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Oficio n° 227/2018-GP

Prefeitura de Jacarei

Jacarei,10 de Maio de 2018.

Excelentissima Senhora Presidente,

Encaminho    anexo,    Projeto    de    Lei    Complementar    n°    01/2018,    para

apreciagao dos Senhores Vereadores.

Projeto de  Lei  Complementar n° 01/2018 -lnstitui  o  C6digo  de  Obras e

Edificag6es do Municfpio de Jacarei e da outras providencias.

Sendo  o que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

FnprE:EEL
\\1 2-i-- .I+-

I  TZA|AS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacaref

A Excelentissima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacaref / SP
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Institui  o C6digo de  Obras e  Edifilca?5es do  Municipio de

Jacarei e d6 outras providencias.

0  Prefeito  do  Municipio  de  Jacaref,  usando  das  atribuig6es  que

lhe  sao  conferidas  por  Lei,  faz  saber  que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele

sanciona e promulga a seguinte Lei.

CAPITULO  I

DAs Disposie6Es pRELiMiNAREs

Art.1°Fica    instituido    o   C6digo   de    Obras   e    Edificag6es    do

Municipio  de  Jacaref,  que  estabelece  normas  para  a  elaboragao  de  projetos,

analise,  aprova?ao,  ljcenciamento  e execugao  de obras e  instalag6es em  seu

territ6rio,  sem prejuizo da aplicagao da legisla?ao estadual e federal correlatas.

Paragrafo   tlnico.   Todos   os   projetos   de   obras   e   instalag6es

ptlblicas  ou  privadas  deverao  estar  de  acordo  com  esta  Lei,   com  o  Plano
Diretor  de  Ordenamento  Territorial,  com  a  Lei  Municipal  de  Uso,  Ocupagao  e

Urbanizagao do Solo e com a legislagao ambiental vigente.

Art.  2°  As  obras,   instalag6es  e  edificag6es,  sejam  privadas  ou

pdblicas, deverao atender as seguintes diretrizes gerais:

I - promogao do direito a cidade sustentavel e da fungao social da
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]1  -utilizagao  das  normas tecnicas  brasileiras  e  regu]amentag6es

aplicaveis  para  a  elaboragao  de  projetos  e  execugao  de  obras,  de  modo  a

assegurar padr6es eficientes de seguranga, solidez e salubridade;

111   -   garantia   das   condig6es   de   acessibilidade,    circulagao   e

utilizagao pela  populagao em geral  nas edificag6es e nos espagos e mobiliario

urbano de uso ptlblico ou coletivo,  com adogao de solug6es especificas para as

pessoas   com   defici6ncia   ou   mobilidade   reduzida,   conforme   previsto   nas

normas t6cnicas e na legislagao aplicavel;

lv  -  utilizagao  preferencial  de  tecnologias  sustentaveis,  materiais

de  construgao  certificados  e  estudos  t6cnicos  disponiveis,  visando  o  conforto

ambiental,  a eficiencia energ6tica,  o uso sustentavel dos recursos naturais e a

acessibilidade das edificag6es e do meio urbano.

§  1°  A  garantia  de  acessibilidade  de  que  trata  este  artigo  sera

dada  por meio da adogao dos  parametros estabelecidos  nas normas t6cnicas

brasileiras,   especialmente   a   legislacao   federal   e   as   normas   t6cnicas   de

promogao da acessibilidade, alem daquelas previstas nesta Lei.

§  2°  A  eficiencia  energ6tica  nas  edificag6es  sera  proposta  de

acordo com as normas vigentes,  em especial com os requisitos   estabelecidos

pelo lnstituto Nacional de Metrologia,  Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para:

I -edificios comerciais,  de servigos e pulblicos (RTQ-C);  e

11 -edificios residenciais (RTQ-R).

CAPITULO  11
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DOS  DIREITOS  E  RESPONSABILIDADES

Se9ao I

Do Executivo Municipal

Art.   3°   Cabe   ao   Poder   Executivo   Municipal   a   aprovagao   de

projetos e o licenciamento de obras, observando as disposig6es previstas nesta
Lei,  na  legislagao  urbanTstica  municipal,  na  legislagao ambiental  e  nas  demais

leis federais e estaduais aplicaveis.

§    1°   A16m   dos   6rgaos   municipais    competentes,    constituem

instancias do processo de licenciamento,  sempre que cabivel:

I  -  Corpo  de  Bombeiros,  naquilo  que  diz  respeito  a  seguranga

contra incendio e panico;

11  -  6rgaos  federais  e  estaduais  responsaveis  pela  protegao  do

patrim6nio ambiental,  hist6rico e cultural;

Ill -concessionarias de servigos pdblicos;

lv    -    6rgaos    responsaveis    pela    fiscalizagao    do    exercicio

profissional.

§ 2° A aprovagao do projeto e a emissao de  licenga de qualquer

natureza  nao  implicam  responsabilidade  t6cnica  da  Municipalidade  quanto  a

execugao da obra, salvo nos casos previstos em lei.

Art.   40  0   Municipio   licenciara   a   execugao  de  todas  as  obras

previstas  nesta  Lei,  bern  como  a  utilizagao  das  edificag6es,  podendo,  sempre
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que necessario ou exigido por lei,  apoiar sua decisao em pareceres emanado§

por entidades com not6ria especializagao.

Se9ao  11

Do Titular da Licence

Art.  5° 0  proprietario do im6vel  ou  seu sucessor a qualquer titulo

6  responsavel  pela  manutengao  das  condig6es  de  estabilidade,  seguranga  e

salubridade do im6vel,  bern como pela observancia das disposig6es desta Lei e

das demais leis pertinentes.

Art.  60  0  proprietario  ou  o  possuidor  do  im6vel  respondera  pela

veracidade dos documentos  apresentados,  nao  implicando  sua  aceitagao,  por

parte do Municfpio, em reconhecimento do direito de propriedade.

Seeao  Ill

Dos Responsaveis Tecnicos

Art. 7° Somente profissionais e empresas legalmente habilitadas e

com  situagao  regular perante o respectivo conselho regional  poderao elaborar

e executar projetos e obras no Municfpio, com o intuito de obtengao de licenga.

Paragrafo l]nico.  Caso a autoria do projeto e as responsabilidades

t6cnicas   pela   obra   recaiam   sobre   profissionais   diferentes,   ambos   deverao

comprovar a regularidade profissional exigida para obtengao da licenga.

Art.  8°  0  responsavel  t6cnico  que  rescindir  sua  relagao  com  o

proprietario   da   obra,   seja   durante   a   aprova?ao   do   projeto   ou   durante   a
execu?ao   da   obra,    devera   apresentar   ao   6rgao   municipal   competente

comunicagao escrita contendo ciencia do proprietario.

2>
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§  1 a  0 proprietario devera apresentar no prazo de 30 (trinta) dias

novo   responsavel   t6cnico,   o   qual   devera   enviar  ao  6rgao  competente   do

Municipio  comunicagao  a  respeito,  sob  pena  de  suspensao  da  execugao  da

obra.

§  2°  0  responsavel  t6cnico  que  se  afasta  da  responsabilidade

pela  obra  e  aquele  que  a  assume  poderao  fazer  uma  l]nica  comunicagao
contendo assinatura de ambos e do proprietario.

§   3°   A   ausencia   de   indicagao   de   novo   responsavel   t6cnico

determinara o embargo da obra,  que devera permanecer suspensa ate que se

indique novo profissional, sob pena de sangao.

§ 40 0 Municipio se exime do reconhecimento de direitos autorais

ou  pessoais  decorrentes  da  aceitagao  de  transfefencia  de  responsabilidade

tecnica ou da solicita?ao de a]teragao ou substituigao de projeto.

CAPITULO  111

DA CARACTERIZACAO DAS OBRAS E EDIFICACOES

Art.   9°  Conforme  os  tipos  de  atividade  a  que  se  destinam,   as

edificag6es classificam-se nas seguintes categorias de uso:

I -uso residencial (R): aquelas que dispuserem de pelo menos urn

dormit6rio,  uma  cozinha,  uma  area  de  servigo  e  urn  compartimento  sanitario,

sendo destinadas a habitagao de carater permanente, podendo ser:

a)  unifamiliar  (RU):   quando  corresponder  a  uma  dnica  unidade

habitacional  por lote,  por area  de terreno  privativa  ou fragao  ideal  da  unidade

aut6noma,   no   caso   de   vila   ou   de   unidade   habitacional   organizada   em

condominio;
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b)   multifamiliar   (RM):    quando   corresponder   a   mais   de   uma

unidade  habitacional,  que  podem  estar  agrupadas  em  sentido  horizontal  ou

vertical,   dispondo   de   areas   e   instalag6es   comuns   que   garantam   o   seu

funcionamento.

11  -uso para o trabalho (T):  aquelas destinadas a abrigar os usos

comercial,  industrial e de servi?os:

a)   comercial    (C):    destinadas   a   armazenagem   e   venda   de

mercadorias pelo sistema de varejo ou atacado;

b)     industrial     (I):     destinadas     a     execugao,     beneficjamento,

desdobramento,    transformagao,    manufatura,    montagem,    manutengao    ou

guarda  de   mat6rias-primas   ou   mercadorias  de   origem   mineral,   vegetal   ou

animal;

c) servigos (S):  destinadas as atividades de serviaps a popula?ao

ou de apoio as atividades comerciais e industriais.

Ill   -   uso   especial   (E):   destinada   as   atividades   de   educagao,

pesquisa  e  sai]de  e  locais  de  reuniao  que  desenvolvam  atividades  culturais,

religiosas, recreativas e de lazer, classificando-se como:

a)   permanente   (P):   destinada  a  abrigar  atividades  em   carater

definitivo;

b)  temporario  (T):   dotada  de  estrutura  especifica,   destinada  a

abrigar atividades por prazo determinado ou pela duragao do evento.

Prag`a dos Trfes Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br

7`

t}t
`fb,

EE



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

c\,c\

.       .`ftj

lv   -   uso   misto   (M):   aquelas   que   retlnem   em   uma   mesma

edificagao   ou   em   urn   conjunto   integrado   de   edificag6es   duas   ou   mais

categorias de uso.

Art.10.  Toda  edificagao,  segundo  a  natureza  da  atividade  a  que

se destina,  esta submetida a legislagao federal,  estadual  e municipal  aplicavel,

devendo  o  projeto  e  a  execugao  da  obra  observar  ainda  as  normas  t6cnicas

pertinentes e as disposig6es desta Lei.

Art.    11.   Todo   projeto   sefa   analisado   pela   secretaria   tecnica

competente  e  devera  ter  especificado  pelo  profissional  que  o  apresentou  a

finalidade  a  qual  se  destina,  levando-se  em  considera?ao  o  tipo  de  obra  ou

atividade realizada ou  a  se  realizar no local,  observando-se os seguintes tipos

de projetos:

I  - projeto de construgao:  trata de obra nova ainda nao  iniciada e

que sera analisado visando a expedigao de licenga urban[stica;

11    -   projeto   de   ampliagao   da   constru?ao:    trata   de   obra   ja

regularizada e que o interessado pretende ampliar;

Ill   -   projeto   de   regularizagao   da   construgao:   trata   de   obra  ja

realizada e que nao tenha licenga urbanistica;

lv - projeto de regulariza?ao da ampliagao:  trata de construgao ja

regularizada que tenha sido ampliada sem projeto e necessita de regulariza?ao

da obra adicional;

V - projeto de adequa?ao de uso: trata de obra que visa autorizar

uso   do   im6vel   para   desenvolver  atividade  diversa   daquela   aprovada   pelo

Municipio;
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Vl -projeto de adequacao parcial:  trata de obra que visa autorizar

o  uso  parcial  do  im6vel  para  desenvolver atividade  diversa  daquela  aprovada

pelo   Municipio,   permanecendo   as   demais   partes   do   im6vel   com   o   uso

inicialmente aprovado;

VII  -projeto  de  requalifica?ao:  trata  de  obra  que  visa  regularizar

edificagao  existente  com   area   predial   ]angada   no  cadastro   imobiliario  pelo

periodo  minimo  de  dez  anos  anteriores  a  data  de  aprovagao  desta  Lei  ou

comprovagao  da  data  da  constru?ao  atraves  de  foto  aereofotogram6trica  de

2009,   respeitadas   as   condig6es   mfnimas   de   salubridade,   acessibilidade   e

seguranpe  de  uso,  admitindo-se  a  amplia?ao  da  area  construida  para  suprir

necessidades  de  adequacao  e  modernizagao  das  instalag6es  da  edificagao,

ainda que nao atenda as regras dispostas nesta Lei;

Vlll -projeto de reforma:  deve ser autorizado atrav6s de Anotagao

de  Responsabilidade Tecnica (ART)  ou  Registro de  Responsabilidade T6cnica

(RRT)  indicando  o  responsavel  t6cnico  pelo  serviap,  o  memorial  descritivo  da

obra  que  sera  executada  e  demais  documentos  solicitados  na  abertura  de

processo.

§   1°  A  ampliagao  tratada   no   inciso  Vll   se   refere   a   solu?6es

pertinentes     ao     atendimento     das     condig6es     minimas     exigidas     para

requalificagao do im6vel,  aceitando-se solug6es que,  por implicagao de carater

estrutural,  nao  atendam  a  lei  municipal  de  uso,  ocupagao  e  urbanizagao  do

solo, nao se admitindo outras formas de ampliagao.

§  2°  Consideram-se   reformas   os  servigos  ou   obras   que   nao

impliquem  modificag6es  na  estrutura  da  construgao  ou  nos  compartimentos,

sem alteragao da area construida, caracterizando-se por:

Prapa dos Trfes Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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I  -  modificag6es,   supress6es  ou  acr6scimos  de  paredes,   sem

modificagao    nas    estruturas   e   sem    alteragao   do    perimetro    externo    da

construeao,  de  forma  que  continuem  a  atender  aos  requisitos  minimos  desta

Lei;

11  -  modificag6es  na cobertura,  sem  alteragao dos  andares  ou  da

area construlda da construgao;

Ill   -   ampliagao   dos   vaos   de   passagem   ou   de   iluminagao   ou

ventilaeao,  atendendo as condig6es e limites estabelecidos  pela  legis]agao  em

vigor.

Art.   12.   Os  requisitos  para  apresentagao  e  analise  de  projetos

junto  ao  6rgao  municipal   competente  serao  estabelecidos  em   regulamento

pr6prio, contendo especificagao para cada modalidade de analise.

CAPITULO  IV

DO  LICENCIAMENTO

Se9ao I

Das Disposi?6es Gerais

Art.13.  Todas  as  obras  de  iniciativa  pi]blica  ou  privada  somente

poderao  ser  executadas  ap6s  aprovagao  do  projeto  e  concessao  da  licenga

pelo  6rgao  municipal  competente,  de  acordo  com  as  exigencias  desta  Lei,  a

partir da solicita?ao do interessado instruida em requerimento.

§  1° A obra a se realizar deve respeitar os  limites dos lotes onde

se  pretende  edificar  sem  que  avance  sobre  o  alinhamento  com  vias  e  areas

pdblicas.
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§  2°  Os  procedimentos  especificos  que  envolvem  o  processo
administrativo de analise e aprovagao de projetos e de licenciamento das obras

serao detalhados em regulamento especifico.

Art.  14.  Sao  dispensadas  da  aprovagao  do  projeto  e  da  licenga

urbanistica as obras de:

I   -   conservagao   ou   reparo   das   fachadas   e   do   interior   da

edificagao, desde que nao seja necessaria a instalagao de equipamentos sobre

o logradouro;

11    -    impermeabilizagao,reparo    de    telhado    ou    cobertura    da

edificagao  e  seus  elementos,  sem  amplia?ao  e  exclusivamente  para  fins  de

conservagao e protegao do im6vel;

Ill    -   construeao    ou    instala?ao    de    elementos    acess6rios    a

edificagao  principal  e  nao  previstos  como  parte  integrante  do  calculo  da  area

total  edificada (ATE),  observados os afastamentos e a taxa de permeabilidade

aplicaveis, al6m das normas t6cnicas em cada caso, tais como:

a) paisagismo e obras de embelezamento;

b) pergulas;

c) medidores.

lv -  obras de reparo, desde que nao realizadas nas areas de uso
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V   -   consertos   para   fins   de   manuten?ao   de   passeios   nos

logradouros pdblicos em geral,  bern como constru?ao ou reparo de calcamento

no interior de lotes.

Paragrafo  i]nico.  A dispensa  prevista  no  presente  artigo  nao  se

aplica  a  im6veis  tombados  pelo  Municipio,  Estado  ou  Uniao,  que  dependerao

de anuencia pr6via do 6rgao competente.

Art.  15.  0 Municipio fornecera assistencia tecnica gratuita para o

projeto  e  a  construgao  de  habitagao  de  interesse  social,   nos  termos  da
legislagao federal e municipal aplicaveis.

Se9ao  11

Da Aprovagao do Projeto

Art.    16.    0    6rgao    municipal    competente    podera,    antes    da

aprova?ao  do  projeto  e  da  expedigao  da  licenga,  realizar  vistoria  no  local  da

obra com o objetivo de conferir as informag6es contidas no projeto ou em outro

documento fornecido pelo interessado.

Art.    17.    E   vedada   qualquer   alteragao   no   projeto   ap6s   sua

aprovagao  sem  o  pr6vio  consentimento  do  6rgao  municipal  competente,  sob

pena de embargo da obra e cancelamento da licenga concedida.

Paragrafo   tinico.    A   execugao   de   modificag6es   em    projetos

aprovados  e  com  licenga  ainda  em  vigor que  envolva  acr6scimo  de  area,  de

gabarito  ou  de  altura  na  construgao  somente  podera  ser  iniciada  ap6s  sua
aprova?ao pelo 6rgao competente, observada a legislagao vigente no momento

da apresentaeao do requerimento junta ao poder pl]blico.
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Art.18.  Durante a construgao da edificagao,  devem  ser mantidas

na  obra,  em  local  de facil  acesso a fiscalizagao,  a  licence  urbanistica,  a c6pia

do projeto aprovado e vistado pelo 6rgao municipal competente e a caderneta

de obras.

Paragrafo   dnico.   As   obras   devefao   ter   a   identificagao   dos

responsaveis  t6cnicos  afixada  a  frente  das  construg6es,   em  local  visivel  e

legivel   para  o  pdblico  em  geral,   desde  o  inicio  ate  o  termino  da  atividade

t6cnica,  contendo:

I -o nome do responsavel tecnico e do autor pela obra ou servigo;

11  -  no  caso  do  autor  do  projeto  ser  o  executor  da  construgao,

podera ser o nome inscrito uma s6 vez, acompanhado da indicagao PROJETO

E cONSTRueAO;

111  -  o  titulo  profissional  e  o  ndmero  de  registro  no  Conselho  de

Arquitetura e Urbanismo ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

lv -o contato do profissional ou do escrit6rio (enderego, telefone e

e-mail);

V -o ni]mero da licenga urbanistica e/ou das licengas especificas,

com a data de aprovagao;

Vl -o tipo de servigo e/ou obra a ser executada.

Se9ao Ill

Da Licenga Urbanistica
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Art.  19. As obras somente poderao ser iniciadas ap6s a expedigao`

da ]icenga urbanistica pelo 6rgao municipal competente.

§  1° A Iicenga urbanistica sera concedida no ato da aprovagao do

projeto com prazo de validade de cinco anos.

§   2°    A    licenga    podera    ser   revalidada   a    requerimento    do

interessado,    ficando    sujeita    as    disposi?6es    legais    vigentes    a    data    de

revalidagao.

§  3°  0  inicio  da  obra  devera  ser  informado  ao  6rgao  municipal

competente,   atraves  de  declaragao  do  responsavel  t6cnico  e  do  titular  da

licenga contendo ART ou RRT.

§  4°  A  licen?a  urbanistica   para   construgao   permanece  valida

enquanto a obra estiver em andamento.

§ 5°  Para fins disposto no §3° deste artigo,  obra iniciada 6 aquela

que tenha concluida a fundagao.

§  6°   Para  os  casos  de  conjunto  de  edificag6es,   considera-se
atendido o § 3° a conclusao da fundagao de uma de suas unidades.

Art.   20.   A   construgao   de   edificios   pdblicos   nao   podera   ser

executada sem o devido licenciamento junto ao Municipio, devendo obedecer a

legislagao municipal em vigor.

Paragrafo llnico.  Os projetos para as obras referidas  neste artigo

estarao  sujeitos  as  mesmas  exigencias  dos  demais,  gozando,  entretanto,  de

prioridade na tramitagao.
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Art.   21.  A  Prefeitura  podefa  exigir  a  apresentagao  de  projetos

complementares durante a analise do projeto e/ou a execugao da obra, sempre

que justificada a sua apresenta?ao pelo porte e/ou complexidade da obra,

Se?ao lv

Da Licenga Urbanistica Automatica

Art.   22.   0  6rgao  municipal  competente  podera  expedir  licenga

urbanistica   automatica   autorizando   o   inicio   da   obra   sem   necessidade   de

analise  pr6via do  projeto  pela Municipalidade,  ap6s solicita?ao formal  conjunta

do proprietario ou possuidor legal do im6vel e do responsavel t6cnico.

§  1° A solicita?ao de que trata o caput deste artigo devefa conter
declaragao conjunta do proprietario ou possuidor legal e do responsavel t6cnico

assumindo  a  inteira  responsabilidade  pela  conformidade  da  edificagao  com  a

legislagao urbanistica municipal e demais normas vigentes.

§  2° A declaragao  conjunta  devera  ser acompanhada  do  projeto
da obra e da RRT ou ART do responsavel tecnico.

§    3°   A    licenga    urbanistica    automatica    6    facultativa    e    os

procedimentos  especificos  que  envolvem  sua  expedigao  serao  estabelecidos

por meio de decreto.

§ 40 Quando se tratar de  licence  para obras de  regularizagao de

edificagao  que  esteja  de  acordo  com  a  legislagao  municipal,  o  im6vel  devera

atender   ao   disposto    neste   artigo   e   apresentar   condig6es   minimas   de

seguranga, habitabilidade e higiene.

Art.    23.    Somente    podera    ser   expedida    licenga    urbanistica

automatica para edificag6es destinadas aos seguintes usos:
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I -uso residencial unifamiliar (RU) nao condominial ate o limite de

499,99m2   (quatrocentos  e  noventa   e  nove  virgula  noventa  e   nove   metros

quadrados) de area construida computavel; e

11 -uso comercial (C),  de servigos (S) ou misto (M),  ate o limite de

200,00m2 (duzentos metros quadrados) de area construida computavel.

Paragrafo  i]nico.   Nos  casos  de  edificae6es  destinadas  ao  uso

misto,  somente sera admitida expedigao de licenga urbanistica automatica para

uso comercial/residencia], servigos/residencial ou comercial/servigos.

Art.  24.  Nao podera ser objeto de licen?a urbanistica automatica a

I -localizada em area de risco;

obra:

1[ -localizada em area de protegao ambiental,  varzea ou area de

protegao permanente;

Ill    -    localizada    em    loteamento    irregular    ou    em    vias    de

regularizagao,  liberado para construgao; e

]V -cujo projeto demande a analise de mais de urn 6rgao tecnico

para aprova?ao.

Art. 25. A licenga urbanfstica automatica tera prazo de validade de

5 (cinco) anos, sem direito a revalida?ao.

Art.  26.  Nenhuma  edificagao  cuja  obra tenha sido  autorizada  por

meio  de  licenga  urbanistica  automatica  podera  ser  ocupada  sem  que  seja
expedido Habite-se pelo 6rgao municipal competente.
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Paragrafo  tlnico.   0   Habite-se  sera  expedido  automaticamente,
mediante  requerimento  do  proprietario  e  do  responsavel  declarando  que  a

edificacao  foi  construida  conforme  o  projeto  apresentado  a  Municipalidade  e
atende  aos  requisitos  previstos  nos  arts.  29,  31,  32  e  33  desta  Lei  e  demais
normas aplicaveis.

Art.  27.  0 6rgao municipal  competente podera proceder a analise

do  projeto  e  a  fiscaliza?ao  da  edificagao  durante  a  construgao  ou  ap6s  a

fina]izagao da obra.

§    1°   Constatado   o   descumprimento   da    legislagao   municipal

urbanfstica    ou    a    desconformidade    da    situagao    da    edificaeao    com    as

informag6es  prestadas  no ato de solicitagao da  licenga  urbanistica automatica

ou da expedigao do Habite-se,  o proprietario ou possuidor legal do im6vel sera

notificado para regularizar a edificagao no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2°  Na  impossibilidade de regulariza?ao da edificagao,  a licenga

ou   Habite-se   sera   cassado,   ficando   o   proprietario   ou   possuidor   legal   da

edificagao  e  o  responsavel  tecnico  sujeitos  as  penalidades  desta  Lei,   sem

prejuizo das sang6es previstas na legisla?ao civil e penal.

Se?ao V

Da Conclusao e Entrega das Obras

Subsegao I

Do Habite-se

Art.  28.  Nenhuma  edificagao  podera  ser  ocupada  sem  que  seja

expedido  o  Habite-se  pelo  6rgao  municipal  competente  autorizando  o  uso  da

edificaeao.
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§1°  0  pedido  de  expedi?ao  sera  instruido  com  declaragao  do
responsavel t6cnico informando que a execugao se deu em conformidade com

o projeto aprovado.

§2°    0    requerimento    de    vistoria    administrativa    devera    ser

acompanhado de:

I  -  declaragao  do  autor  do  projeto  de  que  a  obra  se  encontra

conclufda e de acordo com o projeto aprovado;

[[     -    Ficha    de    Atualizagao     [mobiliaria    -    Edifjcaeao    (FAI-E)

preenchida  pelo  responsavel  t6cnico,  certificando  que  a  edificacao  cumpre  as

disposig6es  desta  Lei  e  da  legislagao  urbanistica  aplicavel,   com  assinatura

conjunta do dono da obra.

Art.   29.   Para   fins   de   concessao   do   Habite-se,   deverao   ser

observadas  as  seguintes  condi?6es  minimas  de  habitabilidade,  seguranga  e

higiene para edificae6es classificadas como uso residencial:

I -banheiro social devera estar totalmente concluido;

11  -  nos  compartimentos  destinados  a  cozinha,  area  de  servigo  e

lavanderia,  sera  exigido  como  condi?ao  minima  o  revestimento  das  paredes,

devendo, no entanto, a cozinha apresentar revestimento do piso concluido;

Ill -demais compartimentos poderao estar no contrapiso;

lv  -  alvenarias,  paredes  e  forros  deverao  estar  completamente

conclufdas,  admitindo-se somente a falta da respectiva pintura;
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V -quando o projeto previr forro com laje e cobertura com telhado,

admitir-se-a,   como   condigao   minima   para   a   concessao   do   Habite-se,   a

existencia da laje devidamente impermeabilizada;

Vl  -  areas  de  uso  comum  das  edificae6es  de  uso  residencial

multifamiliar deverao estar totalmente concluidas;

VII  -a  rede  de  esgoto  sanitario,  agua  e  energia  eletrica  devefao

estar interligadas a rede pi]blica.

§  1°  As  edificag6es  situadas  em  locals  que  nao  sejam  servidos

por rede pdblica de esgoto deverao ter suas fossas concluidas,  nos termos do

paragrafo i]nico do art.116,  paragrafo dnico, desta Lei.

§  2°  Quando  construido  grupamento  de  16  (dezesseis)  ou  mais

unidades  para  fins  de  habitagao  multifamiliar,  o  certificado  de  Habite-se  esta

subordinado a previa aceitacao das obras de urbaniza?ao por parte dos 6rgaos

competentes.

Art.  30.  Na vistoria para expedi?ao do Habite-se,  serao verificadas

a existencia e as condig6es de pavimentaeao e arborizagao dos passeios,  nos

termos da presente Lei e das regulamentag6es cabiveis.

Art.   31.   Aplicam-se  as   residencias  classificadas   como   plantas

populares,   ou   seja,   aquelas   cujos   projetos   tenham   sido   fornecidos   pela

Prefeitura,  as  mesmas  condig6es  de  habitabilidade  especificadas  no  art.  29

desta  Lei,  admitindo-se,  no  entanto,  que  as paredes externas da edificaeao e

as paredes  internas dos compartimentos destinados a quartos,  sala e area de

servigo estejam apenas rebocadas e a cobertura concluida.

Praga dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -F`ax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br

)i

Zdr-



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Art.   32.  As  condieees  minimas  de  habjtabilidade,   seguranea  e

higiene   das   edificag6es   secundarias   ou    acess6rias,    de    uso   residencial

unifamiliar,  para fins de Habite-se,  sao as seguintes:

I    -    serao    admitidas    paredes    externas    e    internas    apenas

rebocadas,  excegao  feita  aos  compartimentos  destinados  a  cozinha,  area  de

servieo e banheiro, os quais deverao possuir o revestimento das paredes;

11  -serao admitidos  todos os  compartimentos  no  contrapiso,  com

excegao do banheiro.

Art.  33. As edificag6es classificadas como de uso para o trabalho,

uso   especial   e   uso   misto   comercial   e   servigos   devefao   estar  totalmente

conclufdas na ocasiao do Habite-se.

Art.  34.  Observando as exigencias estabelecidas nesta Subsegao,

o Habite-se podera ser emitido parcialmente, nos seguintes casos:

I   -   pfedio   composto   de   parte   comercial   e   parte   residencial,

utilizadas de forma independente;

11   -  edificag6es   multifamiliares   em   que   a   parte   em   obras   nao

oferega transtornos aos moradores da parte concluida;

[1[  -edificag6es  isoladas  de  unidades  residencjais  ou  comerciais

sob a forma de grupamento de edificag6es, desde que as areas de uso comum

estejam finalizadas.

Paragrafo  i]nico.   0   Habite-se  parcial  nao  substitui  o  Habite-se

definitivo,  que devera ser concedido apenas quando a vistoria ao local verificar

que a obra esta totalmente concluida.
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Subseeao  11

Do Certificado de Mudan?a de Uso

Art.  35.  0  Certificado de Mudanga de Uso 6 o documento emitido

pela  Prefeitura  para  indicar a  mudanea  de  tipologia  de  urn  im6vel,  desde  que

nao caracterize mudan?a fisica.

Art.  36.  0  Certificado  de  Mudanga  de  Uso  atesta  que  o  im6vel

existente  e  devidamente  regularizado  com  Habite-se  ou  matricula  averbada

para esse fim veio a ter seu uso alterado para outra atividade que nao envolva

aprovagao  pela  Vigilancia  Sanitaria  e  que  atenda  as  condig6es  de  vagas  de

estacionamento  e  padr6es  de  incomodidades  estabelecidos  pela  lei  municipal

de uso, ocupagao e urbanizagao do solo.

Paragrafo  l]nico.  0  Certificado  de  Mudanga  de  Uso  substituira  a

figura  do  Habite-se  especifico  para  efeito  de  solicitaeao  de  autorizaeao  para

funcionamento de atividades comerciais e de servigos no im6vel.

CAPITULO V

DA EXECUCAO E SEGURANCA DAS OBRAS

Seeao I

Do Canteiro de Obras

Art.  37.  A  implantagao  do  canteiro  de  obras  somente  tera  sua

licenga  concedida  pelo  6rgao  municipal  competente  mediante  avaliagao  das

condig6es  locais  de  circulagao  a  serem  criadas  no  horario  de  trabalho  e  dos

inconvenientes  ou  prejuizos  que  venham  a  causar  ao  transito  de  veiculos,

pedestres e aos im6veis vizinhos.
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Art.   38.    E   proibida   a   permanencia   de   qualquer   material   ou

equipamento  de  construgao  nas  vias  e  logradouros  pdblicos,  bern  como  sua

utilizaeao como canteiro de obras ou dep6sito de entulhos.

§  1 a Verificada a existencia de materiais de constru?ao nas vjas e

logradouros  pi]blicos,  o  proprietario  da  obra  ou  seu  responsavel  devera  ser

notificado para sua retirada imediata.

§  2°  A  nao  retirada  dos  materiais  de  constru?ao  ou  do  entulho

autoriza  o  Municipio  a  remover  o  material  encontrado  no  logradouro  ou  via

pulblica, dando-lhe o destino conveniente, e a cobrar dos executores a despesa

pela remogao, al6m da aplicagao de multa e demais sang6es cabiveis.

Art.     39.     A     limpeza     do     logradouro     pllblico     devefa     ser

permanentemente  mantida  pelo  responsavel  da  obra,  enquanto  essa  durar,  e
em toda sua extensao.

Paragrafo     dnico.      Quaisquer     residuos     de     materiais     que

permanecerem  sobre o  leito do  logradouro  pi]blico deverao  ser imediatamente

recolhidos,  devendo ser feitas,  caso  necessaria,  a varredura de todo  o trecho

atendido e a irrigagao para impedir o levantamento de p6.

Art. 40. Os responsaveis pelas obras deverao observar as normas

ambientais   sobre   gera?ao,   classificagao,   triagem   e   acondicionamento   dos

residuos  da  construgao  civil   (RCC)   na  origem,   em   cumprimento  a   Politica

Nacional  de  Residuos  S6lidos  e  ao  Plano  lntegrado  de  Gerenciamento  de

Residuos  da  Construgao  Civil  nos  ambitos  estadual  e  municipal  ou  a  outras

normas que vierem a substitui-los.

Secao  11

Dos Tapumes e Equipamentos de Seguranga
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Art.  41.  Enquanto durarem  as obras,  o proprietario devera  adotar

todas  as  medidas  e  equipamentos  necessarios  a  protegao  e  seguranga  dos

que nela trabalham,  dos pedestres,  das propriedades vizinhas e do patrim6nio

pllblico,   observado   o   disposto   nesta   Segao,   nas   normas   da   Associagao
Brasileira de Normas T6cnicas -ABNT e na legislagao trabalhista.

Art.   42.   Nenhuma   construgao,   reforma,   reparo   ou   demolieao

podera  ser  executado  no  alinhamento  predial  sem  que  seja  obrigatoriamente

protegido   por  tapumes   com   altura   minima   de  2,20m   (dois   metros   e   vinte

centimetros)   em   relagao   ao   nivel   do   terreno,   salvo   quando   se   tratar   da

execugao  de  muros,   grades,  gradis  ou  de  pintura  e  pequenos  reparos  na

edificagao que nao comprometam a seguranga e o tfansito de pedestres.

Paragrafo dnico. As demolig6es somente poderao ser executadas

ap6s expedigao de licen?a especifica.

Art.  43.  A  colocagao  de  tapumes  e  andaimes  sobre  o  passeio

pl]blico devera garantir faixa para circulagao de pedestres,  livre de barreiras ou

obstaculos,  preferencialmente  com  1,50m  (urn  metro  e  cinquenta  centimetros)

de  largura,  admitindo-se  largura  menor,  desde  que  assegurado  o  minimo  de

1,20m  (urn  metro  e  vinte  centimetros)  na  largura  da  faixa,  conforme  normas

tecnicas e figura constante no Anexo I desta Lei.

§  1°  Em qualquer caso,  havendo projegao superior de tapumes e

andaimes  sobre  o  passeio,  a  altura  interna  livre de  barreiras  a  ser adotada 6

de,  no minimo, 3,00m (tres metros), com borda da cobertura com altura minima

de 1,00m (urn metro) e inclinacao de 45° (quarenta e cinco graus).

§  2°  Na  impossibilidade  de  cumprimento  do  caput  deste  artigo,

excepcionalmente  o  6rgao  municipal  competente  podera  autorizar,  por  prazo

determinado, faixa para circulagao de pedestres sobre o leito carrogavel da via
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pi]blica,    desde   que   comprovada   inviabilidade   das   condig6es   do   local   e

adotados os seguintes procedimentos de seguranga:

I  -  todo  o  percurso  de  pedestres  na  transferencia  para  a  nova

estrutura de  circulagao  sobre o  leito carrogavel  deve ser feito  no  mesmo  nivel

do passeio;

11  -  caso  haja  impossibilidade  para  ado?ao  da  transferencia  em

nivel,   deve   ser  adotada   solueao   em   rampa   para   vencer   o   desnivel   nas

extremidades do circuito entre o passeio e a nova estrutura de circulaeao sobre

o leito carrogavel, admitindo-se inclinagao maxima de 10% (dez por cento);

111  -largura  minima  de  1,20m  (urn  metro  e  vinte  centfmetros)  em

qualquer ponto da faixa de circulagao, ao longo de todo o percurso:

lv -  sinalizagao,  inclusive  noturna,  da  obra  sobre  o  passeio  e  de

eventuais desvios para pedestres e veiculos em transito no leito carro§avel;

V   -   separaeao   ffsica   e   prote?ao   da   faixa   de   circulagao   de

pedestres,    por   meio    de   elementos   que   assegurem    a    integridade    dos
transeuntes.

§ 3°  Para analise da necessidade de utilizagao da via pdblica nas

condie6es  previstas  neste  artigo,  o  interessado devera  apresentar justificativa

por  escrito  acompanhada  da  licenga  concedida  para  a  obra  e  da  planta  de
situagao vistada pelo 6rgao competente.

§  4°  Os  tapumes  e  andaimes  somente  poderao  ser  colocados

ap6s expedigao de licenga especifica.
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Art.  44.  A partir de  30  (trinta)  dias,  constatada  a  paralisagao  das

obras,   os  andaimes  localizados  sobre  o  passeio  deverao  ser  retirados  ou

prorrogada a licenga mediante nova autorizagao.

Paragrafo   i]nico.   A   permanencia   de   andaime   alem   do   prazo

estipulado  no  caput  deste  artigo  autoriza  o  Municipio  a  remover o  mesmo  do

local,  dando-lhe  o  destino  conveniente,  e  a  cobrar dos  executores  da  obra  a

despesa de remogao, aplicando-lhes as san?6es cabiveis do art.  178.

CAPITULO VI

DAs cONDlc6Es GERAis RELATivAs As iNTERVENeoEs NO MEio

URBANO

Art.  45.  Qualquer servigo,  obra  ou  instalagao  de  iniciativa  pdblica

ou privada que requeira intervengao sobre o passeio,  alteragao de calpemento

ou  meio-fio  ou  escava?ao  do  leito  da  via  ou  logradouro  pdb]ico  exigira  previa

licenga do 6rgao municipal competente para sua realizaeao.

§    1°    As    interveng6es    no    meio    urbano    promovidas    pelas

concessionarias  de  servigos  pdblicos  responsaveis  pelas  redes  subterraneas

ou  aereas  de  energia,  gas,  agua  e  esgoto,  telefonia  e  comunicag6es  estao

dispensadas   de   licenga   pr6via,   nos   casos   de   realizagao   de   serviaps   de

conserto  em   carater  emergencial,   submetendo-se  as  exigencias  desta   Lei

quanto  a  seguranga,   integridade  e  acessibilidade  de  seus  funcionarios,   da

populagao, dos veiculos e do patrim6nio pdblico.

§  2°  Terminada  a  intervengao  emergencial,  a  concessionaria  de

servigos ptiblicos devera refazer o local e entrega-lo em perfeitas condig6es de

utilizagao, as suas expensas.

CAPITULO Vll

DAS CONDIC6ES RELATIVAS AS EDIFICACOES
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Se9ao I

Das Disposig6es Gerais

Art. 46. As edificag6es atenderao as premissas e exigencias desta

Lei,  al6m das seguintes disposig6es  legais ou  normativas especificas,  sempre

que couber:

I - