) a dist;nci
do piso à verga das janelas principais;
terem pé-direito minimo de dois metros e oitenta cen-=
timetros (2,80 m);
terem área útil calculada à razão de um metro e cin- =
quenta centimetros quadrados (1, 50m2), no minimo, por
aluno, não podendo, entretanto, ter área inferior a =
quinze metros. quadrados (15,00 m2);
terem os vãos de iluminação uma área m{nima equivalen
te a um quinto (1/5) da área útil da sala;
terem os vãos de ventila~ão uma área m{nima equivalen-
te a um quarto (1/4) da area útil da sala;
terem os pisos revestidos com material adequado a seu
uso.

Artigo 1172.- Os corredores e as escadas deverão ter uma largura míni-
ma de um metro e cinquenlJa cent{metros (1,50m) e, quando
atenderem a mais de quatro (4) salas de aula, uma largur
minima de dois metros (2, DOm)'
Parágrafo único:- As escadas ;ão poderão se desenvolver -

em leque ou caracol.

3.• 4.

5.

6.

Artigo 1162.- As
1.
2.

3.
4.

• 5.
6.
7.

Artigo 1182.-As
as
1.

E S C O L A S

escolas que possuam internos, deverão ainda satisfaze
seguintes condições:
terem os dormitórios área de no m{nimo, seis metros
quadrados (6,00m2), para o primeiro aluno, mais tr~s =
metros quadrados (3,00 m2) para cada aluno excedente,

Rua Presidente Kennedy, N.º 14 • Fones (054) 387·1144 e 387-1106 - S E L B A C H - R S

=



•

•

c o I AUV UV HIV \;lHAI~Ut: UV ;:'UL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH
CRIADO PELA LEll=SrADUAL N," 5036 DE 22/09/65 • INSTALADO EM 13 DE MAIO DE 1966

Fls. -32~
até o máximo de oito (8) alunos por dormitprio.

2. terem instalações sanitárias privativas do internato,
na seguinte proporção:
a)-masculino:

um lavatório ~ara cada cinco (5) alunos;
um vaso sanitario para cada dez (10) alunos;
um ch~veiro para cada dez (10) alunos;
um mitório para cada vinte (20) alunos.

feminino;
um Iavatorio para cada cinco (5) alunas;
um vaso sanitário para cada dez (10) alllnas;
um chuveiro para cada dez (10) alunas;
um bidê para cada vinte (20) alunas.

AUDIT6RIOS. CtNEMAS E TEATROS

Artigo 119º.- As edificações destinadas a allâitórios, cinemas e teatro
alem das disposições do presente Código, que lhes forem
aplicáveis, deverão ainda, satisfazer as segllintes condi-
çoes:
1. serem construídas de material incombllstível, toleran-"

do-se o emprego de madeira Oll outro material combus-=
tível, apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos,pi-
sos, forros e estrutllra da cobertllra;

2. terem instalações sanitárias para llSO de ambos os se-
xos, devidamente separadas, com fácil acesso, na pro~
porção mínima de um gabinete sanitário masculino (llm
vaso, um lavatório e dois mitórios) e um gabinete sa-
nitário feminino (llm vaso e um lavatório) para cada =
quinhentos (500) lugares, devendo o primeiro gabinete
sanitário feminino ter dois (2) vasos sanitários;

3. terem instalãções preventivas contra incêndio de acor
do com as disposições vi~entes;

4. terem os corredores, escadas e portas, qlle deverão a
rir no sentido do escoamento, dimensionados em função
da lotação máxima, obedecendo o segllinte:
a)- terem uma largllra mínima de um metro e cinqllenta

centímetros (1,50 m), até wna lotação máxima de
cento e cinqllenta (150) pessoas;

b)- terem esta La rgu r-a aumentada na proporção de cinc
milímetros (0,005m) por pessoa, considerada a lo-
tação total e qllando esta for superior a cento e
cinquenta pessoas (150);

5. terem as poltronas distribllídas em setores, separadas
por corredores, não podendo cada setor ultrapassar o
número de duzentas e cinquenta poltronas; as filas nã
poderão ter profundidade superior a oito (8) poltrona

Artigo 1202 - Os auditórios deverão ter vãos de iluminação e ventila-=
• ção com uma área mínima eqllivalente ~ um décimo (1/10) =
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da área útil dos mesmos, exceto quando dotados de insta-
lação de renovação mecânica de ar.

