
= LEI N2 169 =

Aprova o CÓDIGO D~ OBRAS do MUnic1pio de
SÃO JOÃO NEPOMUCENO

A Câmara Municipal de são João Nepomuceno decreta e eu sanciono a
-w::1uintelei:-

= CAPÍTULO I =
DEFINIÇÕES

Art. 12 - Para todos os e~eitos dêste Código, devem ser admitidas
~s seguintes definições:-

Acréscimo - Aumento de uma construção, quer no sentido horizontal,
~ er no sentido vertical.

Alinhamento - Linha prpjetada e locada pela Prefeitura 9u por ela
-_rovada, para màrcar o limita entre o lote e o logradouro publico.

Altura de umá ~achada - Distância vertical medida no meio da facha-
a, entre" o nivel do meio-fio e o nivel"do ápice da ~achada - quando a

. - . ( ,nstruçao est1ver no alinhamento do logrado~ro; ou entre o n1vel do a-
-ice da ~achada (sempre no meio desta) e o n1vel do terreno ou calçada
: e lhe fique jUnto - quando a construção estiver a~astada do alinha-_entoe

. ,Na medida da altura, abstraem-se pequenos or~atos aC1ma do ap1ce
-=a~achada.

Se o edi~icio"esti1er na esquina de duas vias públicas em declive,
medição da altura sera feita do lado da via mais baixa.

Andar - Qualquer pavimento acima do rez do chão ou da sobreloja.
Andar térreo - Pavimento situado logo acima do porão,eava ou emba-

samento.
Área - Parte d~ lote n~o ocupada por edi~1ci~, excluida a superf1-

vie correspondente a prQjeçao horizontal das saliencias, de balanço su-
arior a vinte e cinco cent1metros (0,25 m).

Área aberta -Área cujo per1metro é aberto em um dos lados, sendo
uarnecida, nos outros, por paredes de edifício ou divisas de lote./, ,Area comum - pxea que serve a dois ou mais predios.

Área de divisa - Área guarnecida, e~ parte, por pa~edes do edifi-
çio e, em parte, por divisas de lote • .Aarea de divisa e considerada
area fechada.

Área"externa - Área que se estende, sem interrupção,. pelo corpo do
edi~{eio, entre as paredes dêste e as divi~as do lote. A á~ea externa
sera de ~rente,_l~teral ou de ~undo, conforme a sua situaçao.

Área fechada --Área limitada por paredes em todo o seu per1metro.
Área principal - Área destinada a iluminação e ventilação de com-

_artimento de permanência prolongada, diurna ou noturna.
Ár.ea secundária - Área dest~nada a iluminação e ventilação de com-

partimento de utilização transitoria.
, , -Atico ou sotao - Pavimento imediato sob a cobertura e caracteriza-

o por seu pe direito reduzido, não inferior a dois (2) metros ou por
dispositivo especial adaptado ao aproveitamento do desvão do telhado.

Balcão - Elemento accessivel e construido em balanço, geralmente



prolongamento do piso correspondente, com balaustrada ou outro tipo
-= guarda-corpo. ,Calçada de um predio - Revestimento, com material resistente e im-

~rmeavel, ae um~ faixa de terreno de propried~de particular, situada
~ redor do' ediflcio e junto às paredes do perlmetro. .

Casa de§2artamentos - Casa com dois ou mais a~artamentos, servi-
- s por umá ou mais entradas comuns, constituindo cada apartamento uma
abitação distinta e composta pelo menos de dois compartimentos, um dos

_uais de instalação sanitária.
A ,,_Casa de camadas - Casa em que se contem varias habitaçoes distin-

-as, servid~s por uma ou mais entradas comuns, constitu;'da cada habita-
~ão por um unico quarto ou cômodo, sem instalação sanitaria e banheiro

rivativos. .
Cava ou subterrâneo - Espaço vasio, com ou sem divisões, situado

sob o pavimento terreo de um edifício, tendo o piso em nível in:çerior
ao do terreno circundante e abaixo dêle mais da metade de, seu pe di-
::-eito.

Coberta - Construção constituida por uma cobertura suportadal, pe-
_o menos em parte, por meiá de uma coluna ou pilar, e aberta em todas
as faces ou parcialmente fechada.

Consertos de um edif1cio - Obras de pub~tituição de partes dete-
::-ioradasdo edifício, desde que tais obras nao excedam a metade (1/2)

e todo o ele~ento c9rrespondente em,cada comEartimento onde devam ser
executadas. Sao tambem as obras de substituiçao completa nas paredes
nas faces internas, e ainda a substituição og reparos do revestimento
-as fachadas e paredes ex~ernas, deSde que nao ultrapassem o limite de
um quarto (1/4) da superflcie respectiva.

Construir - De modo geral, executar qualquer obra nova.
De~endência - Edifício de pequeno porte, construido separadamente

do edif cio principal- Quando.a garagem ~articular fôr separada do edi-
f1cio principal, sera considerada dependencia.

Edificar - Construir edifício.
Elementos essenciais de uma construção - são aqueles que estão su-

jeitos a limites precisos, indicados no presente regulamento.
Embargo - PrOVidência legal, tomada pela Prefeitura, tendente, a

susta~ o prosseguimento d~ obr~ ou i~stalação, cuja execução esteja em
desacordo com as prescriçoes deste Codigo.

Embasamento - Parte do edif1cio situada acima do terreno circun-
dante e abaixo do piso do primeiro pavimento, tendo o seu interior li-
vre ou aterrado. .

,( ,Fachada ~rincipal - Fachada do ediflcio voltada para a via publi-
ca. Se o edif cio estiver em lote de esquina de dois logradouros, fa-
chada principal é a que dá frente para o logradouro mais importante.

Frente ou testada do lote - Divisa do lote que coincide com o ali-
nhamento do logradouro.

Fundo do lote - Lado opôs no à frente _ No caso de lote triangular
, A N (' '.em esquina, o rundo e o lado·do triangulo nao contlguo a via publl.ca.

Galnão - Construção constituida por cobertura sem fôrro, fechada
pelo menos em três de suas faces, na altura tot9l ou parcial, P9r meio
de paredes ou tapumes e destinada a fins de industria ou de deposito,
não podendo' servir de habitação.

Habitação - Edificio ou parte de edificio que serve de residência
a uma ou mais pessoas.



Habitação particular - Habitação ocupada por: um único indiv1duo ou
:~~ uma so família.

Habitação coletiva- Edif1cio ou parte de edifício que serve de re-
__ ência permanente a mais de uma família ou a pessoas de economias dls-

- tas.
Hotel"- Edif1cio ou parte de edif1cio que serve de residência tempo-

ária-a pessoas de famílias diversas e em que são sobradas as locações pe
regime de diárias.

Indústria leve - Indústria cujo funcionamento não incomoda nem amea-
a a vida ou a saude dos vizinhos.

; A' #ti ,.Industria incomoda - Industria que, pela produçao de ruído, emissao
':'9 ~oeira, fumo, fuligem, exalação de mau cheiro, etc. pode constituir
- comodo para a vizinhança., , ,Industria nociva - Industria que, por qualquer motivo, pode, pela
-ua vizinhança, tornar-se prejudicial à saude.

Indústria perigosa - Indústria qué pode constituir perigo de vida
~ara a vizinhança.

. ' -J~rau - Piso de pequena ar.ea, elevada em relaçao ao piso do pavi-
_ento, suport~do por cORlunas ou conso.los, apoiado ou engastado nas pa-
_adeS do edificio, ou suspenso aos vigamentos do teto ou a peças da co-
_ertura.

Logradouro público - Lugar destinado, pela Prefeitura, a trânsito
u recreio publico.

Loja - Pri~eiro pavimento ou andar térreo de um,edifício, quando
~estinado a comercio e funcionamento de pequenas industrias.

Lote - 4rea de terreno destinada a edifica1ão, com testada para
:ogradouro pUblico, de scr-Lt a e assegurada por tLtu l,o de propriedade.

MOdifica.ção de um prédio - Conjunto de obras destinadas a alterar
-!visôes internas,a destocar, abrir, aumentar, reduzir ou suprimir
aos, ou dar nova forma a fachada. ."

Referência de nivel de uma construção - Cota do meio fio, no ponto
_orrespondente ao meio da fachada.

Passeio - Parte do logradouro público destinado ao trânsito de pe-
-estres.

Pavimento - Conjunto de compartimentos de um edificio situado no
esmo piso. Nâo são considerados pavimentos: o porão, a cava, a sobre-. ' ..•_oJa e o sotao.

pé direito - Distância vertical entre o piso e o teto, de um com-
partimento; ou entre o piso e a face inferior do frechal, quando não
existir o teto.

perímetro urbano - Contô;:no que compreende a área onde se encontra
aior intensidade de edifícaçoes.

( " ,Perlmetro suburbano - Contorno que compreende a area situada entre
as linhas de contorno do perímetro urbano e do perimetro rural.

Perímetro rural - ContôJ;no que compreende a área existente entre
as linhas de contorno do perimetro suburbano e de divisa com outros mu-
nicípios.

Por~o - Espaço vasio, com ou sem divisões, situado sob o primeiro
pavimento de um edif1cio, tendo o piso, no todo ou em parte, em nivel
infer~or ao do terreno circundante, e abaixo dele, menos da metade do
seu pe direito.



Profundidade do lote - Distância entre a frente ou a testada e a
-~ 'sa oposta, medida segundo uma linha normal à frente. Se a forma do
_ ·.•...e for irregular, avalia-se a profundidade média.

Reconstruir - Refazer, no mesmo lugar" total. ou parcialmente, uma
nstruçao, respeitada a forma primitiva.

Recuo - É a distância entre a fachada de um edifício afastado e o
- "nhamento ao logradouro, med~da normalmente a êsse alinhamento.

R~forma de um edifício - É o cqnjuntq de obras caracterizadas na
~9finiçao de consertos, feitas, porem, alem dos limites ali estabele-_"dos.

Rés do chão - P~vimento térreo que tem o piso ao nível do terreno_"rcundante, ou no maximo de um (1) metro acima desse nivele
Sobreleja - Parte do edifício de pé direito reduzido, não inferior

~ dois (2) metros e cinquenta centimetros (2,50 m), situado logo acima
~a loja, da qual faz parte integrante •.

Sótão - Pavimento imediato sob a cobertura e caracterizado por seué direito reduzido, não inferior a dois metro§ (2,00 m), ou dispositi-
o especial adaptado ao aproveitamento do desvao do telhado.

Terreno arruado - Terreno que t~m uma das suas divisas coincidin-
~o com o alinhamento do logradouro pUblieo, ou de logradouro projetado
e aprovado pela Prefeitura.

Vilas - Conjunto de habitações independentes, em edifícios isola-
os ou nao, e dispostos de modo a que formem ruas ou praças interiores,, "-em o ,carater de logradouro pub11CO.

Nome dado às sédes dos vários distritos que compõem o município,
exceto o da cidade.

Via pública -_Tôda e qualquer via de uso pÚblico, qualquer que se-
a sua classificaçao, desde que seja oficialmente reconhecida ou aceita
ela Prefeitura.

Vistoria administrativa - Diligência efetuada por pessoas, funcio-
ários municipais ou nao, designadas pelo Prefeito1 tendo por fim veri-

ficar as condições de um edifício, de uma construçao, ou de uma insta-
ação, quer quanto à sua resistê~cia e,estabilidade, quer quanto à sua

regularidade, no que concerne a este Codigo.

= CAPÍTULO 11 =
PERÍMETROS E ZONAS

SECÇÃO I
Perímetros e suas sub-divisões

Art. 22 - Para os efeitos d'êste Código, fica o Município dividido
nos seguintes perímetros:- urbano, suburbano e rural.

BECÇÃO 11
Delimitação dos Rerimetros e zonas

Art. 32 - Os per1metros 9rbano e suburbano da cidade e das vilas
são os que constam de leis pr-opr-Las , ou das que vierem a ser decreta-
das, nesse sentido.

Art. 42 - O perímetro rural é constituido pela área do Muaic1pio
situada entre as linhas de contôrno das per1metros suburbanos da cida-
de e das vilas e as linhas divisórias de outros munic1pios.

§ 10 - No perfmetro rural serão localizados os depósitos de in-



- ,__ amaveis e explosivos.
§ 2Q - As casas que se co~struirem à margem das rodovias~ederais,

staduais e municipais, no perimetro rural, ~icarão a uma distância ml-
""":'made trinta metros (30,00 m) do eixo das mesmas estradas.

= CAPjTULO III =
. ENGENHEIROS, ARQUITETOS E CONSTRUTORES

Art. 5Q - são pro~issionais legalmente habilitados para projetar,
~alcular ou executar obras aqueles que satis~izerem as disposições do
~ecreto-lei ~ederal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, e aquelas que
:etermina êste Código.

Art. 6º - Tôdas as peças dos projetos e cálculos, apresentados à
?re~eitura, serão ~ssinadas pelos_I?ro~issionais, seus autores"pelo
.....onstrutor responsavel pela execuçao das obras e pelo :&roprietario des
tas. Precedendo a assinatura d~ cada pro~issional, sera'feita indicação

a função que no caso lhe couber, como ~rojetista, calculista ou constru-
or- e, sucedendo a indicação, de seu t~tulo, com menção de número da -

eafteira profissional expedida pelo Conselho ~egional de Engenharia e
Arqui tetura.

§ lº - Tratando-se de ~irma ou emprêsa, a assinatura deverá ser de.' ,seu responsavel tecnico_
§ 2º - A Prefeitura pOderá exigir a exibição da carteira :(>rofissio-

nal, ou de documento que a substitua, se couber dúvida quanto a legali-
ade da situação do profissional.

Art. 7 Q - As atividades, em matéria de construções, das pessoas,
firmas ou emprêsas, ficarão sujeitas às limitações das respectivas car-
teiras pro~issionais.

Art. 8º,- Não caberá à Prefeitura, em conseguência da aprovação de
projetos e calculos apresentado~ e da fiscalizaçao das obras, qualquer
respons~bilidade, que per.t~ncera exclusivamente: a da ~eitura de proje-
tos e calculos, aos profissionais que assinarem como seus autores, e a- , .da execuçao das obras, aos que assinarem como responsave~s por essa
parte. ,

Art. 9º - As placas mantidas nas obras, em virtude da determinação
do artigo 7º, do decreto-lei ~ederal nº 23.569, estão isentas do paga-
mento de taxas e emolumentos.

,= CAPITULO IV :::
LICENCAS, PROJETOS E ALVARÁS DE CONSTRUClo

Art. 10 - Nenhuma obra ou demolição de obra se fará na cidade e
vilas do Município, sem préVia licença ga Pre~eitura e sem que sejam
observadas as disposições do presente Codigo.

§ lº - O requerimento de licença, dirigido ao Pr~feito, será acom-
panhado dos projetos das obras, se estes f'orem necessarios, nos termos
dos artigos subsequentes. .I

§ 22 - A licença será dada por meio de alvará, cuja expedição fi-
ca sujeita ao pagamento do respectivo imposto.

§ 3Q - Tratando-§e de construção, e se forem necessários alinha-
mento, nivelamento e numeração, serão as respectivas taxas cobrada~ j~
tamente com o imposto de licença! inclusive as taxas de fiscalizaçao e
outras que constarem da legislaçao tributária municipal.

Art. 11 - Depende de préVia aprovação, pela Preteitura, dOSL proje-tos das respectivas obras, a licença para a construçao, demoliçao, re-



_ r~, modificação ou acréscimo de edifícios ou de suas dependências~
~ adis ou balaustradas, êstes últimos no alinhamento do logradouro pu-

..•.ico.
Parágrafo único - Em regra, só serão consideradas de caráter defi-

~tivo, as construções cujos projetos hajam sido aprovados pela Prefei-
~a.

Art. LZ - Não depende de apresentação e aprovação de projeto a li-
ença para:-

a) - construção de simples cobertas, com área máxima de vinte e oi-
-o m~tros quadrados (28 m2)~ desde que fiquem afastadas do alinhamento,

o mí.rrí.mo , dez metros (10 m) e satisfaçam as ,condições de ...hi.giene e de
egurança; o requerimento de licença indicara a localizaçao e o destino
as mesmas;

b) - construção de muros no alinhamento do logradouro público,sen-
o entretanto necessários alinhamento e nivelamento feitos pela Prefei-

-ura;
c) - consertos de edifícios;
d) - pinturas externas de edifícios quando não exigirem andaime e

apumes.
Art. 13 - Não depende de licença, mas deve ser previamente reque-

~ida à Prefeitura, pelo interessado, a construção:
a) - de muros divisórios;
b) - dê dependências não destinadas a habitação humana ou a q~al-

quer finalidade comercial ou industrial, como sejam: cobertas com area
inferior a vin~e e oito metros quadrados (28 m2), yiveiros, galinhei-
ros, caramanchoes, estufas e tanques para fins domesticos, desde que

A • (fiquem tais dependencias afastadas do all.nhamento do logradouro no ml.-
nimo dez metros (10 m);

c) - no d~curso. da execução de obras definitivas já licenc~as,de
abrigos provisorios para operarios ou depósitos de materiais desde que
sejam. demolidos logo que terminadas as obras.

Art. 14 - Nos edifícios existentes, que estiverem em desacôrdo com- ", - . -as disposiçoes deste Codigo, serao perml.tidas obras de reconstruçao par-
cial ou de consêrtos se nao vierem, essas obras, contribuir para aumen-
tar a duração natural de edifício e se, - sem darem lugar à formação de
novos elmentos em desacôrdo com as normas legais - concorrerem para a
melhoria de suas condições de higiene e segurança.

§.rlQ - A.licença, nos casos previstos nêste artigo, depende de a-
provação, pela Prefeitura, dos respectivos projetos, que deverão ser a-
companhados de um mamorial em que.se especifiquem detalhadamenta as o-
bras projetadas e se justifique sua necessidade.

. A
§ 22 - Antes de aprovar os projetos das obras, a que se refere es-

te artigo, a Prefeitura deverá mandar fazer uma vistoria no edifício,
para verificar suas condições e conveniência ou não de conceder a li-
cença.

Art. 15 - Os projetos que acompanharem o requerimento de licença
satisfarão obrigatoriamente as seguintes condições:

a) - serão apresantados em duas vias, com as dimensões mínimas de
O,22m x 0,30m (vinte e dois por trinta centimetros);

..• ,b) = trarao a data e a assinatura do au~or, do proprietario ...daconstruçao projetada e do construtor responsavel pela sua execuçao de
acôrdo com o disposto no artigo 6Q; ,

c) - designarão'o número do lote e do quarteirão ou outros elemen-



- ~ que permitam a fácil identificação do terreno em que a construção
=..:: arigir-se, tudo da acôrdo com a escritura da- aquisição,cuja apre-
c tação a Prefeitura podará exigir.

Art. 16 - Os projetos referidos no artigo anterior constarão de:-
?)(- planta, ~a escala de 11.100 (um por cem), de cada pavimento

~ ed~flcio e"de todas as dependencias;
b) -- elevação, na escala de 1;50 (um por cinquenta), da fachada

fachadas, voltadas para a via pub Lí.ca , com indicação do "grade" da
a ou rua~ e do tipo de fechamento do terreno no alinhamento do 10-

-_adouro publico;
~c) - secções longitudinais e transversais, do edifício e suas de-

....endencias, na escala de 1:50 (um por cinquenta);
d) - planta da situação, em escala de 1,250 a 1:500 (um por du-

-antos e cinquenta a um por qUinhentos), em que se indiquem com exa-
-~dão:- -

I - os limit~s do terreno;
2 - orientaçao;
3 - situação das construções projetadas (indicadas a tinàa

carmin)e das já existentes no terreno (indicadas a
tinta nanquin); .

4 - situação das partes dos edifícios vizinhos, construi-
dos nas divisas do terreno.

§ 12 - As plantas deverão indicar claramente a disposição e as di-
isões do edifíc!o e de suas dependências) o destin9 de cada comparti-
ento, as dimensoes dos mesmos e as das areas ou patios, e as espes-

-uras das paredes. As secções em elevação deverão indicar as alturas
~os embasamentos, dos pavimentos e das aberturas, as ~spessuras dos a-
_ieerces e d~s paredes e a altura do terreno em relaçao ao passeio do
_ogradouro publico.

§ 2º - As plantas e secções em elevação deve~ãe ser conveniente-
ente cotadas. Se houver divergência entre qualquer dimensã9' mediga

-iretamente no desenho, e a cota correspondente, prevalecera esta ul-
-ima.

Art. 17 - Nos projetos de modificação, acrescimo e reconstrução
~e edifícios, indicar-se-ão:

a) - com tinta preta, as partes do edifício que devem permanecer;
b) - com tinta carmim, as que serão executadas;
c) - com tinta amarela, as que serão demolidas.
Art. 18 - Antes da aprovação gos projetos, a Prefeitura fará vis-

Joria para verificar se o lote esta em condições de receber edificação,
omo dispõe o artigo 41.

Art. 19 - Será devolvido ao interessado, com declaração do motivo,
projeto que çontiver erros ou que estiver em desacordo com as dispo-

sições dêste Codigo.
Art. 20 - Se o projeto não estiver completo ou ~presentar apenas

equenas inexatidões ou equívocos, o interessado sera chamado para com-
_letá-lo ou corrigi-lo dentro de vinte (20) dias. Não o fazendo dentro
desse prazo, será o ~equerimento arquivado.

Art. 21 - Demorando-se_ a aprovação do projeto mais de qUinze (15)
ias, contados da da~a da entrada do requerimento na Pr-ereitura, a sec-

ção competente podara autorizar provisoriamente o início,da construção,
se o projeto estiver de acôrdo com as exigências dêste Codigo.eimedian-te o pagamento dos tributos devidos, ficando o interessado sUJe .to a

_ J



~ção do que fizer em desacDrdo com as mesmas.
Art. 22 : Conrorme a imEortância e o destino das obras, ou se estas

_ erem relaçao com a execuçao dos planos diretores da cidade e vilas,an-
-- de aprovação dos projetos o Prefeito poderá submetê-los à a~reciação -
- Serviço competente, do Departamento de Assistência aos Munic~pios, so-

_itando seu pronunciamento.
Parágrafo único - Verificada a hipótese prevista nêste artigo,o p~a-

para aprovação dos projetos, a que se refere o artigo anterior, sera
quarenta e cinco (45) dias.

Art. 23 - Aprovado o projeto e pagos os tributos devidos, será ex-
"do o respectivo alvará.

" , N _ ,Paragrafo lID,ico- No alvara de construçao serao expressos, alem do
e do propr*etario~ elementos para identificação do lote que receberá

ad1f1êação~as servidões leg~is a serem-observadas no local, espécie da
a, alinhamento e cota do nivel a serem observados, assim como qualquer..•..1'a indicação julgada essencial. '

Art. 24 - O alvará de c~nstruç~o terá a vigência de oito meses,con-
~ os da data de sua expediçao.

, , -Paragrafo unico - Tratando-se de projetos aprovados e nao executa-
s, poder âo vser- concedidos novoê alvarás de construção, at~ dois (2)
0ê contados da data da aprovaçao,_respeitadas as disposiçoes legais
tao em vigor,e mediante prorrogaçao requerida. Neste caso, o imposto

- licença sera cobrado novamente, pela metade.
Art. 25 - Dos exemplares do projeto, rubricados pelo Prefeito ou, ",10 funcionario que tenha capacidade legal gara faze-lo, um sera en-

egue ao interessado juntamente com o ~lvara; o outro, em tela, ficará
quivado na Prefeitura, em 'processo proprio., ,Paragrafo unico. - O exemplar do projeto ent~egue ao interessado,as-

!nado pelo construtor, bem como o alvara, deverao estar sempre no local
as obras para serem exibidos às autoridades encarregadas da fisealiza-

_ão, quando o exigirem.
,AJ;t.26 - Para,modificações essenciais no proJeto a1?royado ser~ n9-

_essar~o novo alvara, requerido e processado de acordo com este Capitulo.
~ , N,..Paragrafo unico - Pequenas alteraçoes, que :g.aou;!;.trapassemos limi-

- s f~xados aos elementos essençiais da const~uçao, nao dependem de novo
- vara, sendo entretanto necessaria a aprovaçao da Prefeitura.

= CAPÍTULO V =
INíCIO, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

DEMOLIÇÕES
,Art. 21 - Nenhuma Qbra pode ser iniciaqa sem que o construtor re5-

.onsaval tenha enviado a Prefeitura, com pãlo.menos vinte e quatro (2U)
oras de antecedência, a respectiva comunicação de inicio.

Art. 28 - A responsaeilidade,do construtor p~rante a Prefeitura co-
eça na data da comunicaçao de inicio da construçao.

Art. 29 - Se, no decorrer da obra quizer o construtor isentar-se de
sua responsabilidade, deverá dec-larar seu intento em comunicação à Pre-
_eitura, que, o aceitará se não verificar nenhuma infração na obra.

§ IQ - 'O funcionário encarregado da vistoria~ quando ver~ficar quepedido do construtor pode ser atendido, intimara o proprietario a a-



_ esentar, dentro/do prazo,de três (~) dias, novo construtor responsá-
"'1, o qual devera enviar a Prefeitura uma comunicação a respeito.

§ 2Q - Os dois construtores, o que se isenta e o que assume a res-. - , ..,~ nsabill.dade da obra, poderao faz~r urna so comunicaçao, trazendo as as-
_:.naturas de ambos e a do proprietario.

Art; 30 - Não será exigido construtor responsável para pequenas 0-
-_as, desde que também o dispense o Conselho Regional de Engenharia e
-"'quitetura.

§ ..lQ - Considera-se Eequena obra aquela cujo orçamento, segundo a-
aliaçao da Prefeitura, nao exceda de fi:$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).

§ 2Q - Caberá' ao interessado o cumprimento de tôdasas exigências
_egulamentares relativas à pequena obra, inslusive as que são atribui-
:as ao construtor, nos casos comuns.

§ 3Q - A dispensa do construtor responsável sujeitará o interessa-
o ao pagamento da taxa regulamentar.

'. - I • ,Art. '21 - O alvara e o proJeto aprovado deverao ser acceSSl.vel.Sa
_iscalizaçao da Prefeitura, durante as horas de trabalho.

Art. 32 - As obras deverão ser executadas de acôrdo com o projeto,::.provado nos seus elementos geometricos essenciais.
§ lQ - Consideram-se elementos geométricos essenciais, na constru-

~io dos edifícios, os seguintes:-
a) - a altura do edifício;
b) - os pés-direitos; ..c) - a espessura das paredes mestras, as secçoes de vigas, pilares

••colunas;
,d) - a area dos pavimentos e compartimentos;

e) - as dimens5es das áreas e passagens;
f) - a posição das paredes externas;,g) - a area e forma da cobertura;
h) - a posição e as dimens5es dos vãos externos;
i) - as dimens5es das saliências.
§ 2Q - As alteraç5es que tiverem de ser feitas em uma obra licencia-

d~, sem ~o~ificação de qua!quer dos elementos geom~trigos e~senci~is,se-ao perml.tl.dasdesde que nao qesobedeçam as determl.naçoes deste Cogigo,
e que seja feita, antes do inicio das mesmas alteraç5es, comunicaçao~e$--
crita à Prefeitura. Nesta serão discriminadas, por menores que sejam,as
alterações que tiverem de ser feitas... .. ,Art. 33 - Terminada a construçao ou. reconstruçao de qualquerpre-
dio, o respectivo construtor, se não o fizer o proprietário, dará aviso
escrito à prefeitur~, pondo-lhe à disposição as chaves, a fim de que esta 1
mande examinar o predio e verificar se foi executado de acôrdo com o pro-

NA' •jeto e se foram observadas as prescriçoes deste Codl.go.
Parágrafo único - N~ falta de aviso do construtor, e uma vez termi-

n~da a construção, podera o proprietário enviar à Prefeitura a com~ica-
çao de conclusao da obra, acompanhadada das chaves, para os fins deste
artigo.

Art. 34 - A vistoria deverá ser efetuada no prazo peremptório de
cinco (5) dias, a contar da data do aviso do construtor ou da comunica-
ção do proprietário.



, § 10 - Se a vistoriá não fôr feita dentro dêsse prazo, considerar-
_ ~a a obra aprovaga, podendo o prédio ser habitado, ocupado ou utili-
_~ o pelo proprietario.

, § 20.-.Antes de serNfeita a v!storia, de qu~ trata ~ste artigo,não
=era perm~t~da a habitaçao, ocupaçao ou utilizaçao do predio, salvo se
-o verificar .a hipótese prevista no parágrafo· anterior, sob pena de mul-
-a e ou~ras exigências r-egulamentares.

§ 3º - Será permitida a instalação de máquinas, balcões, armários e
~ateleiras nos prédios destinados a estabelecimentos industriais e comer
1ais, sem que possam, entretanto, funcionar antes da vistoria. -

, -Art.35 - Sera concedida baixa parcial da construçao nos seguintes
asos:

a) - qu~do se tratar de prédiOS com mais de dois (2) pavimentos,
~ que podera ser concedida baixa de construção, por partes, à medida
ae estas se concluirem; ,b) - quando se tratar de predio composto de parte comercial e parte

:-esidencial e pUder, uma, ser utilizada independentemente da outra;
c) - quando se .tratar de mais de um prédiO construido no mesmo lote;
§ 12 - A Prefeitura não fica sujeita a prazo para conceder baixa

arcial de construção.
§ 2º - A baixa parcial só será concedida depois de assinado pelo

interessado, na Prefeitura, um têrmo de 90mpromisso em que se Obrigue
a concluir as obras dentro do prazo razoavel que lhe for mareado e sU-,
·eitando-se, se não_o fizer, a pagamento de multa mensal estipulada,ate
oncluir a construcao. -

.> •

Art. ~6 - Concluida a construção, e concedida a baixa, não poderá
proprietario mudar o seu destino, sem préVia licença da Prefeitura,

sob pena de multa e interdição.
§ 12 - Só será Eermitida a mudança, parcial ou total, no gestil10

e q'Jalquer construçao, quando isto nao contrariar as disposiçoes des-
e Codigo.

§ 2Q - A licença para m'Jdança de,destino, pedida em r~querimento
instruido com a planta do predio, sera concedida por alvara, depois de
verificada sua regularidade.

Art. 37 - No caso de se verificar a paralização de uma obra por
~a1s de cento e vinte (120) dia$, deverá ser feito o fechamento do_ter-
reno no alinhamento do logrado~o, po~ meio de muro dotado de portao de
entrada, observado o que exige este Codigo para o fechamento de terre-
nos, na zona respectiva.

~ lQ - Tratando-se de construção no alinhamento, um dos vãos aber-
tos sobre o logradouro, deverá_ser guarnecidO com porta para pe~mit1r oacesso ao interior da construçao, devendo ser todos os outros vaos, que
deitarem para o logradouro, fechados com alvenaria.

§ 2º - No caso de continuar para~izada a construção, deEois de de-
corridos mais sessenta (60) dias, sera feito pela fiscali~açao de obras
um exame no local, a fim de verificar se a mesma construçao oferece pe-
rigo e tomar as providências que forem convenientes.

§ 3Q - Esse exame s2rá repetido sempre que j~lgado necessário, en-
quanto durar a paralizaçao da obra.

Art. 38 - A demolição ~e qualquer construção, excetuaqos ape~as os
muros de fechamento, ate tres metros (3,00 m) de altura, so podera ,ser
executada mediante licénça da Prefeitura e pagamento da respectiva taxa.



§ 12 - Tratando:se de edifício com mais de dois (2) pavimentos ou
~ qualquer c2nst~uçao qge tenha mais de oito metros (8,00 m) de altu-
_a, a demoliçao so podera ser efetuada sob a responsabilidade de pro-
_:ssional legalmente habilitado.
_ § 22 - No requerimeqto em que fôr pedida ~ licença para a demoli-

_ao, comp~eendida no,paragrafo precede~te, sera declarado o nome do
__ofissional respons?vel, o qual devera assinar o requerimento junta-
_ente com o proprietario ou seu representante legal.

Art. 39 - ~xcetono caso de perigo iminente, não se procederá a
";emolição,de predio no alinhamento, sem ° tapamento da frente corres-

ondente a fachada.
~rt~ 40 - Em qualquer demoliç~o, o p~ofissional responsável,ou o

_~oprletario,(conforme o caso, pora em pratica todas ~s medidas ~eces-
sarias e 'posslveis para garantir a segurança dos operarios, do publi-
o, das benreitorias dos logradouros e das propriedades vizinhas., , ,Paragrafo unico - A Prefeitura podara, sempre que julgar conveni-

ente, princip~lmente nos logradouros do perímetro urbano, estabelecer
horas, mesmo a noite, dentro das quais uma demolição deva ser feita.

::CAPíTULO VI =
LarES A SEREM EDIFICADOS - SUAS DIMENSÕES E CONDIÇÕES

Art. 41 - Só será permitida a edificação no lote que satisfizer a
qualquer das condições seguintes:-

a) - fazer parte de subdivisão de terreno aprovada pela Prefeitura;
b) - fazer frente para logradouro público aprovado pela Prefeitura

e ter pelo menos doze mts. (12,00 m) de testada.
§ 1Q - Os atuais lotes, em que houver edificações, são considera-

dos aceitos com as dimensões constantes das escrituras, podendo, em ca-
so de demolição, receber nova edificação.

§ 2º - Os terrenos, vagos na data da promulgação dê~te Código, e
encravados entre lotes ou edificações de outros proprietarios, também
são considerados aceitos com as dimensões que tiverem.

§ 3º - ~lémNdas exig~ncias mencionadas nes~e artigo, o lote, para
receber ediflcaçao, devera sa~isfa~er as condiçoes de salubridade de
que trata o Regulamento de Saude Publica do Estado. '

Art. 42 - Em cada lote de subdivisão de terreno, aprovada pela
Prefeitural só será permitida a construção de um edif1cio e respecti-
vas dependencias.

§ 12 - Os lotes com mais de 24 me~ros de testada poderão ser sub-
divididos, respeitadas as dimensões e areas m1nimas de que trata o ar-
tigo seguinte.

§ 2Q - A planta do parcelamento será submetida à aprovação da Pre-
feitura, apresentada em duas vias, desenhada a nang,uin, em papel tela
na escala de 1:500 (um por qUinhentos), com dimensoes de vinte e dois
por trintacentimetros (0,22 x 0,30 m).

Art~ 43 - Observar-se-ão, nos projetoê de subdivisão de terrenos,
no Municipio, a serem submetidos à aprovaçao da Prefeitura, as seguin-, ( .tes testadas e areas IDlnimas, paxa os lotes:

a) - lotes residenciais, de doze metros (12,00 m) e trezentos e
sessenta metros quadrados (360 m2) respectivamente;

b) - lotes comerciais, de oito metros (8,00 m) e duzentos metros



aos
Pre-

-.adrados (200 m2) respectivamente;
c) - lotes industriais, qUinze metros (15,00 m) e seiscentos metros

adrados (600 m2) respectivamente.
N- Art. 44 - O d~smembrameIJ.to de fa!xa ou parte de lote) par~ incorpo-

_açao a outro, esta sujeito a aprovaçao da Prefeitura e so sera permiti-
- quando a parte restante do lote desmembrado compreender área 9-ue ,pos-
a constituir,lote independente, observadas as caracter1sticas m1nimas
e testada e area.

Art. 45 - A Prefeitura organizará e manterá cadastro de todos os i
óveis situados na cidade, vilas e povoados, para o que haverá um regis

o especial.
, - '."" ..• ,Paragrafo un1CO - Serao anotadas quaisquer alteraçoes de area, di-

_ensões, uso, propriedade, etc., de cada imovel.
= CAPíTULO VII =

ALINHAMENTO E NlVELAMENTO PARA CONSTRUclo

Art. 46 - Tôda construcão.obedecerá ao alinhamento e às cotas, ~ivel forneeidos pela Prefeitura.
ParágrafO único - O alinhamento

• N ,te art1go, serao expressos no alvara
cia pontos fixos do local, tais como
zinhos ou fronteiros.

Art. 47 - Juntamente com o alvará de construção, será entregue
interessados um "croqUis" de alinhamento e nivelamento, feitos pela
~eitura em seguida ao deferimento do requerimento de licença.

§ lQ - O "croquis" de aliIfhamento e nivelamento será extraido
uas vias, das quais uma ficara arquivada na Prefeitura, no processo
ectivo.

de
{ Ae as cotas ge n1vel1 referidos n~s-

de construçao e terao como referen-
meio-fio ou soleiras de prédios vi-

em
r e.§.

,
§ 2Q - A via entregue ao interessado permanecera no local da obra

urante a construção. '
Art. 48 - O alinhamento obedecerá ao estabelecido pelo ~lano dire-

tor e o nivelamento ao "grade" projetado para o logradouro publico para
o qual tiver testada a lote que receberá a edificação.

ParágrafO único - Enquanto não se elaborar o plano,diretor da cida-
de ou vila, onde ficar situada a co~strução, servirão de referência para
o alinhamento e nivelamento ps edificios existentes nas proximidades,no
mesmo logradouro público.

Art. 49 - O "croqUiS" de alinhamento e nivelamento conterá todas as
indicações r~lativas aos pontos marcados no terreno por meio de piquetes,
pelo funcionario encarregado do serviço, devendo figurar pelo menos um
RN (referência de nível).

ParágrafO Único - 'Serão conservados em seus lugares os piquetes co-
locados pela Prefeitura.

Art. 50 - Para efeito de ~n1cio de construção, o IIcroquis" de ali-
nhamento e nivelamento vigorara por seis (6) meses.

Parágrafo Único - Para inicio de 90nstrução depois do prazo previs-
to neste artigo, a Prefeitura informara, a requerimento do interessado,
se houve modificações, ou projeto de modificações, no alinhamento ou
"grade" do logradouro público que justifiquem a feitura de nqvo alinha-
mento e nivelamento. No caso afirmativo, a Prefeitura os fara, pagas as
taxas devidas.

Art. 51 - Não dependem de alinhamento e nivelamentol



/ a) - a construção cujo afastamento do alinhamento do logradouro
blico for superior a seis (6) metros; ,

b) - a gonstrução e~ lote que já recebeu edificação e situado em
~ogradouro publico que nao haja sofrido modificações de alinhamento ou
~e Ifgrade"aprovada pala Prefeitura;

c) - a J?econstrução de muros no alinhamento das vias públicas em
_ue o alinhamento e o Ifgradefl não hajam sofrido modificações aprovadas
ela Prefeitura.

= CAPíTULO VIII =

CONDICÕES GERAIS DAS EDIFICACÕES
Art. 52 - Os edifícios construidos no alinhamento da via pública

satisfarão, entre outras, as seguintes condições:
; a) - a fachada principal será provida,de platibanda ou beiral; ês-

te gltimo"com acabamento conveniente, sera provido de calha para cap-
taçao das aguas pluviais;

b) ( o peitoril das janelas voltadas para a via pública ficará à
attura m1nima de um metro e meio (1,50 m) acima do nível do passeio con
t1guo;

c) - as escadas não terão degraus além do alinhamento da via pú-
blica.

Art. 53 - Nos cruzamentos das vias públicas os dois alinhamentos
serão concordados por um arco de círculo~ de raio igual à diferença en-
tre sete metros (7,00 m) e a distância do meio-fio ao alinhamento do
logradouro, ou por uma linha poligonal inscrita nesse arco de circulo.

§ lQ - Quando a distância entre o meio-fio e o alinhamento não fôr', Aa mesma nos dois logradouros, tomar-se-a a maior distancia para efeito
dêste artigo, não ~odendo ser o raio, do arco do circulo de concordân-
cia, inferior a tres metros (3 m). As figuras de ns. 1 a:8, do "croquis"
anexo à presente lei, elucidam o dispositivo.

§,,2Q - Em edifigios d~ mais de um pavimento, a concordância,de que
trata este artigo, nao sera exigida a partir do segundo pavimento em
relação ao logradouro mais alto.

Art. 24 - Os edifícios construidos nos cruzamentos de vias públi-
cas, que nao satisfizerem,as disposições do arte 93, não poderão ser
reconstruidos, sofrer acrescimos ou reformas, sem que sejam observadas
essas disposições. ,Art. 55 - Nas zonas para as quais seja o recuo obrigatorio, nenhum
edifício poderá ser construido ou reconstruido sem que haja entre a fa-
chada ou fachadas principais e o alinhamento, uma distância mínima de
três (3) metros. . '

Art. 56 - A fachada ou fachadas principais dos edifícios recuados
devem ser paralelas ao alinhamento do logradouro., ,Paragrafo unico - Quando as divisas do lote forem obliquas, em re-
lação ao alinhamento da via pública, a fachada principal poderá ser em
linha quebrada, com os vertices mais salientes alinhados segundo uma
paralela ou alinhamento, respeitado o recuo previsto üo artigo anterior.

Art. 57 - ~os edifícios com corp09 salientes, o mais avançado des-
tes é que devera guardar a distância minima estabelecida para o recuo.

Parágrafq pnico - Os corpos salientes de oitenta centímetros •••
(0,80 m) no maximo, formando recintos fechados, não ultrapassam o limi-



-c mfnimo para o recuo desde que a so~a de suas projeções em plano ver-
-~cal, paralelo à fachada correspondente, não exceda a quarta parte da
- perficie total desta. .

Art. 58 - A área comJ)reendida entre o limite do logradouro e a fa-
_ ada ou fachadas do edificio afastado do alinhamento deverá ser conve-

°entemente ajardinada e tratada.
'. , - ,Paragrafo unico - Concluida a construçao, sera de quatro (4) meses

prazo para ser atendida a dis~osição dêste artigo, sob pena de multa
~posta mensalmente ao proprietario.

Art. 59 - Nos edificios que não distarem pelo menos um metro e IEl.o
'1,50 m) da linha divisoria do lote, a abertura de vãos nas parades la-.' .' ... ' ,-era~s, alem daquelas que pe~m~te o Cod~go C~v~l, so se fara com consen
-imento expresso doproprietario confrontante e a partir do segundo pa-

imento.
Art. 60 - As dependências dos edificios não terão área total SU}?e-

~ior a cinquenta por cento (~O%)da área do edificio principal e serao
construidas, sempre que poss~vel, nos fundos dos lotes.

, ,Paragrafo unico - Tratando-ge de terreno a mais de dois metros --
(2,00 m) acima do nivel da,via pUblica, ou de dificil aces o, em virtu-
de de sua declividade, sera permitida a construçao de garagens no alJ-
nhamento do logradouro, desde que não prejudiquem a estética do edifl:-
cio principal ou das edificações vizinhas.

,= CAPITULO IX =
ÁREAS DE ILUMINACÃO E VENTILAÇÃO

SEcçlo I,Areas
Art. 61 - As áreas devem ter formas e dimensões compativeis com a

iluminação e ventilação indispensáveis aos compartimentos.
Art. 62 - Dentro das dimensões minimas de uma área não poderão e-

xistir saliência e balanço de mais de vinte e cinco centimetros (0,25m).
Art. 63 - As áreas, para efeito dêste Código, são divididas em, . .' ,areas pr~ncipal:s e areas secundarias.
Parágrafo único - Área principal é aquela destinada a iluminar e

ventilar compartimento de permanência prolongada, diurna ou noturna.
Área secundária é a destinada a iluminar e ventilar compartimento de- ,utilizaçao transitoria.

Art. 64 - Toda área principal fechada deverá satisfazer as seguin-
tes condições:

I -_se~ de dois metros (2,00 m), no mínimo, o afastamento .••de
qualquer vao a face da parede que lhe fique oposta, afastamento este
medido sôbre a perpendicular traçada, em plano. horizontal, ao meio do
peitoril ou soleira do vão interessado;

II permi~ir a inscrição de um circulo de dois metros (2,00 m)
de diâmetro, no minimo; .

rrr - ter uma área mínima de dez metros quadrados (10 roZ);
IV - permitir1 acima do segundo pavimento, ao nivel de cada,piso,

a inscrição de um c~rculo cujo diâmetro mínimo D seja dado pela formu-
la:-

= 2 m + h
b



-a qual h represente a distância do piso considerado ao piso do segun-
~o pavimento e b = 4; ~ratando-se de construção comercial"poder-s~-á
adotar b = 6, quando nao houver compartimentos des~inados a permanen-

ia noturna, que sejam iluminados e ventilados pela area.
Art. 65 - Tôda área principal aberta deverá satisfazer as seguin-

es condições:
I -Nset de metro e meio (1,50 m), no minimo, o afastamento de

qualquer vao a face da parede que lhe fi~ue oposta, afastamento êste me-
dido sôbre a perpendicular tragada, em plano horizontal, ao meio do pei-
toril ou soleira do vão interessado; _

II - permit~r a inscrição de um circulo de um metro e mâ!i<o(1,50m)de diâmetro, no mí.nãmoj .
III - permitir, acima do segundo pavimento, ao nivel de cada/pmso,

a inscrição de um cJ.rculo cujo diâmetro minimo Q seja dado pela formula:
D = 1,50 m + n. 15

na qual h regresente a distância do piso considerado ao piso do segundo
pavimento (pe direito) e onde b = ô.

66 - Tôda área secundária deverá'satisfazer'as seguintes con-Art.
dições:

I -_set de um metro e meio (1,50 m), no minimo, o afastamento de
qualquer vao a face da parede que lhe fique oposta, afastamento êsse ~
dido sôbre a perpendicular tragada, em plano horizontal, ao meio do pei
toril ou soleira do vão interessado;

II - permitir a inscriç~o de um circulo de um metro e méio (1,50m)
de-diâmetro;

111 - ter a área mínima de seis metros quadrados (6,00 ma);
IV : permitir; acima do segundo pavimento, ao nivel de cada,piso,

a inscriçao de um cJ.rculo éujo diâmetro minimo Q seja dado pela formu-
la:

li
D = 1,50 m + -10

na qual h repre~ente a distância do piso considerado ao piso do segun-
do pavimento (pe direito).

Art. 67 - Será tolerada, nos casos previst2s nêste Código, a cobe~
tura das áreas, satisfeitas as seguintes condiçoes:

I - não haver qualquer elemento constitutivo da cobertura acima
do nivel dos peitoris das janelas do 2Q pavimento;

, . ." ,11 - a area efetl.va de ventl.laçaoser correspondente a metade -
(1/2) da superficie da área; -

1+1 - a área de iluminação ser correspondente à metade (1/2) da
superficie de área. _

Art. 68 - Respeitadas as exigências dêste Código, as áreas de freQ- - '. -te nao estarao submetidas a regras, quanto a forma e dJ.mensoe~.
Art. 69 - Nas construções des~inadas aresigências, adjacente à f~

chada posterior do edif{ciO~ devera existir uma a:çea liyre cuja profun-
didade, medida normalmente a divisa de fundo, sera no minimo igual a
vinte por cento (20%) da profundidade do lote.

Art. 70 - As áreas fechadas deverão ser p~vimentadas com material
impermeavel e providas de escoadouros para as aguas pluviais.



sscção rr
Iluminação e ventilação

Art. 71 - Todo compartimento, seja qual ~ôr o seu destino, deverá
er,_em plano v~rtical, abertura para o exterior, satis~azendo as pres-criçoes deste Codigo. .

§ lQ·- As abertur~s a que se re~ere êste artigo deverão ser dota-
das de dispositivos proprios - pers1anas ou similar - que permitam a
circulação do ar.

§ 2Q - As disposições dêste artil?o poderão so~rer alterações quan-
do se tr~te de compartimentos de edi~~cios especiais que exijam luz e
ar de acordo com determinadas ~inalidades.

Art. 72 - ° total da super~1cie das aberturas para o exterior, em
cada compartimento, não poderá ser in~erior a:

a) - um sexto (1/6) da superf1cie do piso, nos dormitórios;
b) - tpn oitavo (1/8) da superfície do piso, nas salas de estar,

nos refeitorios, escritórios, bibliotecas, cozinhas, copas, banheiros,
w. C., etc.;

c) - um décimo (1/10) do p í so , nos armazéns, lojas e sobr eIo j asj'
§ lº - Essas relações serão de um quinto~ um sexto e um oitavo,

(1/5, 1/6 e 1/8), respectivamente, quando os vãos se abrirem para áreas
cobertas, va~andas, Dorticos, alpendres ou marquises, e nao houver pa-
rede oposta a super~Icie d~sses vãos a menos de um metro e meio (1,50m)
do limite da cobertura da a;ea, da yaranda, do p~rtico,do alp~ndre ou
da marquise. ° presente paragra~o nao se_aplica as varandas, porticost
alpendres e marquises cujas coberturas nao excedam a um metro (1,00 m)
de largura, desde que não exista parede nas condições indicadas.

§ 2º - Os vãos, que se acharem sob alpendres1 pórticos ou varan-
das de largura superior a três metros (3,00 m), sao considerados de va-
lor nulo para e~eito de iluminação.

§ 3º.- Em c~so algum a abertura destinad1 a ventilar qualquer com-
partimento podera ser in~eriQr a sessenta dec~metr0s quadrados (0,60rnZ).

, Art. 73 - Em cada compartimento, y:ma das aberturas, pelo menos, te-
ra uma vêrga distanciada do teto, no maximo um sexto (1/6) do pé direi-
to, salvo o caso de compartimentos situados em sótãol quando as vêrgas
distarão do teto no máximo .vinte centímetros (0,20 .).

, , -Paragra~o unico - Quando houver bandeiras, serao elas basculantes,
nao podendo', entr~t~nto, ser dotadas de bandeira os vãos de compartimen
tos situados em sotao.

Art. 74 - Nenhum vão será considerado como iluminado e ventilando
P9ntos de compartimentos que_dele 'distem m~is de duas vezes o valor do
pe direito, quando o mesmo nao abrir para area fechada; e duas vezes e
meia esse valor, nos demais casos. .

Art. 75 - A iluminação e ventilação por meio de clarabóias serão
toleradas em,compartimentos de~tinados a escada, gopa, despensa, 2fi-
cina e arma~em destinado a deposito, desde 9,ue a area de iluminaçao e
de ventilaçao seja igual à. metade (1/2)·da area total do compartimento.

Art. 76 - Em casos de construções não comuns, será permitida, pela
Pre~eitura, a adoção de dispositivos especiais para iluminação e venti-
lação arti~iciais.



,= CAPITULO X =
PARTES CO~WONffifrESDAS CONSTRUÇÕES -

SEcçl0 I
:Blundações

Art. 77 - Sem prévio saneamento do solo, nenhum edifício poderá
ser construido sôbre terreno:

/

a.) - umido ou pantanoso;
b) - que haja servi~o de depósito de lixo;
c) - misturado com humo ou substâncias orgânicas.
Art. 78 - Em terrenos úmid9s serão empregados meios adequados pa-

ra evitar que a umidade suba ate o primeiro piso.
Art. 79 - As fundações, comuns ou especiaiS, deverão ser projeta-

das e executadas de modo que fique perfeitamente assegurada a estabili-
dade da obra.

Art. 80 - Os limites das cargas, sôbre terrenos de fundação, serão
os seguintes, expressos em qUilogramas por centímetro quadrado •
.' a)- um meio (0,50) para aterros ou velhos depósitos de entulho,
Ja suficientemente' recalcados e consolidados;

b) um (1) para os terrenos comuns;
c) - dois (2) para os terrenos argi16-arenosos e secos;
d) - quatro (4) para os terrenos de excepcional qualidade, tais co-

mo areia, piçarra e cascalho;
e) - vinte (20) para a rocha viva.
§ lº - Nos casos de cargas excêntricas, as pressões nos bordos não

deverão exceder de três quartos (3/4) dos valores constantes do presen-
te artigo.
, § 2Q - Se houver dúvida em relação â resistência do terreno, pode-

ra a Prefeitura exigir sondagens e verificações 19cais, por conta do
construtor, utilizando-se os resultados na execuçao do projeto.

Art. 81 - A Prefeitura poderá exigir, conforme a constituição do
terreno, o emprêgo de estacada ou de outro meio adwquado, para a sua
consolidação.

Art. 82 - Os alicerces das edificações, nos casos comuns, serão e-
xecutados de acôrdo com as seguintes disposições:

a) - o material a empregar será pedra com argamassa conveniente ou
concreto;

b) - a expessura dos alicerces deverá' ser tal que distribua sôbre
,. .' ( Ao terreno pressao unltaria compatlvel com a natureza deste;

c) - os ressaltos não deverão exceder, em largura, a respectiva al-
tura;

d) - serão respaldagos, antes de iniciadas as paredes, por uma ca-
mada de material impermeavel;

e) - a pr9fundidade mínima d9s alicerces, quando não assentarem SQ
bre Bocha., sera ,de cinquenta centimeros (0,50 m) abaixo do terreno cir-
cundante.

SEcçlo II



SECÇÃO II
Paredes

Art. 83 - As paredes dos edifícios terão espessura de acôrdo com
material empregado e as cargas a suportar, podendo -ser exigido pela

Prefei tura, quando fôr julgado convení.entie , o cálculo de sua estabili-
dade.

, , ..Paragrafo unico - Os arcos ou vigas das aberturas serao construi-
dos com dimensões compatíveis com-a natureza do material empregado e
deverão resistir às cargas das peças das coberturas, dos barrotes,etc.

Art. 84 - Nos edifícios comuns, até dois (2) pavim~ntos, as pare-
des externas. terão espessura de uma vez um tijolo, no minimo.

§ lQ - Poderão ter espessura de médo (1/2) tijolo:
a) - nos edifícios de um pavimento, a parte dos corpos secundá-

rios destinada a copas, cozinhas, banheiros e outros compartimentos
não de permanência noturna;

b) - nas dependências de um pavimento;
c) - nas casas de tipo econômico situadas nos perímetros suburba-

nos e rural.
§ 2Q - É permitida a con~trução de parede~ externas de meio (1/2)

tijolo, a que se refere o paragrafo primeiro deste artigQ, desde que o
vão máximo das tesouras não exceda sete metros (7,00 m). Quando esse
vão fôr superior a quatro metros (4,00 m), as paredes externas deverão
ser reforçadas por contra-pilastras, espaçadas de quatro metros (4,00m),, .no max~mo.

Ant. 85 - As paredes internas ou divisões poderão ter espessura de
meio (112) ou de um quarto (1/4) de tijolo.

Art. 86 - No caso de edificios,de mais de dois (2) pavimentos,ou
destinados a fins especiais, como fabricas, armazens, oficinas, casas
de diversões, etc., onde se possam manifestar sobrecargas especiais,es-
forços repetidos, ou vibrações, as espessuras das paredes serão calcu-
l~das de modo a garantirem a perfeita estabilidade e segurança do edi-
ficio. .

Art. 87 - Tratando-se de estruturas de concreto armado, as pare-
des de enchimento não ficam sujeitas aos limites de espessura estabe-
lecidos nos artigos anteriores.

Art. 88 - Tôdas as paredes das edificações serão revestidas, ex-
terna e internamente, de emboço e reboco, feitos com argamassa apro-
priada.

§ lQ - o revestimento será dispensado, quando o estilo exigir ma-
terial aparente, que possa dispensar essa medida.

§ 2º - Quando as paredes ficarem com o paramento externo em con-
tacto com 9 terreno circundante, deverão receber o revestimento exter-
no impermeavel.

Art. 89 - Desde que não seja exigida a impermeabilização das pa-
redes, serão admitidas divisões de madeira, ~ormando compartimentos de
uso diurno, como sejam escritórios e consultorios, e, se atingirem o
teto, cada uma das subdivisões deverá satisfazer as condições de ilu-
minação, ventilação e superfície mínima, exigidas por êste Código.

§ lº - Se as divisões a que se refere êste artigo não atingirem o
teto, ficando livre, na parte superior, um terço (1/3), pelo menos, do



, -"e direito, nao sera necessar~~ ueos cODna~ti entos resultantes da
sub-divisão satisfaçam às condiçoes indicadas.

§ 2Q - Em caso algum poderão ser construidos forros na altura das
divisões, devendo estar ser envernizadas ou pintadas.

Art. 90 - As divisões de madeira a que se refere o artigo anteri-
or ~ão podem ser construidas para a formaç~o de compartimentos de per-
manencia noturna, quer se trate de habitaçoes particulares ou coleti-
vas.

SECÇÃO 111
.Pisos

.Art. 91 - A edificação acima dos alicerces ficará separada do so-
lo, em tôda a superfície, por uma camada isolante de concreto 1:3:6
(um por três por seis) pelo menos, de dez centímetros (0,10 m) de es-
pessura.

, Art. 92 - O terreno em tôrno das edif~cações e junto às paredes
sera revestido, numa fai~a de setenta centimetros (0,70 m) de largu-
ra, com material impermeavel e resistente, formando a calçada.

" ,.. A ,Paragrafo unico - Em torno das dependencias a calçada poder a ter
a largura de meio metro (0,50 m).

Art. 93 - Os pisos, nos edifícios de mais de dois (2) pavimentos,
serão incombustíveis.

Art. 94 - Serão incombust;veis os pisos dos pavimentos, passadi-
ÇOBX, galerias, etc., dos edificios ocupados por estabelecimentos co-
merciais e industriais, hospi~ais, casa de diversões, sociedades,clu-
bes, habitações coletivas, depositos, etc.

Art. 95 - Os pisos serão convenientemente revestidos com material
adequado, segundo õ caso e as prescrições dêste xCódigo.

SEcçlo IV
Escadas

Art. 96 - A largura mínima das escadas será de oitenta c~ntímetros
(9,80 m) úteis, salvo nas h1bitações coletivas, em que esse minimo se-
ra de um metro e vinte cent í.metr-os (1,20 m).

Art. 97 - As caixas de escadas serão ventiladas e iluminadas, em
c1da pavimento, por uma abertura com dimensões mínimas de sessent~ cel!
t~metros por um metro (0,60 x 1,00 m), rasgadas para logradouros,areas
ou passagens.

Art. 98 - Ao longo das escéjdas as paredes serão p~otegidas por me-
io de rOdapés de ladrilhos hidraulicos, cerâmicos ou marmore, ou de ma-
deira quando dêste material forem as escadas.

Art. 99 - Nas habitações coletivas as paredes da caixa de escada
serão, segundo a respectiva rampa, revestidas de material liso e imper-
meável, em uma faixa de um metro e cinquenta centímetros (1,50 m)de
altura.

Art. 100 - As escadas que se elevarem a mais de um metro"(l,OO m)
acima do nível do piso inferior respectivo serão guarnecidas de guarda-
corpo.

Art. 101 - As escadas serão de material incombustfvel, nos seguin-
tes casos:

a) - nos edifícios com três ou mais pavimentos;
b) - nos edifícios em que o pavimento térreo fôr destinado a fins

comerciais ou industriais;



c) - nos edif1cios destinados a teatros, cinematógrafos e outras
casas de diversões, estabelecimentos de ensino e oficinas.

, , ,.."Paragrafo unico - N9s casos previstos nest~ artigo, e ~ndispensa-
velo material incombustivel nas escadas secundarias para sotãos,tôr-
res e de serviço.

Art.. 102 - Nos edif1cios de cinco (5) ou mais pavf.ment os, as es-
caqas se estenderão ininterruptamente do pavimento terreo ao telhado
ou terraço.

N ,Parágrafo único -ANos edif1cios de dois (2) ou mais pavimentos,
nao e permitido o emprego exclusivo de escada em caracol para acesso
aos pavimentos elevados.

Art. 103°- Para determinação das dimensões dos degraus das esca-
das admitir-se-á, como regra feral, que a largura do piso mais duas
vezes a altara do espelho seja igual a sessenta e três cent1metros -
(0,63 m) (fórmula de BLONDEL), tolerando-ge, entretanto, em casos ex-
cepcionais, degraus de v~nte e cinco centimetros (0,25 m) de lagura
de piso por dezoito centimetros (0,18 m) de altura do espelho.

Parágrafo único - O pat~ar inter~e~iário, com largu~a m1nima de
oitenta cent1metros (0,80 m) e obrigator~o sempre que o numero de de-
graus exceder a dezenove (19).

Art. 104 - As escadas em caracol terão, no m1nimo, em projeção
horizontal, um metro e quarenta cent1metros (1,40 m) de diâmetro.

Parágrafo Únic~ - A ~arte mais larga do pi90 de cada degrau da
escada em caracol nao tera menos de trinta centimetros (0,30 m).

Art. 105 - A existência de elevador em um edif1cio não dispensa
a escada.

SEcçlo V
Cobertura

Art. 106 - "N°acober-tur-a dos edif1cios, deverão ser empr-egados"ma-
teriais impermeaveis, imputrec1veis~ deNreduzida condutibiliga~e ter-
mica, incombust1veis e resistentes a açao dos agentes atmosfer~cos.

, '. N'. IVParagrafo unlcO_- Em se ~ratando de construço~s provisorlas, n~a
destinadas a habitaçao, podera ger admitido o emprego de materiais que
possuam maior condutibilidade termica.

oArt. 107 - A gobertura dos edif1cios, a serem construidos ou re-
construidos, devera ser convenientemente impermeabilizada,quando con~
tituida por lage de co~cre~o armado, e e~ todos os outros casos,em que
o material empregado na? for, por sua propria natureza, impermeavel.

= CAPÍTULO XI =
COMP ARTD1ENTOS

SECÇÃO I
Classificação

Art. 108 - Para efeitos dêste Código, os compartimentos são cla.§.
sificados em:-

a) - compartimentos de permanência prolongada;
b) - compartimentos de permanência transitória;
c) - compar t í.mentos de utilização especial.
§ 12 - são considerados compartimentos de permanência prolongada:



dor~itórios, refeitórios, salas de estar, -e is:tas, de música, de
jog09' de costgra, salas e gabinetes de trabalho, escritórios, con-
sUltorios, estudios, lojas, armazens e similares.

§ 20 - são considerados compartimentos de permanência transitó-
ria: vestíbulo, sala de entrada, sala de espera, co~redor, caixa de
escada, ro~paria, eozinha, despensa, gabinete sanitario, banheiro,~
quivo , de-po s í, to e similares.

. § 3Q - são considerados compartimentos de utilização especial a-
queles que, por seu destino, dispens~m aberturas para o exterior: câ-
mara escura, frigorífico, adega, armario e outros de natureza espe-cial. .

SECÇÃO II
Condições dos compartimentos

Art. 109- O pé-direito terá as seguintes alturas mínimas:
a) - três metros (3,00 m), para os compartimentos de utilização

ou permanência prolongada, diurna ou noturna;
b) - dois me~ros e cinquenta centímetros (2,50 m), para ~s de u-

tilização tpansitoria;
c) - quatro metros (4,00 m) para as lojas;
d) - dois metros e meio (2,50 m), no minimo, a três metros --

(3,00 m), no máxim9' para as sobrelojas, considerada pavimento a so-
breloja em que o pe-direito ultrapasse três metros (3,00 m).

Art. 110 - 02 compart~ment09 de permanência prolongada (diurna
ou noturna) deverao ter a area minima de oito metros quadrados (8,00m2). .

§ 10 - Nas casas de habitação particular, em cada pavimento con.§.
t~tuido por ~rês ou mais compartimentos, inclu9ive a,instalação sani-
taria, devera haver um deles pelo menos com a area minima de doze me-
tros quadrados (12,00 m2). Quando em um mesmo pav~mento houver mais
d~ uma habitação independente, a exigência se fara para cada habita-
çao.

§ 2º - Nas habitações será permitido um compartimento de seis me-
tros quadrados (6,00 m2) correspondendo a cada grupo de dois comparti-
mentos de permanência prolongada.

§ 32 - N~ hab~tação,dâ classe "hotel", quando os aposentos forem
isolados, terao a area minima de nove metros quadrados (9,00 m2);quan-
d9 cons~ituir~m "apartamentos", um dos compartimentos pelo menos deve-
ra ter area mlnima de seis metros quadrados (6,00 m2), cada um.

Art. 111 - Os compartimentos de permanência prolongada devem ain-
da:-

a) - oferecer forma tal que contenham, em plano horizontal,entre
as paredes opostas, ou concorrentes, um circulo de um metro (1,00 m) .
de raio;

b) - ter as paredes concorrentes - quando elas formarem um ângu-
lo de 600 }sessenta graus) ou menor - concordadas por terceira,de com
primento mlnimo de sessenta centímetros (0,60 m).

~Parágrafo único - No c~so previsto na le~ra ~ dêste artigo,a,con
cordancia das paredes podera fazer-se por armario, desde que sua area
não seja superior a dois metros quadrados (2,00 m2).

_ Art. 112 - Os corredores deverão satisfazer as seguintes condi-
çoes:-



a),- nas habitações particulares, terão largura minima de noven-
ta centímetros (0,90 m), quando seu comprimento fôr inferior a cinco
metros (5,00 m);quando tiverem comprimento·superior a cinco metros
(5,00 m), terão larguraminima de um metro (1,00 m) e receberão luz
direta;

1;» - nas l).abitaçõescoletivas, os co!:redores de vso comum, e de
comprlmento ate dez metros (10,00 m), terao largura mlnima de um me-
t;:o·e vinte cent Ime+ros (1,20 m}, Os co;:redores, cujo comprimento
for superior a dez metros (10,00 m), terao largura mlnima de um me-
tro e cinquenta centimetros (1,50 m) e iluminação direta.

Art. 113 - As ~ozillhas deverão satisfazer as seguintes condições:
a) - não terão comunicação direta com compartimento de habitação

noturna nem com latrinas;
b) - dimensão alguma, em qualquer sentido, será inferior a dois

metros (2,00 m);
c) - a área mínima será de sete metros quadrados (7,00 roZ);
d) - o piso será de material liso, resistente e impermeável;
e) - as paredes serão, até um metro e cinquenta cent{metros --

(1,50 m) de altura, impermeabilizadas com material liso e resistente;
f) - o teto será de material incombust{vel, quando houver pavi-mento superposto.
Art. 114 - Os fo~ões e fornos devem distar das paredes externas

pelo menos vinte cent;metros (0,20 m), podendo esse espaço ser cheio
de material incombustivel.

, , -Paragrafo unico - Da m~sma forma, os fogoes e fornos deve~ ficar
àfastados das paredes divisorias de, pelo menos, sessenta centlmetros
(0,60 m) ,

Art. 115 - As chaminés satisfarão as seguintes condições:
a) - elevar-se-ão, pelo menos, um metro (1,00 m) acima dos telha

dos, devendo ter,altura suficiente para que a fumação não incomode ou
prejudi~ue os predios vizinhos;

b) - quando metálicas, deverão ficar isoladas, pelo menos,de cin
quenta centimetros (0,50 m) de quaisquer peças de madeira do edif{cio;

c) ~não poderão ser construidas de material metálico os trechos
compreendidos entre forros e telhados e os que atravessarem paredes e
tetos de estuque, de tela ou de madeira;

d) - deverão assentar-se em bases sólidas e ser munidas de portas
de ferro que permitam sua limpeza interna;

ê) - os desvios da direção vertical, quando necessários, não exc~
derão o ângulo de quarenta e cinco graus C45º);

f) - não terão outras aberturas, nas paredes laterais, senão a
porta de limpeza, munida de uma tampa de ferro, hermética, afastada
de, ~elo menos, um metro (1,00 m) de qualquer peça de material com-
bustlvel.

" ,Paragrafo unico - Podera a Prefeitura em qualquer tempo determi-
nar os acréscimos ou modificações das chaminés que não satisfaçam as
condições previstas na alínea -ª dêste artigo.

Ar~. 116 - As copas terão o piso de material liso, reêisten~e e
impermeavel e, quando se destinarem a limpeza de louças, nao terao co-
municação noturna nem com latrinas.

'I



Art. 117 - As despensas só terão comunicação direta com a cozi-
nha, copa ou passagem.

Art. 118 - Os compartimentos destinados a instalações sanitárias- .'terao as segu2ntes areas:
a) - um metro quadrado (1,00 m2) quando destinados exclusivamen-

te a latrina.s;
b) - um metro e vinte centímetros quadrados (1,20 m2) quando des-

tinados a chuveiros;
c) - dois metros quad~ados (2,00 m2) quando destinados a latrina

e chuveiro;
d) - três metros quadrados (3,00 m2) quando destinados esclusiva-

mente a banheiro;
e) - três metros e vinte éentímetros quadrados (3,20 m2) quando

destinados a latrina e banheiro conjuntamente.
Art. 119 - Os compartimentos destinados a instalacões sanitárias

deverão satisfazer as seguintes condições: ~
a) - t~rão o piso e as paredes, até a altura de um metro e cin-

quenta centimetros (1,50 ml, revestidos com material liso, resisten-
te, impermeável;

b) - quando destinados a latrinas, não terão comunicação direta
com cozinha nem despensa.

Art. 120 - As latrinas e banheiras poderão ser instaladas nos ga
binetes de toucador, obedecidas as prescrições do artigo anterior.

, , -, ( .Paragrafo unico - Os gabinetes de toucador terao area m2n2ma de
seis metros quadrados (6,00 m2).

Art. 121 - Os compartimentos destinados a garagem particular,de-
verão satisfazer as seguintes condições:

a) - a área minima de doze metros e cinquente cent1metros qua-
drados (12,50 m2);

b) - lado menor com o mínimo de dois metros e cinquenta centí-
metros (2,50 m);

c) - pé-direito mínimo, na parte mais baixa, dois metros e vinte
centímetros (2,20 m);

, ~) - piso revestid9 de material liso e impermeável, que permita
o fac2l escoamento das aguas de lavagem; .

e) - teto de material incombustível quando houver pavimento su-
perposto ou quando a garagem fizer parte integrante do edifício;

f) - nã~ terão comunicação direta com nenhum outro compartimen-
to, excetocomodos de passagem.. .

Art. 122 - Em tôda e qualquer hab~tação, compartimento algum po-
derá ser subdividido com prejuizo das areas mínimas estabelecidas nos
artigos anteriores.

= CAPÍTULO XII =
PAVIMENTOS, LOJAS E SOBRELOJAS, JIRAUS, PORÕES E SÓTÃOS
Art. 123 - Quando os pavimentos de um edifício constituirem uma

única habitação, deverão comunicar-se internamente por meio de esaada,

Art. 124 - Cada pavimento destinado a habitação, diurna ou no-



, ( . '~urna, devera dispor, no ID1n1IDo,de uma latrina, alem dos compartimen
tos nele situados.

Art. 125 - Em edifIcios destinados a usos comerciais, escritórios,
consultórios e similares1 é obrigatória a existência de latrina em ca-
da pavimento, na proporçao de uma para cada dez compartimentos •

.Art. 126 - As lojas deverão satisfazer as seguintes condições:-
a) - profundidade máxima igual a duas e meia vezes (2,5) o pé-di

rei to, quando iluminadas ,apenas :&elas portas da frente; "para que te--
nham maior profundidade e"necessario que possuam vãos amplos na pare-
de dos fundos ou nas laterais;

b) - terão pelo menos uma latrina e um lavabo, convenientemente
instalados;

c) - não deverão ter comunicação direta com os gabinetes sanitá-
rios on com compartimentos de uso noturno.

, § 1º - A natur~za do revestimento do piso e das paredes depende-
ra do genero de comercio a que fore~ destinadas as loja~.

§ 2º - Nos agrupamentos de lojas, as latrinas poderão ser tam-
b~m agrupadas, uma para cada estabelecimento, desde que tenham acesso
facil e independente.
~ § 3~ - s~rá dis~ensada a cpnstrução de latrinas~ quando a loja

for cont1gua a residencia do comerciante e o acesso a latrina da re-
sidência fôr independente.

, .. .Art. 127 - As sobrelojas so serao,perm1tidas quando, de sua con.§.
trução, não resultar prejUizo para o pe-direito mInimo regulamentar
da loja.

ParágrafO único - Quando o pé-direito da loja fôr, no mInimo,de
cinco metros e cinquenta centImetros (5,50 m), permitir-se-á sobrelo-
ja, na parte posterior da loja, desde que:

a) - não tenha área superior à metade da área da loja;
b) - n~o prejudique os indIces de iluminação e ventilação previ.§.

tosnêste Codigo;
c) - fique, no mínimo, a dois metros e oitente centímetros (2,80m)

acima do piso da loja.
Art. 128- Para as sobrelojas exige-se que:
a) - se comuniquem com as lojas por meio de escadas internas fi-

xãs;
b) - só se destinem à permanênCia diurna.
Art. 129 - A construção de jiraus destinados a pequenos escritó-

rios, depósitos, localização de orquestra~ dispositivos elevados de
fábricas1 etc., será permitida desde que as congições de ..iluminação e
ventilaçao do espaço aproveitado sejam satisfatorias e nao êejam pre-
judicadas as do compartimento em que se fizer essa construçao.

, '. -'. -.Paragrafo un1CO - Nao e perm1tida a construçao de Jir~us nas ca-
sas de habitação particular, nem nos compartimentos dormitorios de ca-
sas de habitação coletiva.

Art. 130 - Os jiraus deverão satisfazer as seguintes condições:
I - de modo geral:
a) - ter a altura mInima de dois metros (2,00 m) para uma área

até oito metros quadrados (8,00 rnZ);
b) - ter altura m1nima de dois metros e cinquenta centímetros -



(2,50 m) para área superior a oito metros quadrados (8,00 m2);
c) - ter área máxima igual a um quinto (.1/5) da área do comparti

mento em que forem construidos~ salvo se constituirem passadiços, de
largura maxima de oitenta ce~tlmetros (0,80 m), ao longo de armações
ou estantes dispostas junto as paredes;

d) - .ser situados junto às paredes de fundo ou latera~s, se os
compartimentos em que forem construidos derem para a via pUblica, como
10j as, etc. ;

; . e) - não ter divisões nem fechamento por paredes de qualquer es-pecJ..e.
,lI - quando destinados à permanênc~a de pessoas, isto é, a es-

critorios, orquestras, dispositivos de fabricas, etc., devem ter:
a) - pé-direito mínimo de dois metros (2,00 m);
b) - guarda-corpo;
c) escada de acesso fixa com corrimão.
III - quando colocaclos em lugar grequentado pelo pÚblico, a es-

cada de acesso, referida no item lI, anterior, será disposta de modo
a não prejudicar a circulação no compartimento.

;IV - quando destinados a depositos, podem ter:
a) - pé-direito mínimo de um metro e noventa cents. (1,90 m);
b) - escada de acesso móvel.
Parágrafo único - Em caso de necessidade, será exigida a abertu-

ra de vãos Que iluminem e ventilem o espaço tornado aproveitável com
a construçãô do jirau. ~

Art. 131 - O requerimento de licença para construção de jiraus
deve ser acompanhado_das plantas correspondentes à construção propri~
mente dita, informaçoes completas sôbre a sua finalidade, além de uma
planta minuciosa do compartil7lentoonde êle deva ser construido., , .,Paragrafo u!).ico- No caso de ser o jirau destinado a deposito de
mercadorias, sera declarada a natureza destas, a sobrecarga :erovável,
devendo ser ainda justificadas as condições de resistência nao só da
construçio projetada, como das partes do edifício por ela interessa-
das.

132 - Os porões poderão ser utilizados nos seguintes casos,
satisfaçam, em cada caso, tôdas as exigências dêste Código
aos compartimentos a que se destinarem:

; ",a) - como cozinhas, quando o pe-direito for no minimo de dois m~
tros e cinquenta centímetros (2,50 m); ~

b) - como'habitação diurna ou noturna, se houver iln.minação e
#11 , A'ventilaçao suficien~es, e quando o pe-direito for no minimo de dois

metros e vinte centJ..metros (2,20 m);
; ;" (c) - como despeBsas e depositos, quando ~ pe-direito for no mJ..-

nimo de dois metros (2,00 m). Neste caso serão tolerados:
1- caixilhos móveis envidraçados, nas aberturas de ventila-

Art.
desde que
relativas

-çao;
2

Art.
a) -

(1,00 m);
b) -

- portas gradeadas, quer sejam externas ou internas.
133 - Os porões satisfarão as seguintes condições:..serao aterrados quando tiverem altura inferior a um metro

quando o pé-direito fôr inferior a dois metros (2,00 m),



além das condições da alinéa Q seguinte, terão, nas paredes de perfme-
·tro, aberturas de ventilação guarnecidas ge grades metálicas, fixas,de
malha e9treita, mas que ...permita a renovaçao do ar interior. Em caso aI
gum sera tolerada vedaçao que prejudique o arejamento;

c) - qualquer que seja o pé direito:
A 1.-; ~erão o piso impermeabilizado, de acôrdo com o estabeleci-

do n~ste Cod~go; ( _
2 - as paredes do per~metro serao, na face externa, revestidas

de material impermeável e resistente, até trinta cent1metros (0,30 m)
acima do terreno exterior.

Art. 134 - Nos sótãos, os 9ompartimentos que tiverem pé-direito
de dois metros e cinquenta centimetros (2,50 m) a dois metros vinte
centímetr9s (2,20 m) e satisfizerem as demai9 exigências dêste Código
quant9 a area, iluminação e ventilação e, alem disso, forem forrados,
poderao ser utilizados para habitaçao diurna ou noturna., ,~aragrafo u:r;ico- O pé}vimento superposto é}uma garagem particu-
lC}r1 ~solada e s~tuada em area de fundo, podera ser construido como
sotao.

. ,: CAPITULO XIII =

ESTÉTICA DOS EDIFíCIOS

SECÇÃO r
Fachadas

Art. 135 - Todos os projetos para construção, reconstru9ão, a-
créscimo e reform~ de edificios estão suj~itos à censura estetic~ da
Prefeitura, n~o so quanto as fachadas vis~veis dos logradouros publi-
cos, mas tambem na sua harmonia com as 'construções vizinhas.

Art. 136 - As fachadas secundárias, visíveis dos logradóuros,de-
vem harmonizar-se, no estilo, com a fachada principal.

Art. 137 - Compartimen~os de chegada, de escada, casas de m~qUi-
nas de elevadores, reservatorios, ou qualquer outro corpo accessorio,
aparecendo ~cima das coberturas, terraç09 ou telhados, devem ficar in
cor~orados a massa arquitetônica do edificio, formando motivos que po
derao ser tratados como tôrres ou pavimentos parciais, recuados ou não
do alinhamento.

Art. 138 - Às fachadas que se caracterizam por um único motivo
arquitetônico não poderão receber pinturas diferentes ou qualquer tr~
tamento que perturbe a harmonia do conjunto.

Art. 139 - Nas fachadas dos edifícios construidos no alinhamento, ~ .A.".do logradouro publico serao permitidas sal~enc~as ate o maximo de qu~n
( ( ) - -ze cent~metros 0,15 m desde que o passeio, no logradouro, nao tenha

largura inferior a dois metros (2,00 m). .
Art. 140 - As construções em balanço, nas fachadas construidas no

alinhamento, só serão permitidas acima do pavimento térreo e deverão
obedecer às seguintes condições: .

a) - em hipótese alguma poderão ficar a menos de três metros
(3,00 m) de altura, sôbre o passeio; .

b) - o afastamento de qualquer de seus pontos, em relação ·ao pla-
no da fachada, não deverá ser maior que a distância entre a r;especti-
.va projeção, sôbre o mesmo plano, e a divisa lateral mais proxima,me-
nos vinte e cinco ~ent1metros (0,25 m);



c) - a saliência máxima permitida será de cinco por cento Ç5%)
da largura da rua, não podendo exceder de um metro e vinte centime-
tros (1,20 m);

d) - a soma das projeções das construções em balanço, formando
rE]cinto fechado,·sôbre plano vertical, paralelo à frente, não pode-
r a exceder a um terço (1/3) da super f'Lc Le da fachada, em cada pavi-mento. .

. , ,
§- lQ - Q~ando o edificio apresentar,varias faces voltadas para

logradouros pUblicos, cada uma dàlas sera considerada isoladámente,
para os efeitos do presente ,artigo. ,

§ 2Q - O canto chanfrado ou em curva podara pertencer a qual-
quer das duas faces contíguas, a critério do autor do projeto •

.' § 3Q - As mar quf zes n~o estão sujeitas ~~ limi taxões dês~a 'ar-
tJ.go, estando sua construçao regulada na Sacçao lI, deste Capitulo.

SECÇÃO II
Marguises

Art. 141 - Será permitida a construção de marquises na testada
dos edifícios construidos no alinhamento dos logradouros, desde que
obedeçam às seguintes condições:

a) - não excederem à-largura dos ~asseios e ficarem,em qualquer
caso, sujeitas ao balanço máximo de tres metros (3,00 m);

b) - não apresentarem quaisquer de seus elementos,inclusive bam-
binelas fixas, abaixo da cota de três metros (3,00 m), referida ao
nível do passeio, salvo no caso de consolos, os quais, junto à pa~e-
de, poderão ter essa cota reduzida a dois metros e cinquenta centime-
tros (2,50 m);

c) - não terem as bambinelas fix1s, inclusive lambreqUins, se os
houver, dimensão maior de trinta ceutJ.metros (0,30 m) no sentido ver-
tical;

d) - não prejudicarem a arborização e a iluminação públicas e
não ocultarem placas de nomenclatura e outras indicações oficiais dos
logradouros;

e) - serem constituidas de material incombust1vel e resistente, -a açao do tempo;
f) - terem~ na face ~uperior, caimento em direção à fachada do

edif1cio junto a qual sera convenientemen~e disposta calha provida
de condutor para coletar e encaminhar as aguas, sob o passeio, para
a sargeta do logradouro;

g) - serem providas de cobertura protetora quando revestidas de
vidro frágil ou de matéria também fragil;

h) - serem construidas até a linha de divisa das respectivas fa-
chadas, de modo a ser evitada qualquer solução de continuidade entre
as marqu!ses contíguas, ressalvados casos especiais e os casos previ.§.
tos por este regulamento.

ParágrafO único - Em edificio ou edifícios que, pelo conjunto de
suas linhas, constituirem blocos arqgitetôgicos, cujo equilíbri9 ou
simetria não deva ser prejudicada, nao sera permitida a colocaçao de
marquises parciais.



Art. 142 - Fica obrigatória a colocação de ~arcuises nos nrédios
comerciais a serem construidos ou reconstruidos nas-ruas centrâis da
cidade, bem como nos edificios comerciais já existentes nessas ruas,
quando tiverem de ser executadas nesses edificios obras que importem
na modificação da fachada.

, , . '-Paragrafo un~co - As marquises metalicas serao obrigatoriamente
revestidas, pela parte inferior, com material inalterável.

, Art. 143 - A altura e o balanço de marquises, na mesma quadra,
serão uniformes, salvo no caso de logradouro acentuadamente em de-
clive.

Art. 144 - Nas quadras onde já existirem ma~quises, serão adota-
dos a altura e o balanço de uma delas, para padrao das que de futuro
ali se c9nstruirem.

§ 1Q - No caso de não convir, por ~otivos estéticos, a reprodu-
ção das caracteristicas lineares de marquise já existente, poderá a
Prefeitura adotar outras que sirvam de padrão.

_ § 22 - Â juizo da,Prefeitura, pOderá, para edificios de situa-
çao especial ou de carater monumental, ser permitida a construção de
marquises, em nivel diferente das demais da mesma quadra.

Art. 145 - Quando const~uidas em logradouros de grande declivi-
dade, as marquises se comporao de tantos segmentos horizontais quando
forem convenientes.

Art. 146 - As marquises, quando executadas em edifícios de acen-
tuado valor arquitetônico, deverão incorporar-se ao estilo da fachada.

Art. 147 - Será permitido o uso transitório de estores proteto-
res contra a ação do sol, ins~alados na extremidade da marquise e pa-
ralelamente à fachado do edificio, desde que sejam atendidas as se-
guintes condições:

a) - não descerem, quando completamente distendid09, abaixo de
dois metros e vinte centimetros (2,20 m), a contar do nivel do pas-
seio;

b ) - serem de enrolamento mecânico, .a fim de que se recolham,
passando o sol;

c) -.serem mantidos em perfeito estado .ds conservação e asseio;
d) - serem munidos, na extremidade inferior, de vergalhões metá-

licos ou de outros dispositivos, convenientemente capeados e sufici-
entemente pregados, que lhes garantam relativa segurança, quando dis-
tendidos.

, Art. 148 - gom o pedido de licença p§ra colocação de ~arquises,
alem da declaraçao do prazo para a execuçao da obra, devera ser apre-
sentado o seu projeto detalhado, em guas vias, desenhadas a nanquin,
e ambas com a assinatura do proprietario e do autor do projeto.

§ lQ - Os desenhos, nax escala de 1:50 (um por cinquenta) e con-
venientemente cotados, conterão: o conjunto da marquise com a parte
da fachada_que ele interesse; detalhe do revestimento inferior ou fo~
ro; projeçao horizontal do ~asseio, localizados rigorosamente 'os pos-
tes de qualquer natureza e arvores, acaso existentes no trecho cor-

" - -respondente a fachada; secçao transversal da marquise, determinando-
lhe o perfil, a constituiçao da estrutura, os focos de luz e a largu-
ra do passeio.

§ 2Q - A Prefeitura poderá ex~g~r, sempre que ju~gar conveniente,
a apresentação de fotografias de toda a fachada e o calculo da resis-



SECÇÃO III
Toldos

Art. 150 - Os toldos deverão satisfazer as seguintes condições:-
a) - não excederem à largura dos passeios e ficarem sUjeitos,em

qualquer caso, ao balanço máximo de dois metros (2,00 m);
b) - não descerem, quando" instalados no pavimento térreo, os se-

us elementos, inclusive bambinelas, abai~o de dois metros e vinte cen
t1metros (2,20 m), em cota referida ao nivel do passeio;

c) - não terem as bambinelas dimensão vertical maior de sessenta
cent1metros (O,60 m);"
N d) - não pr~judicarem a arborização e a iluminação públicas e

nao ocultarem placas de nomenclatura de logradouros;
e) - não !eceberem, nas cabeceiras ~aterais, quaisquer paneja-

mentos, quando instalados no pavimento terreo;
f) - serem aparelhados com as ferragens e roldanas necessárias

ao completo enrolamento da peça junto à fachada;
g) - serem feitos de lona, de boa qualidade, e convenientemente

acabados.
Art. 151 - Os toldos, quando instalados no pavimento térreo, po-

derão receber estores suplementares ou bambinelas que não poderão delã
cer abaixo da cota de dois metros e vinte cent1metros (2,20 m),a con-, .tar do nivel do passelo.

Art. 152 - Os requerimentos para colocação de toldos deverão ser
acompanhados de seu desenho, em duas vi~s, sendo ~ primeira em tela,
feita a nanqUin, representando uma secçao normal a fachada, da qual
figurem o toldo, o segmento da fachada e, quando se destinarem ao pa-
vimento térreo, o passeio com as respectivas cotas.

tência da obra a ser executada.
_ § 32 - Do texto ~o requerimento ou memorial anexo ao mesmo, dev~

rao gonstar a descriçao da obra1 a natureza dos materiais de sua con~
truçao, revestimento e iluminaçao, do seu sistema de escoamento de á-
guas pluviais e de seu acabamento.

Art. 149 - N9 caso de inobservância d~ qualquer detalhe do proj~
to aprovado, ou nao cumprimentg das éondiçoes fixadas no requerimento
ou memorial~respe9tivos, ficara o responsavel sujeito ~s penalidades
previstas nest~ Codigo, Obrigado a executar as alte~açoes julgadas cog
venientes e ate a demolir a obra, se o achar necessario a Prefeitura.

SECÇÃO IV ,Vitrinas e mostruarios"- ,Art. 153 - A licença para instalaçao de mostruarios e vitrinas
só será concedida, pela prefeitura, qyando da instal~ção n~o.advenha
prejuizo para a ventilaçao e iluminaçao prescritas neste COdlg0, sa-
tisfeitas, outrossim, as exigências de ordem estética.

Parágrafo único - Será permi~ida a colocação de vitrinas que oc~
pero, parcia!mente, passagens ou vaos de entradas, desde que a passa-
gem livre nao fique reduzida a menos de um metro e vinte cent1metros
(1,20 m). ,Art , 154 - Nas paredes externas dascLo j as sera permitida a colo-
cação de mostruários~ desde que:



a) - tenha o passeio do logradouro a largura minima de dois me-
tros (2,00 m);

b) - seja de trinta centimetros (0,30 m) a saliência máxima de
qualquer de seus elementos sobre o plano vertical marcado pelo ali-
nhamento do logradouro;

c) .- não interceptem elementos característicos da fachada;
. d) - apresentem aspecto convenientel cantos arredondados e sejam

constituidos de material resistente à açao do tempo.
= CAPÍTULO XIV :::::- , ,INSTALACAO DOMICILIARI. DE AGUA E ESGOTOS

Art. 155 -;No que se refere a instalacões domiciliárias de água
e esgotos, sera observado o que dispõe o Código de Posturas Munici-
pais.

= CAPÍTULO r.r =
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOHICILIÁRIA

SECÇÃO I
Generalidades

A~t. 156 - Os pr?jeto~ de construção de e~ificios ou !nstalações
de industrias, submet~dos a aprovaçao da Prefe;tura, deverao ser acom
panhados de esquema da rêde de distribuição eletrica interna.

, , • A #w •Paragrafo un~go - No esquema de,que trata este artigo, serao ~n
d!cados a canalizaçao e condutores eletricos com as respectivas dimen
soes, local das caixas de passagem dos tubos, tomadas, ~ontos de luz,
motores e outros aparelhos, carga ligada, e sistema e calculo da dis-
tribuição.

Art. 157 - As instalações para uso particular de energia elétri-
ca só poderão ser executadas por profissionais licenciados ou casas
comerciais especializadas.

Parágrafo únic'o - O proprietário do prédio, ao requerer a liga-
ção, deverá declarar, par~ os devidos fins, o nome do instalador ou
da casa comercial responsave1.

Art. 158 ~ A ligação será obrig~tóriamente precedida por uma,vi~
toria da instalação, pelo concessionario do serviço de energiaeletri-
ca (ou pela Prefeitura, se esta explorar diretamente o serviço).

§ lQ - A aceitação definitiva da instalação elétrica, para luz
ou para força, depende de sua aprovação pelo encarregado da vistoria.

§ 2º - Quando na vistoria se verificar ~ue a instalação não sa-
tisfaz as exigências reg~lamentares, quanto a mão de obra ou.material,
o vlstoidªdól' a impugnara, apontando-lhe os defeitos.

, N

§ 3º - ~e os defeitos encontrados provierem de ma execuçao do
serviço, sera e~igida a reforma parcial ou total da in~talaçao; se
ràsulta~em de ma qualidade do mat~rial, ou de seu emprego inadequa-
do, sera exigida a sua substituiçao.

SECÇÃO 11
Normas gerais

Art. 159 - Todo material empregado nas instalações elétricas do



~iciliárias, ~ara luz e força1 deverá obedeger às,especificações con-
tidas nas "Normas para Exeguçao de Instalaçoes Eletricaslf, da Associ-ª
çio Brasileira de Normas Tecnicas.

Art! 1~0 - ?s.condutores ~mpregados nas i~stalações elétricas i~
ternas sao ~dent~f~cados pela area de sua secçao transversal e pela
natureza de seu isdlamento.

§ ;to -'. Á área da secção tra!}sve:;.:saldo condutor é expressa mili-
metros ou referida a uma bitola padrao, usada na escala "American Wi-
re Gage" (A. W. G.).

§ 20 - A secção dos condutores será calculada de modo a atender
o que estabelecem os arts. 198, 199 e 217.

Art. 161 - Não é permitido o emprêgo de condutor de secçio tran§.
versal inferior a:

,- do fio nO 10, para entradas aereas;
- do fio nO 14, para instalações internas;
- do fio nº 18, para cordões flexiveis ou para ligações de

lustres ou aparelhos semelhantes.
" -" ,Paragrafo unico - O cordao flex~vel tera seu emprego limitado as

ligações entre as instalações e os apare~hos de,utilizaçio móveis,sa-
tisfeitas as exigências do arte 214, paragrafo unico.

Art. 162 - Os condutores de s~cção igualou inferior à do fio nQ
6 poderão ser constituidos Eor um unico fio. Quando forem de secção
superior à do fio nQ 6, serao sempre c09stituidos po~ 7 ou 19 fios,
salvo casos especiais em que fôr necessaria grande flexibilidade.

Art. l6~ - Nas instalações inte~as, nos locais úmidos e na~ue-
les em que as ganaliz~ções ficarem expostas a grandes variações de
temperatura, so poderao ser empregados condutores com isolamento de
borracha, com ou sem encapamento de chumbo.

Art. 164 - O número máx~mo de condutores que um conduto pode cOll
ter, salvo casos especiais) e limitado pelas tabelas fornecidas pelos
fabricantes de material eletrico ou pelas tabelas nos. 7, 8 e 9 das
"Normas para Execução de Instalações Elétricas".

~ Art •.165 - Os congutores de secçio superior à do fio nQ 14 se-
rao ligados por intermedio de terminais fixados aos aparelhos por
meio de parafusos.

, , • HParagrafo un~co - As extremidades dos fios serao endurecidas com
solda de estanho antes de sua ligação aos parafusos do aparêlho.

Art. 166 - Nas emendas, as extremidades dos fios serão prévia e
cuidadosamente limpas. .

Art. 167 - Os condutores usados em distribuicões subterrâneas de
verão ser protegidos com capa de chumbo, anão ser que tenham armadu~
ra de aço ou sejam de fabricação adequada.

Ar~. 168 - Nas distribuições subterrâneas os condutores passa~ão
obrigatoriamente dentro de manilhas ou de canos de ferro galvanizado,
próprios para instalações elétricas.

Art. 169 ~ Os cabos subterrâneos d~vem ser providos, nas saidas,
de terminais especiais, e protegidos ate a altura de dois metros e
cinquenta centimetros (2,50 m), por condutoNde ferro galvanizado, de
diâmetro que permita a posterior substituiçao do cabo.

Art. 170 - As ligações das distribuições sUb~errâneas com linhas
aéreas ou internas deverão ser protegidas por fUslveis ou disjuntores
adequados.



Art~ 171 - são considerados condutos:
a) - os eletrodutos ou tubos metálicos rigidos e inteiriços;
b) - os tubos metálicos flexiveis.
Parágrafo único - Os condutores são identificados pelo seu diâ-

metro nominal interno, expresso em mi11metros ou polegadas.
, , ..•..Art. 172 - E obrigatorio o emprego de eletroduto ou de cabo ar-

mado:
a) - no trecho da instalação entre a entrada da corrente no pré

dio e o respectivo medidor;
b) - nas instalaç6es dificelmente acessíveis;
c) - nas instalaç6es situadas em lugares úmidos;
d) - nas instalaç6es situadas em lugares onde os fios possam ser·

danificados por ação mecânica ou qu Ímí.e a ou por outra qua.Lquer causa;
e) - nas vitrines ou mostruáriC?s de lojas;
f) - nas partes externas dos edifícios ou s~bre qualquer e~tru-

tura exposta ao tempo.
_ Pro;ágrafo único - Nas instalaç6es embutidas em la~es ou pare~es

nao sera permitido o Uso de cabo armado, sendo obrigatorio o emprego
de eletroduto rígido.

Art. 173 ~ Não é permitido, nas instala16es elétricas, o emprê-
go de e1etrodutos metálicos, rígidos ou flexl.veis, de diâmetro infe-
rior a qUinze milímetros (0,015 m).

Art. 174 - O emprêgo de tubos me~álicos flexiveis só será permi-
tido nos casos em qu~ nao fôr obrigatorio o de eletroduto, e nos tre-
chos entrex instalaçoes fixas e os aparelhos que precisam ser deslo-
cados •.

Parágrafo único - Os tubos metálicos flexíveis podem formar um~
rêde completa, não embutida, ou constituir trechos isolados ou par-
ciais completando outros tipos de instalação.

Art. 175 - Em condutos de diâmetro nominal não superior a vint~
e cinco mi11metros (0,025 m), as curvas poderão ser feitas com o pro-
prio conduto, observados os seguintes limites:

a) - condutos sem capa de chumbo:- o raio de cada curva não de-
verá ser inferior a seis (6) vezes o diâmetro do conduto;. .

b) - condutos com capa de chumbo:- o raio de cada curva não de-
verá ser inferior a dez (10) vezes o diâmetro do conduto.

§ lº - As curvas, de que trata êste artigo, serão executadas a
frio.

§ 2º - Os condutos de diâmetro nominal superior a vinte e cinco
milímetros (0,025 m) receberão curvas postiças.

Art. 176 - As emendas dos e1etrodutos serão feitas por meio de
luvas atarrachadas nas estremidades a serem ligadas.

Parágrafo único - Não serão permitidas emendas de tubos flex1-
veis que devam formar trechos contínuos.

Art. 177 ";Todo equipamento - como condutores, c~nalizaç6es in-
ternas - devera ser cUidadosamente fixado em local proprio, sendo que
não constituem ponto firme de apoio buchas em sêco, apertadas ou en-
troncadas em orif1cios de almenaria, no concreto ou semelhantes.



. Art. 178 - Na fixação de eletrodutos serão observados os dados
eS.pecificados nas seguintes tabelas:-

a) - eletrodutos embutidos, posição vertical:-

DIÂMETRO NOMINAL DO
ELE~RODUTO(mil~metros)

2,00
2,50
3,00

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE
SUPORTES
(metros)

15 e 20
25 e 3540 e maiores

b) - eletrodutos não embutidos, posição não vertical:-
.

DIÂMETRO NÚMERO DE DISTÂNCIA
NOMINAL DO ELETRODUTOS SITUAÇÃO :r-1ÁXH1A
ELETRODUTO EM CADA ENTRE

(mi11metros) GRUPO SUPORTES
(metros)

15 e 20 1 ou 2 Em contato c/parede ou teto 1,50
15 e 20 1 ou 2 Onde fôr difícil colocar su

portes 2,00
15 e 20 3 ou mais Em qualquer caso 2,00
25 e maio-

res 1 ou 2 Em contato c/parede ou teto 2,00
25 1ou 2 Onde fôr difícil colocar su-

portes fora dos pontos fi-
xados na construção 3,00

25 e maio-
res 3 ou mais Em qualquer caso 3,00

Art. 179 - As caixas para as instalações em condutos (eletrodu-
tos e tubos metálicos flexiveis), têm por fim:-

a) - facilitar a enfiação;
b) - alojar emendas e derivações dos condutores;
e) - conter aparelhos de manobra (interruptores, tomadas, ete.).
Art. 180 - A enfiação dos condutores sómente se fará depois de

completamente executada a rêde de eletrodutos e concluidos todos' os
serviços de construção que os possam danificar (emboço, reboco e pin-
tura) •

Art. 181 - Deverá,ser previsto espaço livre suficiente, em tôrno
de todo equipamento eletrico, a fim de ser facilitado o serviço de ~
nobra ou consertos sem perigo para as pessoas ou coisas.

" . ~ ,Paragrafo unico - As partes metalicas do circuito eletrico deve-
rão ser protegidas contra o contato acidental durante as operações de
manobras ou consertos.

Art. 182 - Todo circuito de distribuição de dois fios deverá ser, ,sempre protegido por dois fusiveis ou por um disjuntor termico ou ma-



,gnetico bipolar.
Parágra~o Único - A capacidade nominal dos fusíveis e disjunto-

res obedecera aos dados da seguinte tabela:-

1.000 15 10 15 15
1.500 1'15 15 15 152.000 20 15 20 15

===3=.=0=00~==~===:e===:==-=======J======2=5j====i=:======-==========2
5
=====.=

Art~ 183 - Os pára-raios, quando empregados, deve~ão ter resis-
tência maxima de vinte (20) ohms.

Parágrafo único - Os pára-raios terão uma derivação ligada à
terra geral, do resto do equipamento.

Art. 184 - O fator ge po~ência de qualquer instalação elétrica,
de alta ou de baixa tensao, nao deve ser inferior a oitenta por cen-
to (80%). -

~ '''' - ""'Paragrafo unico - Todas as instalaçoes de lampadas ou tubos de
iluminação a mercúrio, neônio, fluorescente, ultra:violeta ou seme-
lhantes, cujo fator de potência - medido junto ao medidor da insta-
lação - seja inferior a noven~a por ce~to (90%), deverão ser provi-
das de dispositivos de correçao necessarios para que seja atingido
no mínimo esse limite do fator de potência.

Art. 185 - Numa instalação, entre dois condutores do mesmo cir-
cuito ou de circuitos diferentes, ou entre qualquer condutor e a
terra, as resistências de isolamento deverão ser as constantes da ta-
belaNaba~xo~ A medição da resistência de isolamento será feita sob a
tensao minima de quinhentos (500)volts.

CAPACIDADE NOMINAL DO
FUSÍVEL

(ampéres)--------------1-------------100 a 130
volts

LIMITE SUPERI-
OR DE CARGA
DO CIRCUITO

(watts) ZOO a Z50
volts

CORRENTE DE ABERTURA
DO DI~JUNTOR

(amperes)
100 a 130 l-z-0-0-a-Z-5-0-

volts volts

Ligados Desligados

~=~====================~r-=============================================
INTENSIDADE DA

CORRENTE NO CIRCUITO
(ampéres)

***

APAREIlIOS DE MANOBRAE SEGURANÇA, SUPORTE
DE LÂMPADAS

(sem as lâmpadas ou aparelhos)

Resistência do isolamento
(ohms)

o a rZ5
z6 a ~,50
51 a 100

101 a ZOO
ZOl a 400
401 a eOO

Acima de 800

500.000
125.000·

50.000
25.000

-12.500
6.000
Z.500

1.000.000
250,000
100.000

50.000
25.000
lZ.OOO

5.000



SECÇ o 111
Iluminação particular e uso domiciliário de energia elétrica

Art. 186 - A carga da instalação domiciliária não deve exceder
dos seguintes limites:-

"a) - para luz, 1!200 watts, quando derivada doAcircUito de 120
volts (com neutro), nao podendo conter mais de 12 lampadas e 5 toma-
das de corrente;

b) - para calefação "e oútros usos domésticos, 3 kw, quando de-
rivada do circuito secundário de 220 volts., ,Paragraf9 unico - Acima dos limites estabelecidos neste artigo,
a energia sera fornecida em alta tensão, correpondo por conta do con
sumidor os encargos de transformação.

_ Ar~. 187 - A área máxima de cada edifício servida por um circui
to, tera os seguintes limites:-

Residências isoladas • • e • • • • • • • • • • • • •• 50 m2
Residências coletivas (um circuito, no mÍnimo, para c~

da residência) •••••••• 60 m2
Hoteis (salvo corredores e passagens) •••••••• 60 m2,Auditorios • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 mZ,Hospitais e casas de saude • • • • • • • • • • • • • • 60 m2
Salas de operações • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 m2
Escolas, salas de aula. •• ••••••••••••• 30 m2
Escolas, outras dependências • • • • • • • • • • • • • 60 m2
Lojas ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • 60 m2.
Art. 188 - As entradas dos circgitos para iluminação ou de ene~

gia para calefação e outros usos domesticos deverão obedecer as se-
guintes normas:- ,I - Entrada de luz ate 1.200 vlatts - 120 volts:

a) - a entrada dos circuitos de luz será feita em tubos rígidos
de 3/4" a 7/8", curvas e boxes de 3/4", embutidos nas paredes desde
a fachada do edifício até a mufa;

b) - da mufa - colocada pouco abaixo do medidor na caixa ou qua-
.• '.' '.'dro ~nstalado no pred~o - ate a chave monofaslca - ser~ empregado tu-

bo ou conduite flexível de 5/8" a 3/4", que seguirá ate o teto do
prédio;

c) - quando o teto do prédi9 fôr de lage de concreto ar~a~o,ser~
empregado conduite rígido que ira diretamente da chave monofas~ca ate
a primeira caixa principal de derivação; -d) - os fios condutores de entrada dos circuitos serao do tipo
RCT 2, nº 10, no mínimo, com isolamento de 600 volts;

e) - a caixa ou guadro de madeira terá dimensões internas de 37
em x 17 em e nela serao instalados:

1 - uma mufa de ferro de 4. cm x 4. cm com tamp~ e dispositivos
para o sêlo de chumbo; um bloco de porcelana para fusivel de rolha de
um polo; conduite e boxes retos de 1/2" pa.ra saidas;

, "2 - uma chave monofasica de porcelana e fusivel para 25 ampe-



,. res, no maximo;
3 - o medidor.

f) - a ca~xa ou quadro, mencionado na alínea ~,deverá ser insta-
lado ~m local a vista, de facil acesso ao fiscal do concessionário.
Devera ser colocado a 1,50 m acima do piso.

11 - Entrada dos circuitos de calefação· até 3 kw-220 volts:
a) - a entrada dos circuitos nos prédios, a partir da fachada até

a mufa instalada no quadro ou caixa que contém o medidor, será feita
em tubos r1.gidos de 1 1/8" a 1 1/4",· curvas e joelhos de 1 1/8", em-
butidos nas paredes;

b) - do medidor até 9 chave desligadora, e desta até o local de
distribui9ão da rêde, sera empregado conduite flex1.vel de 1" a 1 1/4"
ou tubo rlgido, das mesmas dimensões, quando embutido;

c) - os fios condutores serão do tipo RCT 2, nº 8, no mlnimo,com
isolamento para 600 volts;

d) - a caixa ou quadro de madeiral que contém o medidor e acces-
sórios, terá 56 x 80 x 17 cm de dimensoes 1nternas. Quando fôr utili-
zado para entrada de luz e fôrça, essas dimensões serão de 70x80x17 cm;

e) - a caixa ou quadro de madeira deverá conter:
1-
2 -para sêlo de

de fôrça;
ferro de 25 x 30 x 8 cm, com tampa e dispositivo

medidor
mufa de
chumbo;
bloco de ardósia de 3 polos, para fus1.veis de cartucho de,3-60 amp~res;

4 - boxes retos e conduite de 1" ligando a chave à mufa.
Art. 189 - Nas instalações de luz, a queda 4e ten~ão ao longo do

circuito parcial, funcionando a plena carga, sera no maximo de dois
por cento (2%) da tensão do serviço aplicada no in1.cio do circuito •

.Art. 190 - A queda de tensão, desde o medidor até o último cen-
tro de distribuição, - não compreendendo os circuitos parciais - será,
no máximo, de um por cento (1%).

A~t. 191 - Os circuitos de instalações domiciliárias deverão ser
bem isolados contra terra e entre fases e a resistência de isolamento
não deve ser inferior a 500.000 ohms quando a intensidade da corrente", ,no circuito, ligado, for no maximo de 25 amperes.

Art. 192 - Os teatros e cinemas, com lotação superiorAa 500 pes-
soas, deverão ser providos, depois do medidor geral, de tres instala-
ções ou circuitos de iluminação independentes, a saber:-

a) - iluminação de cena (luz do palco e platéia);
b) - iluminação permanente (das s9idas, corredores, passagens,e~

cadas, camarins e compartimentos sanitarios);- . ,c) - iluminaçao de socorro, contendo unicamente as luzes de emer-
gência e lâmpadas indicadoras de saida.

Parágrafo Único - Nos teatros e cinemas, de que trata êste arti-
go, haver a grupo de baterias para iluminação de emergênCia nas saidas,.e salas da platela.

Art. 193 - Às insta~ações para aI2Úncios e iluminações festi~as,
feitas em,estruturas metalicas, deverao obedecer aos preceitos tecni-
cos e estetica.

,.. ~.. . -Art. 194 - O circuito de alta tensao dos anmnclos lumlnosos nao



noderá estender-se a distância sunerior a um metro (1,00 m), ~ par-
tir do anÚncio, e ficar no m~nimo~a um metro e cinquenta centimetros
(1,50 m) de qualquer linha aerea.

Art. 195 - A iluminação decorativa com tubos luminescentes, com- , (tensao para a terra superior a 250 volts, devera ser colocada no ml-
nimo a dois metros e cinquenta centímetros (2,50 m) de altura acima
do .piso ou de outros locais; a três metros e cinquenta centímetros -
(3,50 m) acima do passeio; cinco metros (5,00 m) acima das pistas pa-
ra veículos, e afastamento horizontal de um metro e cinquenta (1,50m)
das janelas e varandas •.

Art. 196 - Os condutores empregados na instalação (depois do me-
didor) serão isolados e de bitola nunca inferior à do fio nº 14 e de-
verão ser presos de modo a permitir máxi~a segurança mecânica.

SECÇÃO' IV
Fôrça motriz

Art. 197 - pa:r;afôrça motriz, para carga de 'instalação derivada
do cirsuito secundario de 220 volts, serão ob~ervados os limites e
condiçoes estabelecidos no arte 197 e seu paragrafo.

Art. 198 - A entrada do circuito p~ra fôrça motriz, para servi-
ços comerciais ou industriais, obedecera o que dispoe o artigo 197,
item 11.

Parágrafo único: A entrada gO,circuito para fôrça motriz,acima
de 3 kw, em alta tensao, obedecera as mesmas normas especificadas no
arte 1~7, item 11, quando a medição da energia fôr feita no circuito
secundario. - . - -, .Art. 199 - A proteçao das lnstalaçoes de 9-lta tensao sera felta
por meio de fusíveis ou de interruptores automaticos, de tipo e gapa-
cidade de ruptura adequados, cabendo ao fornecedor de ener~la eletri-
ca decidir de acôrdo com as indicações técnicas da rêde, sobre o sis-
tema de proteção a adotar-se.

Art. 200 - Todos os quadros de distribuição ou comando se~ão in~
talados em compartimentos privativos, com circuito de iluminaçao deri
vado antes do interruptor, de modo a manter a luz do quadro sempre li
gada ,

Art. 201 - As cabines especiais de alta tensão deverão satisfa-
zer as seguintes condições:

a) - ser localizada em local conveniente;
b) - ser de construção definitiva e permanente, ~ prova dágua;
c) - ser provida de ventilação e iluminação natural adequadas;
d) - ter uma porta com dimensões mínimas de um metro de largura

por dois de altura.
Art. 202 - Será reservado na cabine de espaço livre, de disposi-

ção e dimensões a ser fixadas pelo fornec~dor de energia, destinado
ao aparelho de medição de energia e acessorios.

§ lQ - Será permitida a instalação de interruptores, transfor-
madores e outros aparelhamentos, na mesma cabine, desde que o espaço
reservado ao dispositivo de medição'seja protegido contra possíveis
acidentes.

§ 2º - Além do aparelhamento para registro, manobras e megição,
serão instalados interruptores,unipolares de facas, chaves fusiveis,
para-raios e interruptor automatico.



§ 32 - Tôdas as ar ações e suportes para isoladores, aparelhos
elétricos, etc., deverão ser de mat~rial incombust1vel.

Art. 203 - Do projeto de construção da cabine deverá constar es-
quema das ligações, indica~ão da capacidade, dimensões dos condutores
e aparelhamento eletrico a1 instalado.

, , -,Paragrafo unico - O esquema das ligaçoes devera ser affixado na
cabine depois de concluida a instalação •

. ..Art. 204 - N9s cabines ou sub-estações das ins~alações de alta
tensao, os secundarios dos transformadores de mediçao e zas caixas
dos aparelhos, a eles ligados, davem ser ligados à terra.

§ 12 - A ligação à terra será feita com fio de boa condutibili-
dada, não devendo a resistência da ligação ultrapassar de vinte (20)
ohms ,

§ 2º - Recomenda-se para a ligação à terra:
a) - o emprêgo de três tubos de ferro galvanizado, com diâmetro

m1nimo de 1,9 cml de 2,50 m de comprimento minimo enterrados vertical-
mente, de preferencia em local úmido;

b) - o emprêgo de fio de cobre calibre nº 4, no m1nimo.
Art. 205 - Os condutores empregados na instalação (depois do me-

didor) serão isolados e de bitola nunca inferior à do fio nº 14, e
deverão ser presos de modo a permitir máxima segurança mecânica.

" • -. '. A '.Paragraf2 unico - Par~ 1nstalaçges portate1s, se for necessar*o
o uso de cordao flexivel, este devera ter isolamento para uma tensao
minima de 2.000 volts, levando um envólucro, à prova de fogo, e uma
proteção ~ue poderá ser de lona, couro ou de arame de aço trançado.

Art. 206- Todos os circuitos serão feitos em condutos r1gidos.
Art. 207 - Nã9 serão permitidos aparelhos com tensão superior a

250 volts, salvo tipos que satisfaçam requisitos de segurança.
Art. 298 - Nas,instalações de fôrça motriz a queda de tensão má-

xima admissivel sera de 5%.
Art. 209 - Cada motor deve possuir uma chapa com tôdas as indica-

ções sôbre: nome do fabricante, tensão,ciclagem, número de rotações,
fator de potência, natureza da cor'rerrt e (alternada ou continua).

Art. 210 - Os motores de curto-circuito deverão ser munidos de
dispositivo de partida:

a) - de potência de até 0,45 HP, diretamente ligado à rêde;
b) - de potência entre 0,7 a 3 HP, com cone~ão de arranque estre-

la-triângulo;
c) - de potência entre 4 e 10 HP, com rotor provido de anéis co-

letores, com aparelhos de arranque a plena carga.
" ,Art. 211 - Os motores ou outro aparelhos eletricos, que tomem,na

ocasião de serem postos em funcionamento, corrente excessiva ou que
possam perturbar o fornecimento normal a outros consumidores, não se-
rão permitidos.

parágrafo .•único - Os valores máximos das,in~ensidades de corrente
de partida serao fixados, -em cada caso, pelo orgao competente.

Art. 212 - As carcaças dos mo~ores em instalações industtiais,o-
perando com mais de 150 volts, serao permanentemente1:igadas a terra.

Art. 213 - Os motores para in,stalações de bombas contra incêndios
deverão satisfazer ~s preceitos tecnicos de segurança, ser construidos

______________________________________________________ --. ~l~



" , , ,a prova dagua ou ser protegidos contra a agua que possa escapar da
bomba ou encanamento •

.Art.214 - Os circuitos de ligação da bomba serão independen-
tes,das redes internas e deverão ser ligados, por cabos, diretamen-
te as linhas do fornecedor de energia por meio de fusíveis de capa-
cidade tal que não interrompam a corrente, a não ser no caso de cur
to.circuito no cabo.

Art. 215 - As instalações de fornos elétricos, processos eletro
quimicos, etc., obedecerão, no que tiverem de especial, às prescrl--
:ões que serão estagelecidas por acôrdo entre a Prefeitura e o forna
ceder de energia eletrica.

= CAPÍTULO XVI :
CONSTRUCÕES PARA FINS ESPECIAtS

Art. 216 - As construções para fins especiais obedecerão a tô-
das as disposiç~es d;~te Codigq que lhes forem aplic~veis, al~m das
contidas nos artigos dêste Capitulo.

SECÇÃO I
Habitações coletivas em geral

Art. 217 - Os edificios destinados a habitação coletiva deverão
satisfazer as seguintes condições:-

a) - os materiais de sua construção serão incombustiveis, tole-
rando-se o emprêgo da madeira apenas nas esquadrias e como revesti-
mento, aplicado diretamente sôbre concreto ou_alvenaria;

b) - terão entrada ampla, oferecendo fácil acesso às escadas e
aos elevadores;

c) - terão instalações sanit~rias na re~ação de uma para cada
grupo de qUinze moradores ou fraçao, separadas para cada se~o, sendo
a parte reservada aos homens subdividida em latrinas e mictorios;

d) - terão instalações para banho, independente das sanitárias,
na relação de um banheiro para ~da grupo de qUinze pessoas;

e) - as instalações sanitárias e de banho"desde que êe desti-
nem ao uso exclusivo dos moradores de um dormitorio, poderao ter co-
municação direta com esse compartimento.

§ lQ - As instalações sanitárias não !,>oderãoter comunicação dá
reta com cozinhas, copas e salas de refeiçoes.

§ 2Q - A largura das portas de entrada será de um metro e vinte
cent1metros (1,20 m) nos edificios de um a três pavimentos, e de um
metro e cinquenta cent1metros (1,50 m) nos de mais de três pavimen-
tos.

Art. 218 - Nas casas de habitação coletiva será permitida a e-
xistência de:

a) - garagem privativa para o edifício e seus moradores, situa-
da em área de fundo;

b) - escritórios;
, .c) - compartimentos,destinad2s a comerc~o, com ou sem entrada

direta pelo logradouro pUblico, nao se admitindo, entretanto, a -ins-
talação de padaria, açougue, qUitanda, carvoaria, peixaria e congê-
neres.



SECÇÃO II
Casas de apartamentos

Art. 219 - são consideradas flcasas de apartamentos" aquelas, de
mais de um p~vimento, que possuam grupos de compartimentos, constitu-
indo hab1taçao distinta, destinada a residência permanente, compreen-
dendo cada ~partamento, pelo menos, dois compartimentos, um dos quais
de instalaçao de latrina e banheiro.

Art. 220 - Déverão as casas de apartamentos atender às seguintes
condições:

a) - nas imediações_da entrada do edifício será reservado um com
partimento para instalaçao da portaria;

b) - os aparta~entos que possuire~ instalações completas, inclu-
~ive cosinha, deverao ser dotados tambem de um terraço bem ventilado;

c) - haverá instalação coletora de lixo, convenientemente dispos-
ta, perfeitamente vedada, com bocas de carregamento em todos os pavi-
mentos, e dotada de dispositivos para limpeza e lavagem;

d) - haverá instalação contra incêndio.
Art. 221 - Em uma casa de apartamentos poderão existir, indepen-

dentemente dos apartamentos, compar t Imerrto s de'stfnado s ao serviço ou
administração do edifício, a deposito de utensílios, móveis, malas,
etc., e aposentos de empregados, desde que haja, para êstes, instala-
ção independente de W. C. e ohuveiro.

SEcçlo IIr
Hotéis

Art. 222 - As gonstruções destinadas a hotéis deverão satisfazer
as seguintes condiçoes:-

a) - além das peças destinadas a habitação - apartamentos ou sim
plesmente quartos - deverão possuir as seguintes dependências:

1 - vestíbulos com local para instalação de portaria;
2 - sala de estar;
3 - sala de leitura e correspondência.

b) - quando houver cozinha, a sua área mínima será de oito metros
qgadrados (8,00 m2), não se ~ncluindo nessa área o ~spaço, ge propçr-
çoes convenientes, que devera ser reservado,para a lnstalaçao de cam~
ra frigorífica ou gelade~ra; o seu piso sera re~estido de material li
so, resistente e impermeavel e suas Earedes, ate a altura de um metro
e cinquenta centímetros (1,50 m) serao revestidos de azulejos;

c) - havendo copas, serão instaladas em compart~mento separado da
cozinha e terão as par~des revestidas de azulejos ate a altura de um
metro e cinquenta centlmetros (1,50 m);

d) - as despensas, quando houver, êerão perfeitamente protegidas
contra insetos e animais daninhos e terao as paredes revestidas de a-
zulejos, até a altura de dois metros (2,00 m);

e) - quando houver instalação de lavanderia anexa
rão os'respectivos compartimentos ter pisos e paredes,
de dois,metros (2,00 m),.reves~idos,com material~li~o,
impermeavel. A lavanderla tera, alem das dependendlas
ao serviço, mais as seguintes:

1 - depósito de roupa servida;2 - local apropriado para insolamento de colchões, travessei-

aO,hotel, deve-
ate a altura
resistente e,
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ros B cobertores; _ ,
3 - instalaçao sanitaria para uso do pessoal do serviço.

f) - no caêo de não haver instalação de lavanderia, deverão dis-
por de instalaçao destinada ao insolamento de colchões, travesseiros
e cobertores.

g) - 9s ouartos que não ~ispuzerem,de instalação privativa de
banho, 'ser-ao dotados de lavatorios com agua corrente;

. h) - deverão ser instalados depósitos de lixo em local conveni-
ente, sem comunicação com cozinhas, copas e quaisquer outros compar-
timentos onde se manipulem alimentos, ou se depositem gêneros ali-
mentícios, yem com quaisquer 9ompartimen~os utilizados ou transita-
dos pelos hospedes. Esses depositos, metalicos ou de alvenaria, te-
rão revestimentb interno e externo, liso e resistente; serão, além
disso, hermeticamente fechados e dotados de dispositivos de limpeza
e lavagem; ~

i) - quando a construção tiver mais de três pavimentos, haverá
pelo menos dois elevadores, sendo um de serviço;

j) - haverá instalação contra incêndio.
SECÇÃO IV

Hospitais, casas de saude e maternidades
Art. 223 - Os edifícios de~tinados a hospitais, casas de saude

ou maternidades observarão o seguinte:
a) - só poderão ser construidos em t1rreno sêco, distante de

sitios insalubres e serão afastados, no m~nimo, de dez metros (10,00
m) de ruas e terrenos vizinhos;

b) - poderão ser construidos em bloco ou em pavilhões separa-
dos, caso em que ~everão guardar, entre si, distância nunca inferior
a uma e meia vez sua altura;

c) - a orientação das enfermais será sempre compreendida entre
as direções NNE e NNO, sendo proibida a orientação sul;

d) - as enfermarias terão pé-direito de três 'metros e vinte cen-
tímetros (3,20 m), no mínimo, e as p~redes impermeabilizadas até a aI
tura de 1,80 m, por meio de barra a oleo, esmalte, etc.;

e) - todos os cômodos terão aber~uras diretas para o exterior,
por onde recebem ar e luz, devendo a area total das janelas, em cada
cômodo, ser, no mínimo, igual à quinta parte (1/5) da superfície do
piso; - , .f) - as bandeiras das portas e janelas exgeriores serao move~s

" Ao ~,e a distancia entre as vergas e o tetosera, no maximo, de quarenta
centímetros (0,40 m);

g) - os corredores terão o piso de material mau condutor
e largura mínima de um metro e sessenta centímetros (1,60 m),
cent:r;ais,e um metro e vinte centímetros (1,20 m) nos laterais
cundarios;

h) - as salas de operações serão de preferênci~ dirigidas para
o sul e deverão dispor de aberturas exigidas pela tecnica;

i) - em cada pavimento haverá. banheiros, lavatórios e latrinas,
na proporção d~ um para cada dez doentes, devendo as portas das ins-
talações sanitarias ser dotadas de molas que as conservem sempre fe-
chadas;

tA. N/."'. -
j) - os comodos das instalaçoes sanitarlas nao se comunlcarao

de som
nos
e se-



diretamente com as enfermarias, havendo, de'permeio, uma ante-sala
com lavabo;

1) - haverá latrinas e banheiros, em número conveniente, priva-
tivos do pessoal de serviço;

m) - para cada enfermaria haverá um aparelho com pia de despejO,
que permita a lavagem dos vasos por meio de jatos dágua sob pressão;

n) - haverá sempre uma lavanderia a água quente, uma instalação
completa de desin~ecção, de aparelho de esterilização de louças e u-
tensílios, de deposito. apropriado para roupa servida;

o) - são obrigatórios depósitos de gêneros alimentícios, com pi-
sos e paredes ladrilhados, com aberturas protegidas por tela de ara-, .me, a prova de ratos e ~nsetos;

p) - no sistema "bloco" não serão'admitidos pátios ou áreas in-ternas. ~.
Art. 224 - Os edifícios destinados a hospitais, casas de saúde

ou maternidades, quando tiverem mais de dois pavimentos, serão cons-
truidos com material incombustlvel, dotados de dispositivos especiais
contra incêndio, providos de elevadores com capacidade suficiente pa-
ra o transporte de pessoas, leitos e macas.

§ lº - Para os estabelecimentos até 4 pavimentos e capacidade, ( , ('ate cem 100) leitos, havera um elevador, no m~nimo; alem de quatro
pavimentos e mais de cem (lgO) le~tos, dois elevadores, no mínimo.
Em qualquer caso, a proP2rçao sera{de um elevador para cada grupo de
cem (100) leitos ou fraçao desse namero.

§ 2º - Haverá um elevador de serviço, isolado e independente
dos elevadores normais do estabelecimento.

§ 3º - Em qualquer caso.é obrigatóri~ a escada? independenteme~
te dos elevadores, construida de material incombust~vel, com um me-
tro e vint~ centímetros (1,20 m), no mínimo, de largura livre. A es-
cada podera ser substituida por plano inclinado, de material e largu-
ra previstos para aquela.

Art. 225 - Nos hospitais de mais de cem (100) leitos e, quando
possivel, nos de menor lotação, h~verá um p~vilhão especial, s~para-
do do estabelecimento, destinado a observaçao dos casos de molestias
transmissfveis e diferentes das previstas pelo est~belecimento,de mo-
do que fique assegurado o isolamento dos doentes ai internados.

Art. 226 - Nas maternidades, os dormitórios terão capacidade pa-
ra oito (8) doentes, no máximo, e os compartimentos destinados à ges-
tantes conterão no máximo dezeseis (16) leitos.

Art. 227 - As maternidades terão pavilhões ou cômodos separados,
r~servados, respectivamente, a doentes de oftalmia purulenta, infe-
çao puerperal, etc., de modo a ser-lhes assegurado o mais completo
isolamento.

Art. 228 - Nos lugares ond~ não hou~er canal~zação de esgôto pa-
ra os hospitais de qualquer especie, sera obrigatorio o tratamento d~
purador do efluente das fossas, não sendo permitido o simples sumi-
douro.

Art. 229 - Os necrotérios satisfarão as seguintes condições:-
a) - serão instalados em pavilhão isolado, distante de vinte me-

tros (20,00 m), pelo menos, das habitações vizinhas e situados de ma-
neira que sem interior não seja devassado ou descortinado;

b) - o pi!o será i~permeabilizado ~om material liso,e resistente,
com a inclinaçao necessaria e ralos para escoamento das aguas de lim-



peza;
c) - as paredes serão impermeabilizadas até a altura mínima de

dois metros (2,00 m);
d) - as aberturas de ventilação serão providas de tela, à pro-

va de moscas.
SECÇÃO V

Estabelecimentos de instrução
Art. 230 - Os edifícios destinados a estabelecimentos de ensi-

no deverão satisfazer as seguintes condições:
a) - terão no máximo, três pavimentos;
b) - as escadas, com a largura mínima de um metro e vinte cen-

tímetros (1,20 m), serão retas, com trechos de dez (10) a quinze
(15) degraus, divididos,.por patamares de desc9nso, tendo os degraus
deze~eis centímetros (0,16 m) de altura, no maximo, e vinte e oito
centimetros (0,28 m) de largura, no mínimo, e os patamares,um metro
(1,00 m) de largura mínima;

c) - as 1scadas poderão ser substituid~s por planos inclinados,
c9m largura m~nima de um metro e vinte centimetros (1,20 m) e rampa
maxima de vinte por cento (20%);

d) - as dimensões das salas de aula serão proporcionais ao nú-
mero de alunos, não devendo estes exceder de quar1nta (40) sala,di~
pondo cada um de um metro quadrado (1,00 m2) no m~nimo;

e) - as salas de aula não poderão ter largura superior a duas
vezes a distância do piso à verga, quando a iluminação for unilate-
ral;

, , • , Â

f) - o pe-direito minimo das salas sera de tres metros e cin-
quenta centímetros (3,50 m); ,g) - a pintura das paredes das salas destinadas a classe sera
a tinta lav~vel ou a cal, com tonalidades suaves;

h) - as paredes não poderão apresentar saliências e os cantos
deverão ser arredondados;

-1)- a iluminação das salas de aula dever~ ser de preferência
unilateral esquerda, podendo ser tolerada a bilateral esquerdo-di-
reita diferencial;

j) - as ~anelas e portas terão bandeiras basculantes;
1) - as janelas das salas de aula serão abertas na altura de um

metro (1,00 m), no mínimo, sôbre o piso e terão a vérga o mais pró-
ximo possivel do teto;

m) - a superfície total das janelas de c9da sala deverá corre~
ponder pelo menos a um quinto (1/5) da. superficie do piso respectivo.

n) - a iluminação artificial será a elétrica;
o) - a largura mínima dos corredores e varandas será de um me-

tro e meio (1,50 m);
p) - nos 90rmitórios coletivos, quando os h9uver, deverão ser

eXigidos, no m~nimo, seis metros quadrados (6,00 m2) por pessoa;
q) - terão compartimento destinado a vestiário, vestíbulo e sa-

la de espera;
r) - deverá haver uma latrina e um lavatório, para cada grupo



SECÇÃO VI
Casas de diversões públicas em geral

Art. 232 - Nas casas de diversões públicas em gerai, a serem
construidas ou reconstruidas, será observado o seguinte:-

a) - será exigido o emprêgo de material incombustivel, toleran-
do-se o de madeira ou outro material combustivel apenas na confeção
de,esquadrias, lambris, corrimãos, divisões de camarotes e de frisas,
ate um metro e cinquenta centimetros (ll50 m) de altura, e no reves-
timento do piso, aplicado diretamente sobre concreto ou alvenaria,sem
deixar vazios;

b) - todos os pisos serão construidos de concreto armado;
_ c) - as portas de saida das salas de_espetáculos ou de projeção

terao a largura total, somados todos os vaos, correspondendo a um me-
tro (1,00 m) para cem (100) pessoas, não podendo cada porta ter menos
de dois metros (2,00 m) de vao livre, nem haver entre duas portas, um
pano de parede de mais de dois metros (2,00 m);

d) : as portas de saida das salas de espetácu~os ou de projeções,
quando nao forem diretamente abertas s9bre a via ~ublica, darão para
passagens ou corredores cuja largura minima devera corresponder a um
metro (1,00 m) para duzentas (200) pessoas, não podendo essa largura
ser inferior a três metros (3,00 m), desde quel entre o logradouro e
a porta de saida da sala mais afastada dele, nao existir uma distân-
cia maior que cinquenta metros (50,00 m);

e) - no caso de haver distância de mais de cinquenta metros --
(50,00 m), (medidas nas condições referid~s na letra d) a largura da
passagem, a partir da porta de saida, sera aumentada na razão de cin-
quanta centimetros (0,50 m) para cada cinco metros (5,00 m), acresci-
dos na distância;

f) - nas passagens e nos corr~dores de qge tratam 9s itens pre-
cedentes, e-bem assim nas salas, patios,. vestibulos ou ares de qual-
quer natureza, compre~ndidos n9 percgrso entre" a sala de espetáç:ulo
ou projeçao e a via publica, nao sera permi~ido intercalar balcoes,
mostruarios, bilheterias, pianos e ou~ros moveis, orquestras, barrei-
ras, correntes ou qualquer ou~ro obstaculo que possa reduzir a largu-
ra util do percurso a proporçoes menores do que as determinas pelo~
m~smos itens, ou que possa constituir embaraço ao livre escoamento do
publico;

g) - as pequenas diferenças de nivel existentes nesse percurso

de vinte (20) alunos;
s) - deverão ter bebedouros automáticos convenientemente abriga-

dos e afastados do local das latrinas;
t) - no caso de escolas mixtas, os gabinetes sanitários deverão

ser separados para um e outro sexo;
, u) - deverá haver espaço destinado ao recreio, parte do qual se-

ra coberto, calculado na razão de seis a nove metros quadrados (6,00
a 9,00 m2) por criança, conforme a idade;

) , - (' ,v - os refeitorios deverao ser cont1guos a copa ou a cozinha e
amplamente iluminados e.ventilados.

Art. 231 - Nos internatos será obrigatória a existência de uma
enfermaria com instalação sanitária e todo o conf5rto, isolada dos
locais habitados pelos alunos.



deverão servencidas de preferência por meio de rampas suaves, não
podendo ser intercalados degraus nas passagens ou corredores;.,h) - quando as localidades destinadas ao publico ou aos espe-
c~adores e~tiverem subdivididas em ordens superpostas, formando pla-
teia, balcoes, camarotes, galerias, etc., as escadas de acesso,para
o público, deverão ter largura útil corresponªente a um metro (l,OOm)
para cem (100) pessoas, consideradas as lotaçoes completas, e obede-
cerão, ainda, as seguintes condições:-

. 1 - serão construidas de lances retos, intercalados os pata-
mares, tendo cada lance dezesseis ~16) degraus, no máximo, medindo
cada p§tamar um metro e vinte centl.metros (1,20 m), pelo menos, de
extensao; .

2 - terão largura mínima de um metro e cinquenta centímetros
(1,50 m); ~

3- terão degraus, quando muito, de dezoito centímetros --
(0,18 m) de altura e trinta centímetros (0,30 m) pelo menos, de piso;

4 - a largura das escadas aumentará à medida que forem atin-
gindo o nivel das ordens mais baixas de l~calidades, na proporção do
númeDode pessoas, observada sempre a relação estabelecida por êste
artigo;

. 5 - para o acesso à ordem mais elevada de localidades, geral-
mente denominada "~aleria", deverão existir escadas independentes das
que se destinarem as ordàns inferiores;
, ,i) - a largura dos corredores de circu19ção e acesso do PÚ9lico
as varias ordens de localidades elevadas sera proporcional ao numero
de pessoas que por ali tiverem de transitar, guardada a razão de um
metro (1,00 m) para cada grupo de cem (100) pessoas, e não será in-
ferior a:

1 - 2,50 m, para o corredor das frisas e dos camarotes de
primeira ordem, e de 2,00 m para os demais, quando a lotação do tea-
tro fôr superior a 500 pessoas;

2 - 2,00 m e 1,50 m, respectivamente, quando a lotação fôr in
ferior a 500 pessoas;

j) - a disposição das escadas e corredores será feita de modo que
impeça aorrentes de trânsito contrárias, devendo a respectiva largura
ser aumentada na proporção indicada neste artigo, sempre que houver
confluência inevitável;

1) - nas passagens, nos corredores e nas escadas, os vãos não
poderão ser guarnecidos com folhas de fechamento, grades, correntes
ou qualquer dispositivo que possa impedir, no caso de pânico, o es-
coamento do'público, em qualquer sentido. Esta disposição é extensiva- . 'aos vaos das portas destl.nadas ao escoamento do publico no sentido do
logradouro;

m) - quando indispensável, os vãos, de que trata o item preceden
te, poderão ser guarnecidos de reposteiros;

n) - para fàchamento das portas que se abrirem diretamente para
o logradouro, será adotado dispositivo de correr, de preferência no
ãentido vertical;

o) - haverá gabinete para Iftoilete" de senhores e instalações sa-
nitárias de fácil acesso, devidamente separadas para cada sexo e indi-
viduo, sendo a parte destinada aos homens subdividida em latriaa e miQ
torios;

p) - não poderá haver porta ou outro qualquer vão de comunicação



interna entre as diversas dependências de 'um estabelecimento de di-
versões públicas e as casas vizinhàs;

q) -,as casas de diversões em geral serão dotadas de instala-
ção e aparelhamento preventivo contra incêndio;

., r) - nas,salas de espetáculos, diversões, conferências, assem-
bleias~ avditorios; etc., com capacidade superior a quinhentas (500)
pessoas, e obrigatorio aparelhamento para renovação de ar.
. A~t. 233 - Para o estabelecimento de relações que têm como ba-
se o numero de pessoas , deve ser considerada:

a) - a lotação,completa da sala,'quando as cadeiras OU assen-
tos destinados ao pUblico forem fixos no pavimento;

b) -,a estimativa de duas pessoa9 por metro ~uadrado, conside-
radas as areas livres destinadas ao pUblico, em todas as ordens de
localidades da sala, quando as cadeiras forem livres.

Art. 234 - Nas platéias ou salas de espetáculos ou projeção em
geral, devera ser observado o seguinte:

a) - o piso terá inclinação de 3% pelo menos;
b) - tôdas as portas de saida serão encimadas pela inscrição -

"Saida", suavemente iluminada quando se apagarem as luzes da sala,
e legível à distância;

c) - pianos e orquestras serão localizados em plano inferior ao
da plat~ia, em posição_tal que não constituam ob§tácu10 ao escoamen-
to do publico na direçao das portas de saida e nao prejudiquem a vi-
sibilidade, para os espectadores;

d) - as cadeiras, guando constituindo séries, deverão satisfa-
zer às seguintes condiçoes:

1 - ser de tipo uniforme;
2 - ser de braços;
3 - ter assento basculante;
4 - ter as dimensões mínimas de quarenta centímetros (0,40m)

de fundo, medidos no assento, e quarenta e cinco centimetros (0,ü5m)
de largura, medidos entre os braços, de eixo a eixo;

e) - cada série não poderá cont~r mais de quinze (15) cadeiras,
devendo ficar intercalado entre as series um espaço para passagem,
com um metro (1,00 m), pelo menos, de largura;

f) - as séries contiguas às paredes terão, no máximo, oito (8)
cadeiras;

g) : o es~aço de passagem entre dua9 filas consecutivas de ca-
deiras nao sera inferior a quarenta centimetros (0,40 m), medidos ho
rizontalmente, entre o plano vertigal que passe pelo ponto mais a-
vançado das cadeiras da fila de tras e o plano vertical que passe pe
10 ponto mais recuado das cadeiras da fila da frente;

h) - o espaço reservado pa~a passagem entre duas,filas consecu-
tivas de cadeiras, nas disposiçoes escalonadas, podera ser reduzido
até o m1nimo de trinta cent1metros (0,30 m);

i) - em cada fila de cadeiras serão dispostas travessas que sir
vam de apôio para os pés dos ocupantes das cadeiras da fila poste- -
rior;

j) - o plano vertical passanqo pelo eixo 19n9ituªinal da9 ca-
deir~s, cativas ou fixas, da plateia e dos balco~s, nao ~odera for-
mar angulo maior de 30 graus com o plano normal a superf~cie de pro-



jeção.
SECÇÃO VII

Teatros
Ar~. 235 - Os teatros, além de outras disposições aplicáveis,

dêste Godigo, atenderão ainda às seguintes:
a) - haverá separação perfeita entreNa pla~éia e a parte des-

tinada aos artistas, sem outras comunicaçoes alem das indispensáveis
ao serviço; .

b) - as comunicações de serviço e a boca de cena serão,munidas
com dispositivos de fechamento feitos de material incombustivel, ca-
pazes de isolar completamente as duas partes do teatro, em caso de
incêndio;

c) - a parte destinada aos artistas deverá ter fácil e direta
comunicação com a via pÚblica;

d) - os camarins terão área m1nima de cinco metros quadrados -
(5,00 m2), e serão dotados deNdispositivos para renovação de ar, a
juizo da Prêfeitura, qUqndo nao arejados nem iluminados diretamente;

e) - os escritórios da administração estarão su~eitos,ao que,
para os compartimentos de permanência diurna, exige este Codigo;

, f) - os guarda-rogpas e os depósitos de decorações, móveis,ce-
narios, etc., quando nao situados em local independente do teatro,
serão construidos de material incombustivel, com todos os seus vãos
guarneCidos de fechos tambem incombust1veis, capazes de isolá-los
completamente, em caso de incêndio;

g) - o piso do palgo poderá ser gonstruido de madeira nas par-
tes que tenham de ser moveis, mas sera de concreto armado nas partes
fixas;

h) - sempre que o edif1cio destinado a teatro não fôr contorna-
do por logradouros pÚblicos, será separado dos edif1cios ou terrenos
vizinhos por u~a passagem de dois metros e cinquenta cent1metros --(?~.50m) , no mí.nãmo ,

SECÇÃO VIII
. 'C~nematografos

Art. 236 - Para os cinematógrafos serão observadas as seguin-
tes disposições:

a) - as "cabines de projeção", com dimensões int~rnas m1nimas
de dois metros por dois metros (2 00 fi x 2,00 m), serao inteiramente
construidas de material incombustlvel e não poderão ter outras aber-

N • ,turas senao uma porta, que abra de dentro para fora e, para cada ma-
qUin~ de projeção, dois (2l visores de dimensões tão peq~enas quanto
pos~~vel, um para a projeçao luminosa e outro para controle dessa prQ
jeçao;

b) - a escada de acesso :;çà llcabine de projeção" será de material
incombust1vel, guarnecida de corrimão e colocada fora da passagem do
público;

c) - o interior da "cabine de projeção" terá ventilação sufici-
ente, por meio de tomadas especiais de correntes de ar;

d) - as"cabines de projeção" e os depósitos de filmes serão mu-
nidos de extintores qU1micos, de funcionamento automático;



e) - a distância horizontal medida entre o ponto ~ais a~ançado
d~ prim~ira fila de cadeiras e a superfície destinada as-proJeçoes
nao sera inferior a quatro metros (4,00 m).

,. ,Paragrafo unico - Durante as horas de funcionamento de cinema-, - ,.. ,tografos, os vaos de porta que deem para a via publica devem ser ve-
dados simplesmen~e por meio de reposteiros de pano, quando não seja
possivel conserva-Ios completamente desembaraçados, ficando termina.!!
t-emente pr9ibido que neles se coloquem passadores ou correntes,a fim
de que o publico possa sair sem emlaraço, em caso de necessidade.

3ECÇÃO I
Circos e parques de diversões

.p,.rt.2TI - A armação de circos de l?ano e,a inêtalação de par-
ques de diversões dependem de autorizaçao e so serao permitidas em
locais determinados péla Prefeitura.

/ ,,.. ~Paragrafo unico - Sao proibidas a armaçao de circo e a instala-
ção de parques de diversões na vizinhança de hospitais, casas de saú
de, asilos, internatos, escolas noturnas, bibliotecas, etc.

Art. 23ª - Os circos e parques de diversõ-es só poderão ser fran
queados ao publico depois de vistoriados pela Prefeitura, sob pena
de multa e embargo do funcionamento.

§ lº - A vistoria, de que trata êste artigo, far-se-á,também
no caso de renovação de autorização para ~uncionamento ou quando a
Prefeitura julgá-Ia conveniente ou necessaria.

§ 2º - Se se verificar, na vistoria, que as i~stalações não o-
ferecem segurança bastante para o pÚblico, não sera permitido o fun
cion~mento ou interditado, conforme o caso, o circo ou parque de di-
versoes.

Art. 239 - É terminantemente proibida a construção, mesmo pro-
visória, de circos de madeira.

SECÇÃO X
Fábricas e oficinas

A~t._240 - ~a construção de edifícios desti~ados à instalação
de industrias, fabricas em geral e oficinas" sera ainda observado o
seguinte, respeitada a legislação federal sobre higiene industrial:

a) - terão as salas de trabalho, com área proporcional ao núme-
ro de operários, convenientemente i~uminadas e ventiladas por meio
de aberturas para o exterior, cuja area total seja no mínimo igual
a um oitavo (1/8) da superfície dos respectivos pisos;- ~ ,b) - terao, em todas as salas destinadas ao trabalho dos opera-
rios, o pé-direito mínimo de três metros e cinquenta centímetros
(3,50 m);

c) - terão insta-1ações sanitárias, separadas para cada sexo e
indivíduo, na proporçao de uma latrina para quinze pessoas, gendo
a parte destinada aos homens constituida por latrinas e mictorios;- , ,d) - terao lavatorios com agua corrente, separados para cada
sexo, na proporção de um para qUinze pessoas; _

e) - terão, anexo ao compartimento de lavabos de,cada sexo, um
compartimento para mudança e guarda de roupa dos operarios;

f) - terão os fornos, máquinas, caldeiras, estufas, fogões,for-



jas e quaisquer outros dispositivos onde,se p~oduza ou concentre ca-
lor; convenientemente dotados de isolamento termico e a~astados,pe-
10 menos, de um metro (1,00 m) das paredes do edi~icio;

g) - terão depósito para combustível em local convenientemen-te preparado •
.Art. 241 - ,Os projetos s~bmetidos à aprovação da..Prefeit'P'adevem conter, al~m das indicaçoes relativas a construçao do predio

-e_de suas dependencias, !nformes que mostrem claramente a disposi-
çao e o modo de instalaçao dos diversos maquinismos.

?J.? ' , ••Art. ~ - As -chamines, de qualquer especie"terao altura su-ficiente para que o fumo e a fuligem ou outros residuos, que possam
expelir, não incomodem os vizinhos; ou,-então, serão dotados de a-
parelhamento eficiente para produzir o mesmo efeito.

§ lQ - A fim de ser cumprido o que dispõe êste artigo, poderá
determinat a Prefeitur,a que se ~aça, dentro do prazo ajustado, ou
modifi2açao da chamines existentes ou o emprego de fumivoros, seja
qual for a alturã das mesmas.

§ .. , A2Q - No caso de nao serem postas em -pratica as providencias
e*igidas pela Prefeitura, ou aind~ no caso de não darem essas provi-dencias o resultado desejado, sera efetuada ~a vistoria pela Pre-feitura e,..conforme o que se verlficar"podera o Prefeito determinara interdiçao do funcionamento da chamine.

SECÇ1.0 XI
- Fábrica de produtos alimentícios, farmacêuticos, etc., açougues

Art. 243 - Nas padarias, çonfeitarias, fábricas de mass~s, de
doc~s e outros produtos alime~ti~ios, e b~m ass,imnos laborat2rios
e fa9ricas qe progutos farmaceut~cos, se~a, alem das disposiçoes a-
plieaveis deste Codigo, observado o segU2nte:

a) - as salas de manipulação terão:
1 - as paredes revestidas até a altura de dois metros e

einquenta centímetros (2,50 m) com azulejos de côres claras;
2 - ° piso revestido, em côres cla~as, de ladrilhos, mo-saicos ou material equivalente, liso, impermeavel e res1stente,não

sendo admitido o simples cimentado;
3 - concordâneia curva dos planos das paredes, entre si

e com o teto e o piso;
h - torneiras e ralos para lavagem, na proporção de um

ralo para cem metros quadrados (100,00 m2) de piso;
b) - além das instalações sanitárias, l~vatórios, eompartimen-

t9 para mudança e guar2a de roupa, nas condiçoes indicadas p~a asfabricas em geral, terao banheiros com chuveiro para os operarios,
na,proporção de um para qUinze (15);

A e) - não poderá ser levantadaAconstr~ção alguma diretamentesobre os ~ornos das padarias e eongeneres, devendo haver pelo menos
um metro de distância entre esses fornos e G teto, sendo essa dis-
tância aumentada para um metro e cinquenta cent1:q.etros(1,5° m),pe-10 meno§, no caso de haver pavimento superposto aquele em que exis-
tir o forno;

d) - deverá haver a distâneia de um metro (1,00 m), ~elo me-
nos, entre os fornos e as-paredes do edifício, ou dos edif~eios vi-
zinhos; ,e) - nas padarias, fabricas de massas ou de doces, refinarias,



, ~etc., devera haver deposito para as rarinhas e os açucares, conveni-
entemente dispostos, com o piso 'e as paredeS ladrilhados e com os
vãos protegidos por meio de telas a prova de insetos;

f) - as padarias e os estabelecimentos congêneres, com f'Wlclo-
nament2 notu~no, terão um compartimento satisfazendo tôda~ as exigê~cias deste Codigo, rela~ivas aos compart;'mentos de permanencia not~na, 'que sirva de dormitorio para os operarios.

Art. 244 - Na construção ou,adaptação de egiríc!os de:jtinados
aq funcionamento~ deAaçougues,~alem das_dispo~içoes deste Codigo,se-ra observado o que.sobre a mataria dispoe o Codigo de Posaras Muni-
cipais.

SEcçl0.XII
Garagens..

Art. 245 - As~garagens,para f!ns co~ereiais, além do que man-dem outras disposiçoes aplicaveis deste Codigo, obrigatoriamente te-rão:
a) - const~ução inteiramente de material incombust1vel, só se

tolerando o emprego de material combustível em caibros, ripas da co-bertura e esquadrlas; ~
b) - em toda a superfície coberta, o piso asfaltado ou reveS-

tido por uma camada de dez centímetros (O,lO m), pele menos,de con-
ereto, ou por uma calçada de paralelepipedos, com as juntas tomad.ascom argamassa de cimento;

c) - as paredes revestidas, até dois metros (2,00 m) de altu-
ra, de argamassa de cimento, de ladrilhos ou azulejos;

d) - a parte destinada ~ permanênci~ dos ve!culos"inteiramen-
te separada das demais dependencias - admlnistraçao, depositos, al-
moxarlfado, etc., - por meio de paredes construidas de material in-
combustivel;

e) - p~ direito mínimo de três metros (3,00 m), na parte des-tinada a de~osito de veículos, sevendo,satisrazer em tudo, nas de-
mai~ depend!ncias,- administraçao, depositçs, oficias, etc. - as e-
xigenclas deste Codigo que lhasforem aplieaveis;

r) - instalações sanitária~ subdivididas em latrinas e mictó-rios, separad2s, para cada indlv1duo, e bem assim chuveiros para
banho, n~ razao de um~ latrina e chu.veiro para cada grupo de quãnze
(~) pessoas de permanencia eretiva na garagem;

g) - ralos em quantidades e situação convenientes para o es-
coamento das aguas de laVagem! que não poderão, em easo algum, ser~esearregadas diretamente no egradouro;

h) - instalação conveniente contra incêndio.
§

, A ,!Q - Os de~ositos de,essencla para abastecimento de automo-veis serao subterraneos, metalicos e dotados de bomba,.
§ , I22 - I frente da ;aragem ~evera,ser ocupada por.edlr1cio quesatisfaça a todas as exigencias deste Codigo, devendo, ainda, a par-

te destinada à garagem propriamente dita e suas dependências, ficar
completamente isolada da parte rest~te do edifício, por meio de pi-
sos e paredes de materiais incombustiveis.

. ,§ 30 - A juizo da Prefeitura, a frente das garagens podera ter
.f..-. '''' ,um n'llmero-menorde pavimentos que o numero exigido, por este Codigo,

para o logradourorespectivo, se a mesma for dotada de altura cor-



respondente ao desse mín1mo e apresentar, além disso, aspecto con-
veniente.

§. 4Q - Para as garagens construidas na zona suburbana, com a-
~astamento mai2r de dez metros (10,00 m) do alinhamento, será dis-pensada a exigencia de edifício ocupando a frente, exigindo-se, en-
tret~to, uma fachada de aspecto conveniente.

§.5Q - O ~erreno à frente das garagens afastadas do alinha-mento nao.pod!ra ser ocup~do por deposito"de matetiais,l).empor quai.§que;: construçoes em desacordo com as exigene!as deste Cod.igo em re-
.laçao ao logradouro, tolerando-se a instalaçao, nesse terreno, de

postos de abastec~ento, projetados e construidos de maneira que n~oprejudiquem a estetica do looal, observadas as disposições dêste Co-
digo relativas ao as.unto.
, Art. ~6 - Nqs edifícios de mai~ de um pavimento, destinados
a garagem, nao sera 'Permitida,a existencia de pavimentos 09 compar-
timeI}tos para fins estranhos a mesma garagem, como hab!taçoes, es-
oritorios, etc., permitindo-se, entretanto, a instalaçao d~ ofici-
nas cqnvenientemente isoladas das partes destinadas ao deposito dos
automoveis., ,Paragra~o unieo - Nas garagens, de que trata o pre~ente arti-gq, poderão existir co!partimeI}tos destinados aos escritorios ou de-
posites da~administraçao da propria garagem e em cada pavi~ento,pa-
r! habitaçao do vigil89te, um compartimento que satisfaça as çondi-çoes exigidas, neste Codigo, para os compartimentos de permanene1a
neburaa,

_ Art. 241 - As garagens existen~es à data dêste Cód!go
derao ser submetid~s a reformas, ac;:escimo ou reconstr9çao,
ªejam exee~tadas tOdas as modif!caçoes julgadas neeess~rias
~eteitura para completa observancia das s~as disposiçoes.

§ ~Q - A instalação de garagens em galpões será perm1tid~ des-
de que sejam elas çonstruidas ~e matertal inçombust1vel ou metali-co, s~tisfaçam a 1jodas as ex!gencias deste Codigo e sejam destina-
dos somente a deposito de veiculos.

§ ZQ - No çaso de que trata o parágrafo p~ecedente, deverãoser construidas a parte quaisquer outras dependendias da garagem.

..•nao po-sem que
pela

SEcçlo XIII ,Postos de abastecimento de automove1s
Art •...248 - Na construção dos PO!tos de abastecimento de automó-veis, serao,observadas as determinaço,s cons~antes dos diversos ar-

tlgo~ e para;rafos,aqui expressos, ale! de todas as ~ue lhe tor,m a-plicaveis, deste Codigo, e da legis1açao em vigor, sobre inflamavel&
parágraf0AÚDico - O pedido à Prefe~tura de autorização para se

construir um posto de abastecimento sera instruido com um projeto
completo das instalações e uma clara exposição dos serviços a pres-
tar.

Art. 249 - Na ~ona urbana, onge tôr permitida, a construção,
desses posto~ ocupara o pavimento terreo, ou p~te do pavimento ter-
reo, deeditieios que satisfaçam todas as exigencias relativas ao 10-gradoure e que tenham a estrutura e as lajes de todos os pisos de
concreto armado.

§ lQ - Tratando-se de pôsto construido nas condições dêste ar-,tigo:, sera observado o seguinte:-
)..• , ..•a - nao podera existir vao de comunicação, de nenhuma espé-



'cie, entre a parte des~inada aOpÔsto, inc1usive dependências, e
qualquer parte do edif1cio ou dos edif1cios visinhosJ

bl - as paredes entre o pôsto e o ~estante do edif1cio,ou en-tre o posto e os edif1cios vizinhos, serao construidas de concreto
armado ou de outro material que, a juizo da Prefeitura, seja capazde imped~r a propagação de fogo. #

§·ZQL- Aos proprietários ou concessionários de postos existen
t!S no per1metr~ urbano ,....na data d~ vigência dêste Código, e que -
nao satisfaçam as eondã çóe s do paragrafo lQ, ,fica estiEulado o pra-
zo de um ano para os ~rem de acôrdo com as determinaçoes dêstê Có-digo. ,..,Art.250 - Os,postos de'abasteei~ento de automoveis, em geral,deverao satisfazer as seguintes condiçoes:

~} - os depósitos d~ inflamáveis serão metálicos e subterrâ-
neos, a prova de propagaçao de fogo, e suJeitos, no f~eionamento,enos detalhes, ao que prescreve a legislaçao especial sobre inflama-
veis;

instalação contra ineêngio e, além dis-em quantidade e colocaçao convenientes,'
aparelhos, em perfeitas e permanentes

b} - serão dotadqs deso, de extintores portateis
mantidos, a instalação e os
condições de funcionamento;

. c) - haverá, pelo ...menos, ~ compartimento para ~brigopregados e uma instalaçao sanitaria com latrina, mictorio e
rio·,

dos em-,lavato-
A ,d) - se no posto de abastecimento de aqtomoveis houler servi-

ços de ~impeza, lavagem e lubr~ficação de veiculos, devera haver ca-naliz~çao para escoamento das aguas'para a galeria de aguas pluviaisatraves de caixas de gordura ou de poços munidos de crivo, de filtro
ou outro dispositivo que retenha as graxas;

e) - ~o caso da al1nea anterior, o recinto de lavagem de veí-culos fieara afastado do alinhamento do 10gradouro de, pelo menos,
cinco metros (5,00 m).

SECÇÃ,O XIV, ,Deposito de inf1amaveis e explGsivos
Art. 251 - Os depósitos, para armazenagem de inflamáveis oude explosivos, deverão Satisfazer às seguintes condições:
a) - serão situados no perímetro rural, a uma distância mÍni-

ma de quinhentos metros (500',00m) do leito de estradas de ferro ede cem metros (100,00 m) do eixo das rodovias; .
)" ,.b - os depositos de inflamayeis, com todas suas dependencias

e anexos, inclusive oficinas, galpoes para armazen~ento dos tambo-
res, latas ou out;os recipientes, locais para enchimento desses re-
cipientes, escritorios, casas de residencia de empregados, ete.,se-
rio dotados de instalação para ~ombate ao fogo e de extintores por-
tateis em quantidade e disposiçao convenientes;

)
• A , ,

c· - todas as dependencias e anexos do§ depositos de inflama-
ve!s serão construidos de material incombustivel, tolerando-se o em-
prego de outro material apenas nos eaibros, ripas e esquadrias;

d) - as cas~s de residências dos empre~ados deverão ficar a-
f!stadas de, no mínimo, cem met:r;os(100,00 m) dos tanques e dos gal-
poes de armazenamento ~e inf'lamaveis;

e) - para os depósitos de explosivos, a Prefeitura estabe1e-



, -cera1 em cada easo, as eondiçoes de segurança, observando-se o que
dj.spoe a al1nea "bu dêste artigo e guardada a maior distância pos-
sive! entre o loc~l de armazenamento dos explosivos e as demais d~pendenci~s do deposito.

~ 19 - A licença pa~aconstrução e instalação de depósitos deinflamaveis depende de previa aprovação, pela Prefeitura, do proje-to das.respectivas obras.
§ ?gA- A Prefeitura poderá est~belecer para cada caso espegi-aI as eXJ.ge~cias que entender necessarias para cercar a construçao

ou !nstalaçao projetada e as propriedades visinhas das melhores co,n
diçoes de segurança.'

§ 3g - Os depósitos de inflamáveis, explosivos já existentes,
e aOs que venham a ser construidos, podera a Prefeitura, em qualquer
tempo, impor exigências que lhes melhorem as condições de segurança.

Art. 252 -tes condições:-
a) - a construção depende de licença da Prefeitura. O requeri-mento de licença sera instruido com um proje~o completo e detalhado

da piscina, das dependências anexas, ebrigatorias ou não;
b) - as paredes e o tundo ~erão i~perme~bilizados e deverão r~

sistir, qu~ndo va~ia a piscina, a pressao d~ aguas do subsolo e,qu~
do cheia, a pressao, em sentido inverso da aguainterna, asseguradaa não infiltração em qualquer dos sentidos;

c) - o revestimento do fundo será de material branco - azule-
jos, ladrilhqs ou cerâmica - de modo a permitir a perfeita visibi-
lidade do proprio tundo ou de algum corpo submerso;

d )-- as bordas serão elevadas aeima do terreno circundante, a•. ,uma altura que impeça, as aguas transbordadas, seu retorno ao inte-
rior da piscina;

e) - a água das piscinas será tratada com cloro livre ou ~eus
composto~, ou por outro processo aprov~do pela Secretaria,de Satide
e Ass~stenc1a, e riltrad~ em filtros rapidos de areia."Alem disse,dev~rao ser postos em pratiça processos de neutralizaçao da acidez
da agua pelo earbonat9 de sodio o~ calou por outro meio aprovado
pela Secretaria de Saude e Assistencia;

, r) - dispens~-se as exigências da alínea~, anterior, quando
a,agua da piscina for completamente renovada em um espaço de tempo
maximo de 12 horas.

, § la -,A Prefeitura p~d2rá exigir a realização de análises pe-riod1eas da agua de alimentaçao das piscinas. .
~ 22 - ~cetuam-se da~ exigências dêste artigo as piscinas a-nexas a residencia de uma so familia e que se destinem ao uso exclu-

sivo de pessoas da e~sa e seus convidados, não sendo fraRqueadas ou
facilitacas ao uso publico •.

SECÇÃO XV
Piscinas de natasão

As piscinas de natação " ,deverao satistazer as seguiD

SEc~ÃO XVI ,Cocheiras e estabulos
Art. 253 - As cocheiras não são permitidas no perímetro urba-

no e, de modo geral, em qualquer outro de população densa.



Parágrafo único - Os estábulos só poderão ser construidos na
zona rural.

= CAPtrULO XVII =
GALPÕES

Art. 254 - Os ,alpões só poderão ser constrUidos em área de
fundo, de modo que nao sejam visíveis dos logradouros, devendo fi-
car afastados do alinhamento e ocultos por outras edificações.

§ lQ - Quando 'não existirem edificações que os ocultem, deve-
r~o ficar recuadgs dez metros (10,00 m), pelo menos, sendo obriga-
toria a construçao, bem acapada, de muro, no alinhamento, com dois
metros e cinquenta cent1metros (2,50 m) de altllI'a.

§ 21 - As disposições anteriores não s~aplicam a galpões aserem cons~ruidos em pontos afastados do perimetro suburbano,onde
apenas sera exigido o recuo de dez metros (10,00 m) do alinhamento.

" f -, AArt. 255 - O pe~ireitom nimo dos galpoes sera de tres me-
tros e cinquenta centímetros <:3,50m).

= CAPiTuLO XVIII =

VILAS
__ Art. 256 - Os grupos de habitações denominados "Vilas" deve-

rao oCl}par o interior de terrenos cujas ~rentes) no alinhamento das
v!as publicas, es~ejam oC2padas,por edif~cios ja construidos, de a-
cordo com as exigencias deste Codigo.

Parágr~fo único - O requerimento de licença para a construçãode vilas sera acompanhado da planta, na escala de 1:500, do respec-
tivo terreno. Nessa planta deverão figurar o projeto das ruas eprâ
ças e subdivisão do terreno.

Art. 257 - A vila terá no mínimo uma rua, éom a largura míni-
ma de tres metros (3,00 m).

Art. 258 - As casas de vilas apresentarão fachada para a rua
interna e serão numeradas com algarismos romanos.

" - ~Paragrafo unico - Nas vilas nao se permitirao grupos de maisde duas casas geminadas.
Art. 259 - A tua ou ruas interna~ deverão ser calçadas, ilu-minadas e drenadas a custa do proprietario., ~ , . ",Paragra~o unieo - Ao proprietario cabera tambem o onus de man-

ter o recinto interior perfeitamente limpo.
= CAPÍTULO XIX =

FECHAMENTO DE TERRENOS
Art. 260 - Os terrenos construidos serão fechados, no alinha-

mento do logradouro, por meio de gradil, balaustrada ou cerca-viva,sem espinhos, permanentemente tratada e aparada no alinhamento.
Parágrafb úniço - Pela inobservância do que dispõe o final

dêste artigo, podera a Prefeitura exigir, em qualquer tempo, a su-
bstituição da cerea-viva pelo gradil.

Art. 261 - Os terrenos não eonstr'uidos, situados em logra-



gouros pnblicos em que haja meio-rio assentado, serão obrigatoria-
mente fechados, nas respectivas testadas, por meio de muro ou cer-
ca-viva •.

§ 12 - Os muros de fechamento de terrenos serão conveniente-
mente revestidos e terão alt~a mínima de um metro e oitenta cen-
tímetros.

§ 22 -.Nas cercas-vivas não serão utilizadas plantas de es-
pinhos e serao convenientemente tratadas e aparadas no alinhamen-
to. A falta de cons~rvação implica a obrigação do proprietário desubstituir a cerca-viva por muro.

Art. 262 - Para construção de muros de arrimo, pode~á a Pr9-feitura, antes de concedera lioença, exigir a apresentaçao de cal
oulos de resistência e dá estabilidade.

,- CAPíTULO XX =
PASSEIOS

Art. 263 - É obrigatória a construção de pa~seio em toda atestada dos terrenos localizados em logradouros publioos providos
de meios-fios.

§ 12 - A Prefeitura, mediante requerimento do proprietário e
pagamento antecipado do eusto orçado das obras, pôderá encarregar-
se da construção do passeio. .

§ 22 - ° fornecimento e assentamento de meios-fios serão fei-tos pela,Prefeitura, ficando as respectivas despesas a cargo dos
proprietarios.

Art. 264 -_Os,meios-fios serão d~ pedra resistente ou de con-
creto e satisfarao as seguintes condiçoes:

a),- terão oomprimento m~nimo de cinquenta centlmetros (O,5Om)altura m2nima de quarent~ cent~metros (0,40 m) e espessura, na face
superior, de qUinze centimetros (0,15 m);

).. . , . (
b - terao a face externa, ate a altura de v~nte cent~metros

(0,20 m), a superior e a dos topos lavrados a picão e regularmenteaplainadas; .
e) - terãq a faoe externa aprumada e paralela ao alinh~entodo logradouro pUblico, acompanhando o "grade" aprovado para este;
d) - terão as juntas, nos topos, tomadas com argamassa de ci-mento e areia, traço 1;3;
e) - nos cruzamentos das via§ pÚblicas, os dois alinhamentos

serão ooncordados por um arco de circulo de sete metros (7,00 m)
de raio.

Art. 265 - O gabarito dos passeios depende da largura dos 10-
gradouros e da situação dêstes., ,Paragrafo 'lUlico- A largura,da oista de rolamento, de que de-
corre a largura dos passeios, sera fixada pe~o plano diretor da ci-
dade e pelos das vilas. Nos demais casos sera rixada pela Prefei-
tura.

,Art. 266 - Nos passeios gramados a arborização ficará na fai-
xa gr~mada. Nqs passeios pavimentados em tqda a sua largura a arbo-
rizaça2 ficara no passeio, em aberturas proprias, deixadas na pavi-
mentaçao ao longo dos meios-fios.

Art. 267 - As rampas destinadas à entrada de veiculos não po-



darão interessar mais de cãnq enta eent e ros (0'20 ), no senti-
do da largura dos passeios, e terão a menor extensao passivel.

§ lQ -! eonstrução de rampas nos passeios S2 se~á permitidaquando dela nao resultar prejuizo para a arborizaçao publica.
§ 2g -.Se para a,construção d~ uma rampa fôr indispensável a

transplantaçao de uma arvore, pode~a ela ser feita, a juizo da Pre-feitura, para local a pequena distancia, correndo as despesas cor-
.'respondentes por conta do interessado.

Art. 268 - Os passeios deverão satisfazer ainda às segUintescondições: . .
a) - 9 atêrro necessário, para flstabelecer o Ugrad!" a ser ob-decido, sera fortemente comprimido ate apresentar resistencia conve-

niente;
b) - longitudimalmente serão paralelas ao "grade" do logradou-

ro, projetado ou aprovado pela Prefeitura;
c) - transversalmente terão uma inclinação, do alinhamento pa-

ra o meio-fio, de um a três por cento (1 a 3%), eonforme a declivi-
dade do logradouro.

Art. 269 - A pavimentação dos passeios será dos.seguintes ti-
pos:

a) - chapa de argamassa de cimento e areia;
b) - ladrilhos;
c) mosaico, tipo portugues.
§ lQ - A Preteitura adotará para cada logradouro ou trecho de

logradouro o tipo de pavimentação do passeio.
§ 2g - A pavimentação se tará sôbre uma base constituida por

uma çamada de eoncreto, traço 1:4:8 com espessura minima de cinco
centimetros (0,05 m).

§ 3Q - A~ayimentação com chapa de argamassa de cimento seráconstituidapeio revestimento da Qase com argamas~a de eimento e
areia, traço 1:3, com espessuraminima d! um centimetro (0,01 m),comprimindo-~e todo o revestimeq.to com rolo apropriado e de forlJa
que a superticie do passeio, alem de regularmente plana, fique as-
pera e sulcada.

§ lJQ - Na paviment!ção com ladrilhos, estes •..serão de cimento
ou de gres comprimido, nao sendo permitidoto emprego de ladrilhos
de b~ro, de louça ou de mármore. A superf~cie ~os ladrilhos deveser aspera e provida de pequenos sulcos, para nao ser escorregadia.
Os ladrilhos serão assentados sôbre a base de concreto com argamas-
sa de cimento e areia, traço 1:3.

§ 5g - Na pavimentação a mosaico, tipo portugês, as pedras s~
rão de qualidade e dimensoes conve~entes e seu assentamento, obed~cendo a desenhos ado~ados, far-se-a com areia. À medida de sua exe-
cução, o mosaico sera coberto por uma camada espessa de areia, que
será irrigada constantemente durante einco (5) dias, no mínimo.

§ 6Q - Na pavimentação dos passeios serão deixadas, ao longo
do meio-tio e distanciadas conforme determinar a Prefeitura, aber-
turas circulares p~ra a arborização do logradouro. As aberturas te-rão cil1quenta centlmetros (0,50 m) de diâmetro e terão acabamento
conveniente.

Art. 270 - A conservação do passeio, tanto da parte pavi-
mentada como do gramado, na testada de cada imóvel, ca,e ao res-



,pectivo proprietario., ,P~agrafo unico - Sem exqnerar-se ge sua responsabilidade p~rante,a Prefe1tura,.o proprietario podera transferir ao ocupante
do predio a obrigaçao de conservar o gramado dos passeios ajardina-dos.

= CAPiTULO XXI =
TAPUMES E ANDAIMES

. . ,Art. 271 - Nenhuma obra, ou demoliçao de obra, podera ser
feita no alinhamento das vias PÚb~icas, sem que haja, em toda a
frente de ataque um tapume provtsorio, feito de material resist~n-te e bem ajustado, com altura ~inima de um metro e oitenta centi-
metros (1,50 m), ocupando no maximo, metade da largura do passeio.

Parágrafo únieo - A colocação dE}sses tapurnesl bem como a de
andaimes, depende do re§pectivo alvara de construçao ou da respec-
tiva licença de demoliçao. .

Art~ 272 - Os andaimés.deverão ficar dentro do tapume e sa-tisfazer as seguintes eondiçoes:
•.. a) = o-s postes,trave~sas, escadas"e demais peças da arma-çao deverao oferecer,condiçoes de resisteneia e estabilidade tais

que garantam os operarias e os transeuntes contra aeidentes;
b) - as tábuas das pontes terão dois e meio centímetros •••(0,0?5 m) de espessura, no mínimo; -
e) - as pontes serão protegidas, ~as secções livres, por duas

(2) travessas horizontais fixadas, a meio metro (0,50 m) e a um me-tro (1,00 m) acima do respectivo piso;
d) - a ponte de serviço dever~ dispor de uma cortina externa

que impeça a queda de material. ... ,Art. 273 - ~s escadas colocadas nos andaimes_terao a necessa-
ria solidez e, alem de aP2iadas e escoradas, deverao ser mantidas
eom a suficiente 1nclinaçao.

parágrafO único - Não é permitida a colocação de escadas fo-
ra do tapume •

. Art. 274 - Os andaimes armados com cavaletes ol}escada serãopermitidos, quando usados para pequenos serviços, ate a altura de
cinquent a , digo de cinco metros (5,00 m)"e forem,providos de tra-vessas que os limitem, para impedir o transito publico sob as..peças
que os constituam. .

Art. 275 - Os andaimes suspenses não deverão ter largura su-perior a dois metros (2,00 m) e serão guarnecidos, em tôdas as fa-
ces externas, inclusive a in~erior, com fechamento per~eito, para
impedir a queda de materiais.

Art. 276 - O emprêgo de andaimes suspensos por cabos será
permitido nas seguintes condições:

a) - não descer o passadiço à altura inferior a dois metros
e meio (2,50 m) acima do passeio;

b) - ter o passadiço larg\}ra de um metro (1,00 m), no míni-
mo, e dois metros (2,00 m), no maximo;

c) - ter G P~ssadiço uma resistência correspondente a sete-



centos quilogramas (700 kg) por metro quadrado;
d) - ser o passadiço do~ado de proteção em tôdas as faces li

vres, para segurança dos operarios.
Art. 277 - Os andaimes não poderão daniriear árvores, ocultar

aparelhos de iluminação ou de outro serviço pÚblico, placas de no-
menclatura de logradouros, etc.

§ 10 - Quando fôr necessária a retir~da de qualquer aparêlho
referi<l0 nest~ artigo, .0 interessado devera pedir, nesse sentido,providencias a Prat.eitura.

§' , A, 20 - Na hipotese prevista no paragrafo 11 daste"artig2, asplacas de nomenclatura dos logradouros e as de iluminaçao serao fi-
xadas nos andaimes, em lugar visível, enquanto durar a construção.

Art. ~78 - A ~emoção de andaimes, tapumes e outros aparelhos
da construçao devera ser iniciada:

...a) - no máximo, vinte e quatro horas (24) horas após a termi-
naçao das obras, devendo a retirada ficar concluida dentro de cinco
(5) dias;bl - no prazo m~imo de cento e vin~e (120) dias, observadas
as exigencia.s acima, no caso de paralizaçao das obras.

Art. 279 - Retirados os andaimes e tapumes, ser~o feitos,peloconstrutor, os reparos dos estragos causados na via publica.
= CAPiTULO XXII =

CONCRgrO ARMADO

8 .. \oArt. 2 O - As obz;as de concreto ...armado obedecerao a NormA Bra-sileira NB/1, para o Calculo e Execuçao de Obras de Concreto Armado,
oficializada pelo decreto-lei federal nQ 2.773, de 11 de novembro de

.1940.

= CAPiTULO XXIII =
MATERIAIS DE CONSTRUcl0 - Q.ARGAS DE SEGURANÇA - CARGAS EM EDIFfCIOS

SECçlo I.

Materiais de construção
Art. 281 - A qua.lidade dos materiais deverá estar de conf'ormi-

dade com seu destino na construçã2' não apresenta~do eles defeitos
que possam diminuir-lhes a resistenc1a ou a duraçao., ,faragraf'o unico - A Pref'eitur.a•.reserva-se o \o direito <.!eim~ediro emprego de qualquer material que nao satisfaça as eondiçoes deste
artigo e, eonsequentementEj, o de exigir o seu exame a expensas doconstrutor ou do proprietario. .

SEcçl0 II

Cargas de segurança
Art. 282 - Para determinação da carga de seguranç~ em funçãoda carga de ruptura, detEjrminada experimentalllente, serao adotados,

na hipotese de açoes estaticas, os seguintes coeficientes de segu-
rança:



rança:-
a) - quatro (4) para as peças de ferro ou de aço laminado sqg

metidas a tração, compressão, flexão e c~salhamento;
_ b} - dez (10) para as peças de ferro fundido sujeitas a tra-

çao e a esforços transversais;
. c) - seis (62 a oito (8) para as peças de ferro fundido soli-

citadas a compressao, em chapas ou colunas de pequena altura;
d) - oito (8) a dez (1) para as peças de ferro fundido, emcolunas de grande altura;
e) -.quatro (4) para as peças curtas de madeira, solicitadas -a compressao;
f) - seis (6) para as peças de madeira submetidas a tração ou

a esf~rços transversais e para as peças longas, trabalhando a com-pressao; .
g) - dez (10) para as pedras naturais ou artificiais e para aalvenaria ou concreto simples.

" , - ~Paragrafo unico - Na hipotese de açoes dinãmicas, os valores
do coeficiente de segurança serão fixados pela Prefeitura.

Art. 283 - As fadigas limites admisslveis, em quilog~amas P2rcent1metro quadrado, das alvenarias trabalhando a compressao, seraoas seguintes:
a) - quatro (4), para alvenaria comum de tijolo cheio, furadoou perfurado; .
b) - dez (10) para alvenaria de tijolo prensado, com argamas-

sa de cimento;
c) - cinco (5) para alvenaria comum de pedra com argamassa de

eal;
d) - dez (10) para alvenaria de pedra com argamassa de cimen-

to;
e) - trinta e cinco (35) para cantaria de granito ou gnaisse;
f) - vinte e cinco (25) para concreto simples.
Parágtafo único - As fadigas admisslveis, constantes d!ste ~tigo, ~oderao ser alteradas, desde que sejam obtidas em funçao da

resistencia experimentada e mediante.valores do coeficiente de segu-rança fixados pela Prefeitura.
SECçlo III

Cargas em edifíeios* - Cargas permanentes
çt. 284 - As cargas permanentes serão constituid~s pelos ...pê-sos proprios de todos os elementos efetivos da eonstruçao e serao·

d~term1nadas pelo cálculo de seus volumes e respectivos pesos espe-
cifieos.

ParágrafO ·único - EJy caso de dúvida q!anto aos'pesos especí-
fieos, a Prefeitura podera exigir comprovaçao experimental dos mes-
mos.

2 - Sobrecargas, ,Art. 285 - As sobrecargas uteis a serem adotadas no calculodos edificios serão as seguintes:



a) - telhados e fôrros não constituindo depÓsitos - ce qui-logramas (100 kg) por metr~ quadrado;
, IV _ ,

b) - sotao que nao se destine a depositos - cento e vinte q~logramas (120 kg) por metro quadrado;
c) - pisos de edifícios residenciais - duzentos quilogramas

(200·kg) por metro quadrado;
d) - prédios destinados a est~be1ecimentos comerciais, d, me-nos de.cinquenta metros quadrados (50,00 m2) de piso, e escritorios

em geral - duzento~ quilogramas (200 kg) por metro quadrado;
e) - terraçoes que não tenham nenhuma finalidade para a qual

prescreva êste Codigo sobrecarga superior - du.zentos qUilogramas -
(280 kg) por metro quadrado;

f) - salas de áulas e conferências - trezemtos e cinquenta
quilogramas (350 kg) por metro 1(Uadrado;

g) - auditórios providos de assentos fixos - trezentos e cin-quenta quilograaas (350 kg) por metro quadrado;
h) - escadas e patamares de madeira em casas residenciais -trezendos e cinquenta quilogramas (350 kg) por metro quadrado);
1) - corredores em prédios residenciais ou que não estejam

contidos no item ~ - trezentos e cinquenta quilôgramas (350 kg)
por meüro quadrado;

j) - prédios para estabelecimentos comerciais com mais decinquenta metros quadrados (50,00 roZ) de piso - quinhentos quilo-
gramas (500 kg) por metro quadrado;

1) - teatros e cinemas - quinhentos quilogramas (500 kg) por
metro quadrado;

)

N ,m - salas de reunioes, bailes, ginastica ou esporte - qui-
nhentos quilogramas (500 kg) por metro quadrado;

n) - matadouros e açougues - quinhentos quilogramas (500 kg)por metro quadrado;
o) - livrarias, bibliotecas e arquivos : desde que a sobre-carga calculada de acordo com o artigo 287, nao imponha sobrecar-

ga superior - quinhentos quilogramas (500 kg) por metro quadrado;
p) - escadas, patamares e jiraus, salvo o previsto no item

h - quinhentos quilogramas (500 kg) por metro quadrado;
q) ~ corredores conduzindo às dependências mencionadas nos

itens !, g, j, 1, m, n, ~ - quinhentos quilogramas (500 kg) por
metro quadrado;

r) - pequenas oficinas e rábricas co~ menos de duz~nt?s me-tros quadrados (200,00 m2) de pisOê que nao contenham maqu~nas de
peso superior a quinhentos quilogramas (500 kg) - quinhentos qUilo-
gramas (500 kg) por metro quadrado;

s) - garagens e depósitos de automóveis - o;ltoeentos quilo-
gramas (800 kg) por metro.quadrado;

t) - arquibancadas e estádios - quinhentos quilogramas ••••
(500 kg) por metro quadrado.

Art. 286 - Os guarda-corpos de ewcadas, varandas e bal~ões,
em prédios residenciais, serão calculados por uma carga horizontal
de dentro para rora e aplicada no corrimão, de quarenta qUilogramas
(40 kg) por metro linear:.,



, , .Paragrafo unieo - Nos demais casos, essses elementos deverao
ser calculados para suportar a carga de cem quilogramas (100'kg)
por metro corrido.

Art. 287 - As oficinas, fábricas,.estabelecimentos c~merciais,
etc. sujeitos a sobrecargas fortes, serao calculados de acordo com
o easo particular., , ,Paragrafo unieo - No caso de existirem maquinas capazes de
produzir trepidação, a sobrecarga deverá ser majorada de 50 a 100%,
a juizo da Prefeitura.

Art. 288 - Não será permitida a utilização de ediricto, no tQ
do ou em parte, para fins que exijam s09reeargas superios aquelas
para que tiver sido projetado, salvo previa licença da Prefeitura.

Art. 289 - Não se procedendo a uma determinação mais precisa,, ~ -as paredes divisorias apoiadas sobre lages,.e desde que nao supor-
tE}mcargas dos pavimentos superiores, poderao ser a~similadas ~ umasobrecarga uniformemente distribuida, proporcional a altura e a es-
pessura. Por metro de a~tura de ead~ parede de dez centímetros •••
(Q,lO m) de espessura, correspondera uma sobrecarga de einquenta centimetros, digo de einquenta q~logramas (50 kg) por metro quadrado.Para as p~redes de quinze centl.metros (0,15 m) de espessura a sobre-
carga sera de setenta e cinco quilogramas (75 kg) por metro quadrado.

• Art. 299 - No cálgulo das colunas, muro ge susten-çação e fWl-
daçoes dos predios de varios pavimentos, podera ser admitida uma re-
dução no valor da sobrecarga util, de acôrdo com a norma seguinte:
a sObrecarga útil nos três (3) pavimentos superiores será computada
integralmente; da! para baixo, as sobrecargas úteis dos três (3) pa-
vimentos que se seguin~ sotrerão reduções de 20, 40 e 60%, respec-
tivamente.

§ lQ - Não se permitirá redução,nos depôsitos, arquivos, esta-
belecimentos comerciais, oficinas e tabricas;

§ 2Q - Serão também computadas integralmente as sobr~cargas
úteis relativas a salas de aula, conterências, bailes, ginastieas,
cinemas, teatros, atc.

~ ,Art. 291 - Nos easos nao previstos neste Codigo as sobrecar-
gas deverão ser determinadas de modo exato.

Art. 292 - A ação do vento será suposta dirigida horizontal-
mente.

Art. 29~ - A tôrçã~ento sôbre uma área - A - incli~ada deum ângul0.â sobre a horizontal,.deve ser considerada nos caloulos'
como valor o~tido pela expressao:

fi = J2 x A sen2 .â
onde .R é a pressão do vento na superf'1cjLe

Parágrato Único - Os valores de J2 a
seguintes:

a) - partes de paredes até quinze metros (15,00 m)de' a;lturã':l-
cem quilogramas (100 kg) por metro quadrado;

b) - partes de paredes entre qUinze metros (15,00 m) e vinte
e cinco m*'ros (25,00 m) de altura - cento e vinte e cinco quilogra-
mas (125 kg) por metrQ quadrado.

c) - partes de paredes e telhados situados acima de vinte e
cinco metros (25,00 m) de altura - cento e cinquenta qUilogramas

vertical.
serem empregados serão os



(150 kg) por metro~quadrado;
d) - nos tapumes, andaimes, mastros e pOstes - cento e cin:quenta,quilogramas (150 kg) por metro quadrado;
e) nas chaminés a pressão será determinada pela fórmula:

p = 120 + 0,6 H. ,onde H e a altura expressa em metros.
Art. 294 - Nos edifícios cUja menor dimen~ão em planta não

fôt interior a um quarto (1/4) de altura, poder a ser desprezada aaçao do vento. '
.Art. 295 - As grandes coberturas, tais como aS,de mercados,

e~taçoes de estradas de ferro, garagens, hangares, fabricas, ga1-
P2es, etc., quando abertas, de~erao ser verificadas para uma pres-
sao, atuando n~s paredes e telhados, de dentro para fora e Dormal-
mente à superficie de aplicação, de quarenta quilogramas (40 kg)
por metro quadrado.

, Art. 296 - Sempre que a Prefeitura jul~ar con;~niente, poda-
ra exigir provas de carga, antes da utilizaçao dos edifícios.

§ 12 - Essas provas são, an~retanto, indispens~veis nos P~-sos e terraços de easas de diversoes, salas de reunioes ou da ma-
qUinas, enfim, nos casos em que seja necessário preservar a segu-
rança coletiva.

, § 2g - O prazo m!n1mo para se executarem as provas de cargas
sera de trinta (30) dias, quando se tratar de obras de concreto ar-mado.

§ 32 - As sobrecargas empregadas para a experiência e provas
de carga deyerão exceder de vinte por cento (20%) às sobrecargas
usadas no calculo das peças.

§ 4g - As flexas máximas dos pisos e vigas não deverão exce~
der a um milésimo (0,001) do vão.

't 52 - No caso de ~lexas inadmissíveis, a Prereitura exigirá
providenc~as que assegurem a resistência da peça, podendo mesmoma,n
dar demoli-Ia.

= CAPiTULO XXIV =
PENALIDADES

SECÇÃO I
,Panas

Art. 297 - As infrações dos dispositivos dêste Código serão
punidas com as seguintes penas:

a) - embargo da obra;
b) - mu.lta;
e) - demolição;
d) - interdição do prédiO ou dependência.

" -Paragrafo unieo - A ap11caçao ge uma das penas previstas nes-
te artigo nao prejudica a de outra cabivel.

Art. 298 - O procedimento legal, para verificação das infra-
ções e aplicação das penas é o regulado pelo Código de Posturas



Municipais.
Art. 299 - Sem prejuízo da apl~cação das penas previstas noartigo.298, a Prereitura representara ao Consêlho Regi2nal de En-genharia e,Arquitetura em ,caso de manifesta demonstraçao de inca-

pacidade tecniea ou 1nidoneidade moral do profissiomal infrator.

Art. 300 ..•O
seguintes casos:

,a) - execução de obras ou func!onam~ntQ de ~nstalações sem o
alvara de licença, nos casos em que este e necessario;

, b) - inobservância de qualquer prescrição essencial do alva-.ra de licença; ~ '
c) - desobediência ao projeto aprovado;
d) - inobservância da nota de alinhamento enivelamento, ou

se a construção se inieiar sem ela;
e) ..:..infcio de obra sem a resp0IJ.sabilidadede prorissional ~

galmente habilitado, quando indispensavel;
r) - quando a construção ou instalação estiver sendo executa-

d! de maneira a..poder resultar perigo para a segurança da constru-çao ou instalaçao; .
g) - ameaça à segurança pública ou do próprio pessoal empre-

gado nos dive:ssos ,serviços;
h) - ameaça à seguraça e estabilidade das obras em execução;
i) - ~nobservância das prescrições cqnstantes dêste Código,no tocante a mudança de construtor responsavel pela obra.
Art. 301 - O levantamento do embargo só será concedido medi-ante pe~ição devidamente instruida pela parte ou i~ormada pe*~funcionario competente, acerca do cumprimento de todas as exigen-

eias que se relacionarem com a obra ou instalação embargada, e,bem
assim, satisfeito q pagamento de todos os emolumentos e multas em
que haja o responsavel incidido.

Art. 302 - Se ao embargo sever seguir-se a demolição total ou
parçialda obra qu se"emse tratando de risco, parecer possivel e-
vita-Io, far-se-a a previa vistoria da mesma, pela forma estabele-
cida no arte 307. ·

SEcçl0 ir
Jm.iargos

embargo de obras .., ,ou instalaçoas e aplicaval nos

SEcçlo III
Multas

~' _ A ,_ Art. 303 - Pelas infraçoes das 4is9osiço~s deste COdigo, se-
rao ~plicadas ao projetista, ao propriatario ou ao ~rofissional res
ponsavel pelas obras (construtor), c~orm~ o easo, 'a~ multas abai~
xo discriminadas:) c-;t(cu!crd-:?;s -e 07 pk!rcrr'7/~,~~ c'/", Uf--(uril'd"'OR h>,~) ""/~,vrc '01'_

a) - falseamento de medidas, 'cotas e demais, indicações ao pro-
JOeto: %

°00 o tao profissional infrator • • • • • .-'--.• • • Cl. 200,00;
b) - viciamento da projeto aprovado, introduzindo-lhe altera-

ções: , /0 o 'l';ao proprietario •••••••• ~ 500,00 a~ 1.000,00



c) - inicio ou execução,ao proprietario
e ao constllutor

d) infeio de obrasnivelamelllto:
, )-0 %.ao proprietarl0 • • • • • • • .,,/.• • • • • • (t$ 200,00;

e ao construtor •••••• fo:o ••••••• ~ 200,00;
e) - 2xecução de obras em gesacôrdo com 9 projeto aprovado,

Bom a1teraçao dos elementos geometricos essenciais:
'00 % t» ~ao construtor • • • • • • • • •• • Il~ 100,00 a \!f 300,00;

~) - ~a1ta do projeto aprovado e documentos exigidos no lo-cal da obra:
,-,)%ao const-rutor • • • • • • • • • • • • • • • • (l'$ 100,00;

g) - inobservância das prescrições sôbre andaimes ou tapumes:
ao ccastmrtor • • • • • • • • f. [~ • • • • • • (li 100,0o;

h) _ parallzação de obra sem comunicação à Prefeitura:
ao construtor • • • • •• •• L f t:0

.' • • • • ([$ 100,00;... ,i) - Qcupaçao de predio sem requerer o Uhabite-se" ouAse, re-quere~do, nao tenha decorrido o prazo para despacho, ou se este ~oicontrario ou,-;comexigências:
, )'--0 é>~ao proprietario • • • • •• • • • • • • • • • 11$ 300,00;

j) - desobediência ao embargo:
, c a % t?f' , ta . .ao proprietario • • • • • 1~6.r.;. \!;!I 500,00 a 119 1.000,OO!e ao construtor •••••••• $500,00 aq$ 1.000,00,.

" •• •• ~A ,parasraro unico - A~ infraçoes de d!sposiçoes deste COdlgo,
R.·.araque nao haja cominaçao especial, serao punida~ com a multa de
(fJ 50,00 a tl$ 200,00, .ccnrorme a gravidade da infraçao.

2,~ .toe> r" dG! V,I-',. , AArt. 304 - Na reincideneia, a multa sera aplicada em dobro.
, , A _

Paragrafo unico : Considera-se reincidencia, para duplicaçao
da multa, outra infraçao da mesma natureza, pela mesma pessoa,embo-ra em obra diversa. .

de obras' sem licença:
-o "••••••••• ~ 200,00 a~ 300,00

••••• ~õ.~~ • ~ 200,00 a~ 300,00;
êem os dados oficiais de alinhamento e

,Art. 305 - Seranos seguintes casos:
a) - c9nstrução clandestina, entendendo-se P9r tal a que fôrfeita sem previa apravação de projeto ou sem alvara de licença;
b) - construção ~eita sem observância do alinhamento ou nive-

lamento fornecido pela Prefeitura, oÚ sem as rêspectivas notas ou
com desrespeito ao projeto aprovado, nos seus elementos essenciais;

ç) - obra julgada em risco, quando o proprietário não tomar as
providencias que a Prefeitura sugerir para sua segurança;

d) - construção que ameace ruina e que o proprietário não quei
ra de§manchar ou nao possa reparar, por falta de recursos ou por diAposiçao regulamentar:

_ §,IQ" - Nos easos das let~as A e R, dêste ~tigo, a demolição
nao sera imposta se o proprietario, submetendo a Prefeitura a plan-

SECÇÃO IV
,Re,moliçã.§

imposta a pena de demolição, total ou parcial,



a da construção, mostrar que:
l-a mesma preenche os requisitos regUlamentares;

.• ·2 - embora não os pree:g.chendo,"pode sofrer modifica-çoes que os satisfaçam e que se dispoea faze-las.
§ 2Q - Tratand9-se de,obra julgada em risco, aplicar-se-á aocaso o arte 305, § 3Q, do Codigo Processo Civil.

. . Art.306 - Nos casos das letras A e R go artigo anterior,uma
vez ver!ficada e ac~lt~ a p~anta da construçao ou o projeto d~s mo-dificaçoes, o alvara 50 sera expedido mediante o pagamento previodos emolumantos e da multa devidos.

Art. 307 - A demolição sérá precedida de vistoria, por umacomissão designada pelo Prefeito.
§ 12 - A comissão será integrada pelo chefe do Serviço de o-bras e dois fiscais da Prefeitura.. .. ,
§ 2Q - A com!ssao procedera do seguinte modo:
a),- designará dia e ~ora para ~ vi§to~ia, fasando intimar o

proprietario para assistir a mesma; nao nao ele encontrado, far-se-a intimação por edital, com·o prazo de dez (10) dias;
2) - n~o qomparecendo o propriet!rio ou seu representante, a

comissao fara rapido exame da,construçao e, se vetificar que a ~is-t,oria pode ser adiada, mandara fazer nova intimaçao ao proprietario;
c~ - não podendo h!ver adiamen~o, oU,se ° proprietário não a-tend,r a segunda intimaçao, a comi~sao fara os exames que JU1&ar ne-cessarias, concluidos os quais dara seu laudo dentro de tres (3) di-

a~, devendo constar do mesmo o que fôr.•verificado, o que o proprie:tario deve fazer para efitar a demoliç~o e o ~razo que p~a isso ~or
julgado convenien~e; salvo caso de urgencia, esse prazo nao podera
ser interior a tres (3)dias nem superior a noventa (90) dias;

d) - do laUdo se dará cópia ao proprietário e aos moradores, " ..do predio, se for alugado, ..acompanhada, a daquele, da intimaçao pa-
ra o cumprimento das decisoes nele contidas;

e) - a cópia do laudo e a..int!mação do proprietário serão en-
tregues mediante recibo e, se nao for encontrado ou recusar recebe-
Los , serão publicados em resumo, por três (3) vezes, pela imprensa
local, e afixadas no lugar do costume;

f) - no caso de ruina iminente"a vistori! será feita lego,dispensando-se a presença do propr1etario, se nao puder ser .encon-ttado de pronto, levando-se ao congecimento go Prefeito as conclu-
soes do laudo para que ordene a açao demolitoria.

§ 3Q - A comissão poderá pedir ao Prefeito, se a julgar con-
veniente,a assistência de um engenheiro civil.

Art. 308.~ Cient1ficad2 o proprietár~o do resultado da visto-
ria e feita a devi~a i~timaçao, ~eguir-se-~ o processo administra-tivo, pa~sando-se a açao demolitoria, se nao forem cumprida~ as de-
terminaçoes,do laudo, requerida pe~ante a autoridade jUdiciaria.

Art. 309 - Revogadas as disposições em contrário, entrará es-
ta lei em vigor na data de sua publicação. -

M!ND0, portanto, a todas as autoridades a quem o cumpr1m~nto
e exceçao desta lei pertence~, que a cump~am e façam cumprir tao in-
teiramente como nela se contem.

Dado e passado nesta cidade de são João Nepomuceno aos deze-
nove dias do.mês de novembro d.emil, novecentos e cinquenta e cinco.

p~ eL ~ •.~ ;6e Jc..?:= Prefeito Municipal.
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