Artigo 1212.- Os cinemas e teatros deverão ainda satisfazer as seguin-
tes condições:
1. serem equipados, no mínimo, com instalação de renovaç o I ,

mec~nica de ar;
2. terem sala de espera contígua e de fácil acesso; sa-

la de espetáculos, com uma área mínima de dez decíme-
tros quadrados (o,lOm2), por pessoa, considerada ,a =
capacidade total;

3. terem in8talaçã~ de emere~ncia para fornecimento de 1 z
e de força.

Os projetos arquitet~nicon dos cinemas e teatros deverão
ser acompanhados de detalhes explicativos da distribui-=
ção de localidades"visibilidade e das instalações el~-=
tricas e mec;nicas para ventilação e ar condicionado •
As cabines de projeção deverão ser construídas inteira-=
mente de material incombustível e serem completamente in
dependentes da sala de espetáculos, com exceção das aber
turas de projeção e visores estritamente necessário8.

Artigo 124Q.- OS teatros deverão ainda satisfazer as seguintes condi-"
çoes:
1. terem tratamento acústico adequado;
2. terem camarins para ambos os sexos, com acesso direto

do exterior e independente da parte destinada ao pú-=
blico;

3. terem os camarins instalações sanitárias privativas =
para ambos os sexos.

Artigo 122º -•

TEMPLO S

Artigo 12512.- As edificações-destinadas a templos, além das disposiçõe,
dO pr8sente Código que lhes forem aplicáveis, deverão sa
tisfazer ainda as seguintes condições:
1. terem as paredes de sustentação de material incombus-,tlvel;
2. terem vãos que permitam ventilação permanente;
3. terem portas, corredores e escadas dimensionadas de =

acordo com as normas estabelecidas para cinemas e te-
atros;

4. terem instalações preventivas contra inc~ndio de acor
do com as disposições vigentes.

Parágrafo único:- A,critério d?9 órgãos compet~ntes, pod
ra ser autorlzada a construçao de tem-

plos de madeira, porém sempre de um único pavimento e em
caráter precário.
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GINASIOS ESPOR'fIVOS

Artigo 126º.- As edificações destinadas a ginásios esportivos, além da
disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis
e daquelas estabelecidas especificamente para auditórios
deverão ainda satisfazer as seguintes condições:
1. terem, opcionalmente, arquibancadas de madeira, desde

que o espaço sob as mesmas não seja utilizado;
2. terem vestiários, separados por sexo e com as seguin-

tes instalações sanitárias mínimas, privativas dos =
mesmos:
a)- masculino: cinco vasos, cinco lavatórios, cinco =

mitórios e dez chuveiros;
b)- feminino: dez vasos, cinco lavatórios e dez chu-=

veiros.
Parágrafo único:- Em estabelecimentos de ensino poderão

ser dispensadas as instalações sanitá~=
rias destinadas ao público e aos atletas, uma vez havend
a possibilidade de uso dos sanitários existentes e ade-=
quadamente localizados.

Artigo 127 º.-
SEDES SOCIAIS E SIMILARES

As edificações destinadas a sedes sociais, recreativas,~
desportivas, culturais e similares, além das disposições
do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão =
ainda satisfazer as seguintes condições:
1. serem construídas de material incombustível, toleran-

do-se o emprego de madeira ou outro material combus-=
tível apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos,pi-=
sos, forros e estrutura da cobertura;

2. terem instalações sanitárias para uso de ambos 08 se-
xos, devidamente separados, com fácil acesso, na pro-
porção ~inima de um gabinete sanitário masculino (um
vaso, um lavatório e dois mitórios) e um gabinete sa-
nitário feminino (um ~aso e um lavatório) para cada =
quatrocentas pessoas (400),devendo o primeiro gabine-
te sanitário feminino ter dois vasos sanitários;

3. terem, quando houver departamentos esportivos, vesti-
ários e respectivas instalações sanitárias de acordo
com as disposições estabelecidas especificamente para. , .glnaslos;

4. terem instalações preventivas contra incêndio, de a-=
cordo com as disposições vigentes.

ParágrafO único:- A critérfo do órgão competente, poderá
ser autorizada a construção de edifica

ções de madeira, desde que destinadas a sedes de pequena
associações, porém sempre de um único pavimento e em ca-
ráter provisório.

P I S C I NAS

Artigo 128Q,- As piscinas em geral deverão satisfazer as seguintes
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condições:
1. terem as paredes e o fundo revestidas com azulejos

ou material equivalente;
2. terem as bordas elevando-se acima do terreno circun-

dante;
3. terem, quando destinadas a uso coletivo, instalações

de tratamento e renovação da água, comprovadas pela
apresentação do respectivo projeto.

PRÉDIOS INDUSTRIAIS

Artigo 12912.-

HOSPITAIS, ASILOS E SllHLARES

As edificações destinadas a estabeleciIDe~tos hospitala-=
res, asilos, orfanatos, albergues e similares, além das
disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis
deverão ainda satisfazer as disposições específicas es-
tabelecidas para ORmeSmOS pelos órgãos competentes ••

•

Artigo 1302.- As edificações destigadas a instala~ão de fábricas e 0-=
ficinas em eeral, alem das disposiçoes do presente Códi-
go, deverão ainda satisfazer às seguintes condições:
1. serem construidas de material incombustivel, toleran-"

do-se o emprego de madeira ou outro material similar
combustível, apenas nas esquadrias, pisos, forros e =
estruturas da cobertura;

2. terem pé-direito minimo de três metros e cinquenta =
centimetros (3,50m) quando a área construida for supe
rior a o i.t errt a metros quadrados (80,00 m2);

3. terem os locais de trabalho vãos de iluminação e ven-
tilação com área mínima equivalente a um décimo (~10
da á.rea útil;

4. terem Lne t a'Laçó es sanitárias, separadas por sexo, na
seguinte proporção:
a)- até sessenta (60) operários: um vaso sanitário,um

lavatório e um chuveiro (e um mitório, quando mas
culino) para cada grupo de vinte (20) operáriOS;

b)- acima d~ sessenta (60) operários: um conjunto par
cada grupo de trinta (30) operários excedentes;

5. terem vestiários separados por sexo;
6. terem reservatório de água de acordo com as disposi-=

ções em vigor;
7. terem instalações prevent~vas contra incêndio de acor

do com as disposições vigentes;
8. terem as paredes confinantes do tipo corta-fogo,quan-

do construídas na divisa do lote, elevadas de um me-=
tro (l,OOm) acima da cobertura;

9. terem os compartimentos destinados à manipulação ou =
depósito de inflamáveis localizados em lugar conveni-
entemente preparados, consoante determinações relati-
vas a inflwnáveis líquidoo, sólidos ou gasosos.
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nsrósrros ,
DE INFLAMA VEIS

Artigo 1312.- As edificações destinadas a depósitos de inflamáveis,alé
das normas especificas e das disposições do presente Có-
digo que lhes :forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer

Art. 132.-

seguintes condições:
terem os pavilhões um afastamento minimo de quatro me
tros (4,00 m) entre si e um afastamento minimo de dez
metros (lO,OOm) das divisas dos lotes;
terem paredes, a cobertura e o respectivo vigamento =
construidofl em material incombust{vel;

3. serem divididas em secções, contendo cada uma no máxi
mo duzentos mil litros (200.000 litros), devendo ter
os recipientes resistentes localizados, no m{nimo, a
um metro (l,OOm) das paredes e com capacidade máxima
de duzentos (200) litros;

4. terem as paredes' divisórias das secções, do tipo cor-
ta-fogo, elevando~se no mínimo um metro (l,OOm) acima
da calha ou rufo, não podendo haver continuidade de
beirais, vigas, terças e outras peças constrativas;

5. terem as portas de comunicação entre as secções ou co
outras dependências do tipo corta-fogo e dotadas de
dispositivos de fechamento automático;

6. terem os vãos de iluminação e ventilação uma
inferior a um vinte avos (1/2'0)da área útil
pectivo compartimento;
terem ventilação mediante aberturas ao nívei do piso,
em oposição às portas e janelas, quando o ll~ido ar-
mazenado puder ocasionar a produção de vapores;

6. terem instalação élétrica blindada, devendo os focos
incandescentes serem :providos de C;lobos impermeáveis
ao gás e prot~gidos com tela metálica;
terem instalações preventivas contra incêndio de acor
do com as disposições vieentes.

as
1.

2.

,area nao
do res-

9.

ParágrafO tinico:- O pedido de aprovação de projeto deve-
rá ser instruido com a especificação -

da instalação, mencionando o tipo de inf'lamável, a natu-
reza e capacidade dos tanques ou recipientes, aparelhos 11
~e sinalização, assim como, todo o aparelhamento ou ma-=
R-uinário a ser empregado na instalação.

,
DEPOSITOS DE EXPLOSIVOS

As edificações destinadas a depósitos de explo~ivos, além
das normas especificas e das disposições do presente Códi
go que lhes forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as
seguintes condições:
1. terem os pavilhões um afastamento ()l{nimode cinquenta

metros (50,00 m) entre si e das divisas do lote;
2. terem as paredes, a cobertura e o respectivo vigamento

de material incombustivel;
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3. terem o piso resistente e impermeabilizado;
4. terem vãos de iluminação e ventilação com área não in

ferior a um vinte avos (l/20) da área útil;
5. terem instalações preventivas contra incêndio de acor

do com as disposições vieentes;
6. d.everão ser levantados, na área de isolamento, merlõe

de terra de dois metros (2,00m) de altura, no mínimo
onde serão plantadas árvores pará formação de cortina
florestal de proteção.

G A R A G E N S
As edificações destinadas a garagens part~cupares indivi
duais, além das disposições do presente Codigo que lh8s
forem aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes
condições:
1. terem as paredes de material incombustível;
2. terem pé-direito minimo de dois metros e vinte centi-

metros (2 ,20m);
3. terem vãos de ventilação com área mínima equivalente

a um vinte avos (1/2à) da área útil;
4. terem as dimensões minimas de dois metros e cinquent.a

centímetros (2,50m) de largura e cinco metros e cin-=
quenta centímetros (5,50m) de profundidade;

5. não terem comunicação direta com compartimentos de =
permanência prolongada noturna;

6. terem as rampas, quando houver, situadas totalmente n
interior do lote e com declividade máxima de trinta
por cento (30%).

As edificações destinadas a garagens par-t i.cuLa re a cole-=
ti~as, consideradas aquelas que forem construídas no lo-
te, em sub-solo ou em um ou mais pavimentos de edifícios
de habitação culetiva ou de uso comercial, além das dis-
posições do presente Código e daquelas estabelecidas es-
pecificamente para garagens individuais, que lhes forem
aplicáveis, deverão ainda satisfazer as seguintes condi-
çoes:
1. terem os locais de estacionamento (boxes) largura mín-

ma de dois metros e quarenta centimetros (2,40m)e pro
fundidnde mínima de cinco metrOG (5,OOm);

2. terem vão de entrada com largura mínima de três metro
(3,OOm)quando a capacidade da garagem for igualou in
ferior a trinta (30) carros, e, no mínimo dois vãos =
quando esta capacidade for superior;

3. terem os corredores de circulação largura mínima de
três metros (3, OOm) , três metros e cinquenta cerrt irne-.
tros (3,50m) e cinco metros (5,OOm) quando os locais
de estacionamento formarem em relação a08 mesmos, ân-
gulos de 30º, 45º ou 902 respectivamente.

Parágrafo único:- Não serão permitidas quaisquer instala
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çoes de abastecimento, lubrificação ou reparos, em gara
gens particulares coletivas.

ABASTECIMm'_ro DE VEíCULOS

Artigo l35Q.- A instalação d~ equi~amentos para abastecimento de com-=
bustível somente sera permitida em:
1. postos de serviços;
2. garagens comerciais, quando estas tiverem uma área ú-

til igualou superior a setecentos metros quadrados =
(700 m2) ou uma capacidade de estacionamento normal =
igualou superior a cinquenta (50) ca~ros;

3. estabelecimentos comerciais, industriais, empresas de
transporte e entidades públicas, quando tais estabele
cimentos possuirem, no mínimo, dez (10) veículos de
sua propriedade.

i4-~ Artigo 1362.- As edificações destinadas à instalação de equipamentos =
para abastecimento de combustível, al~m das disposições
do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão =
ainda satisfazer as seguintes condições:
1. serem construídas de-material incombustível, toleran-

do-se o emprego da madeira ou outro material combus~í
vel apenas nas esquadrias e estrutura de cobertura;

2. ter as colunas de abastecimento um afastamento mínimo
de seis metros C6,00m) do alinhamento da rua, sete me
tros (7,00m) das divisas lateraiÁ do lote, doze metro
(12,00 m)da divisa dos fundos do lote e quatro metros
(4,00m)de qualquer parede;

3. serem os reservatórios subterrâneos, metálicos e her-
meticamente fechados, com capacidade máxima de 9uinze
mil litros (15.000 1), e terem um afastamento mlnimo
de dois (2,00m de qualquer parede;

4. terem os rêservatórios um afastamento mínimo de oiten
ta metros (80 m)do terreno de qualquer escola;

5. terem instalações preventivas contra incêndio de acor o
com as dis osições vigentes.

Artigo 137Q.- OS postos de servi os e as garagens comerciais, al~m das
disposições d- _rese te Código que lhes forem aplicáveis
e daquelas estabelecidas especificamente, deverão ainda
satisfazer ~s seguintes condições:
1. terere i a a ões ~anitárias franqueadas ao pÚblico,-

c on cn ve í.ro .:r·va"'io ara ocofuncionários;
2. erec o ~o, co a aI ura e um metro e oitenta centí-

ze"'r s ~,~ _ , sobre as ivisas não edificadas do =
e!"!"er:o"

·e _~ ·~-·a_aç-es ara ~ ri=e~~o ,e aó a e ar compri
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Parágrafo wlico:- Os serviços de lavagem e lubrificação,

quando localizados a menos de quatro =
metros (4,OOm) das divisas, deverão estar em recintos co
bertos e fechados nestas divisas.

T O L DOS
Será permitida a colocação de toldos ou passagens cober-
tas sobre os passeios e recuos fronteiros aos prédiOS =
comerciais, observando o seguinte:
1. não serão permitidos apoios sobre os passeios;
2. a altura livre não poderá ser inferior a dois metros

e cinquenta centímetros (2,50m).
Artigo 1402.- Nos prédios destinados ao funcionamento de Hotéis,Hospi-

tais, Clubes, Cinemas e teatros, os toldos ou passagens
cobertas serão permítidos na parte fronteira às entradas
principais, e deverão observar o seguinte:

Artigo 1392.-

1. Os apóies, quando necessários junto ao meio-fio, de-=
verão guardar um af a stamen t o invariável de cinquenta
cent{metros (O,50m) do mesmo;

2. a altura livre não poderá ser inferior a dois met r-o s-
e cinquenta centímetros (2,50m).

Artigo 1412.-

INSTALAÇOES HIDRÁULICAS
As edifica~6es abastecíveis pela rede p~blica de diRtri-
buição de agua, deverão ser dotaQas de instalações hi-=
dráulicas de acordo com as normRs vigentes e as disposi-
ções da ABNT que lhe forem aplicáveis.

Artigo 1422.- Nas edificaçõ~s destinadas ao URO residencial, as insta-
laç6es hidraul.icas deverão ainda satisfazer às seeuintes
condiç6es:
1. as edificações com um (1) ou dois (2) pavimentos po-=

derão ter abastecimento direto, indireto ou misto;
2. nas edificaç6es com.maiR de dois (2) pavimentos,somen

te os dois (2) primeiros pavimentos poderão ter abas-
tecimento direto ou misto;

3. em qualquer caso, as lojas deverão ter,abastecimento
independente, relativo ao restante da edificação;

4~ nasedificações com tr~s (3) ou quatro (4) pavimentos
será obrigatória a instalação de reservatório supe-=
rior;

5. nas edificações com mais de quatro (4) pavi~ento8,se-
rá obrigatório a instalação de reservatório inferior,
reservatório superior e bomba de reCalque.

Parágrafo ~nico:- para garantia do abastecimento e supri
imprevistos, pOderá a administração de

terminar , por Decreto, genericamente, a obrigatoriedade
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,ae,:q.ae respec-=
da utilização =

de instalação de reservatório elevado de
tiva capacidade mínima, dosada em função
e dimensões da construção.

Nas edificações destinadas a hotéis, asilost escolas
hospitais, ,as instalaç6es hidr~ulicas deverao ainda
tisfazer ~s ffiguintes condiç6es:

e =
sa-

Artigo 1432.-

1. em qualquer caso, independente do ntimero de pavirnen-=
tos, só o pavimento térreo poder~ ter abastecimento =
misto, devendo os demais terem abastecimento indireto
não sendo permitido em hipótese alguma o abastecimen-
to direto;

2. nas ed~ficaç6es com a~é quatro (4) ~avimento será 0-
brigatoria a instalaçao de reservatorio superior, de-
pendendo a instalação do ~eservatório inferior e de =
bomba de recalque, das condições pissométricas reinan-
tes no distribuidor, juizo d08 órgãos competentesf em
qualquer caso, entretanto, serão previstos locais pa-
ra reservatório inferior e bomba de recalque, mesmo =
que não seja inicialmente necessários, afim de fazer
face a futuros abaixament08 de pressão;

3. nas edificações com ~ais de quatro (4) pavimentos, se
rão obrie,:atoriamente instalados reservatórios superi~
e inferior e bombas de recalque.

Artigo 1442.- A capacidade total mínima dos reservatório, dever~ ser d
mensionada na proporção de:
1. seis (6) litros por metro quadrado de área constru{da

nas edificações destinadas a uso residencial ou comer
cial, a hotéis, asilos ou escolas;

2. oito (8) litros por metro quadrado de área construída
nas edificações destinadas a hospitais;

3. o reservatório superior, quando houver, deverá ter -
uma capacidade mínima (le quarenta por cento (40;%,) da
capacidade total dOA reservatórios.

INSTALAÇOES SANI'r ARIAS

Artigo 145º.- Onde não existir rede cloacal, é obrigatória a instala::
ção de fossas séptivas para tratamento do esgoto cloacal
distinguindo-se os seguintes casos:
1. quando houver rede de esgoto fluvial, o afluente da =

fossa poder~ ser descarreeado diretamente no mesmo;
2. quando não houver rede de esgoto .pluvial, o afluente

da fossa deverá ser conduzido a um poço absorvente =
(sumidouro), podendo o extravasor (ladrão) deste, ser
ligado, mediante canalização, à sargeta, valas ou em,cursos <B agua ,
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INSTALAÇOES EL~TRICAS

Artigo 146º.- As edificações deverão ser providas de instalações elé-=
tricas, calculadas e executadas de acordo com as normas
vigentes e as disposições da ABNT que lhes forem aplicá-
veis.

Artigo

Parágrafo único:- Não serão computodon:
1. o pavimento térreo, 'quando destinado exclusivamente a

área coberta;
2. o pavimento imediatamente inferioF ao térreo;
3. o último pavimento, quando destinado exclusivamente a

zelador.
l%~·Q.- O dimensionamento dos elevadores, em nÚmero e capacidade,

dependerá do cálculo de tráfego e das disposições vigen-
tes.

Artigo 1472.- Os circuitos de instalações elétricas que atenderem tea-
tros, cinemas e similares, deverão ser interramente inde
pendentes dos demais circuitos da edificação.

Artigo 1482.- As edificações destinadas a hospitais deverão ter, obri-
gatoriamente, instalações de geradores de emergência, co
potência mínima igual a vinte e cinco,por cento (25%~ da
potência instalada; estes geradores deverão atender as
salas de Cirurgia, pronto socorro, equipamentos essenci--
ais, corredores e, no mínimo, um ponto de luz por aposen
to destinado a enfermos.

INSTALAçQ.E?. TEL_EFONICAS
Artigo 1492.- Nas edificações destinadas a uso coletivo em geral, será

obrigatória a insta]açãà de tubulações para serviços te-
lefônicos, na proporção mínima de wm aparelho por econo-
mia.

Artigo 150º.-
INSTALAÇOES DE ANTENAS

Nas edificações destinadas a uso coletivo em geral, será
0brigatória a instalação de tubulações para antenas de
televisão, na proporção mínima de um aparelho por econo--
mia.

INSTALAÇÃO DE ELEVADORES
Artigo 151º.- Nas edificações que apr8sentarem circulação vertical su-

perior a quatro (4) pavimentos, ou doze metros (12,OOm),
será obrigatória a instalação de, no mínimo, um (1) ele-
vador, e quando superior a oito (8) pavimentos ou vinte
e dois (22) metros, de, no mínimo, dois (2) elevadores.
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3. os pavimentos localizados no SQb-solo, obedecer8o à
mesma orientação, antepondo-se, porém, Qffizero (O) =
ao respectivo número;

4. horizontalmente, a nwmeração se fa~á, sempre qQe pos
sível, da esquerda para a direita, daqQele que estiv r
de costas para o elevador ou topo do lance de escada
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Artigo 1532.- Em caso al~um, os elevadores poderão constitQir o meio

exclusivo de circQlação vertical.

Artigo 1542.- As edificações de uso misto, deverão ser servidas por =
elevadores exclusivos para os escrit~rios e exclusivos
para os apartamentos, devendo o cálculo de tráfego ser
feito separadamente e, pelo menos dois (2) elevadores
servirem os pavimentos sQperiores ao sexto (6º).

Artigo 1552.- A exig~ncia de instalação de elevadores é exten8iv~ às
edificações qQe sofrerem aQmento de circulàção vertical

NUM.ERAÇliO DAS EDIFICAÇOES

Artigo 1562.- A numeração das ed.ificações, será efetuada pelo ~rgão =
competente, sendo obrigat~ria a afixação, em lugar vi-=
s1vel, da respectiva placa.

parágrafo único:- As placas ou outras formas adotadas =
para nQmeração de prédios, dependem =

da aceitação OQ não do ~rgão competente, podendo o mes-
mo também exigir a SQbstitQição daquelas qQe se encon-=
tram danificadas.

A numeração das edificaçõe8 de Q80 coletivo,
à seguinte orientação, para as economias que
rem acesso direto do loaradoQro:
1. quando não hOQver mais de nove (9) economias por pa-

vimento:

Artigo 1572.- obedecerá
não tive-=

no térreo ........................ 1 a 9
no lº .andar ·..................... 11 a 19
no 22 andar ·....... ,. ............. 21 a 29
et c , • •••••••

2. quando hOQver mais de nove (9) economias, por pavi-=
mento:

no térreo 1

101
201

....................... 99
199
299

no lº andar · - . a

no 2º andar a· .
et c , • •••••••
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DISPOSIÇOES FINAIS

Artigo 158º.- Os casos omissos e as d~vidas de interpretação do pre-=
sente Código, serão r esoLví.dc s pela Secretaria Munici-=
paI de Obras Públicas.
para todos os efeitos, constituirão parte integrante =
do presente Código, as disposições, resoluções, reco-=
mendações e demais Atos da Associ~ção Brasileira de =
Normas Técnicas - ABNT.
Esta Lei entrar~ em vigor na data de sua publicação, =
revogadas as disposições em contr~rio.

Artigo l59º.-

Artigo l60º.-

GABINET E DO PREFEITO, de Dezembro de 1993.

ELY

PUblique'-:>

em 30.12.

ci'S B RSCI!E~'-----""'"~ .
Secretário da Administração.
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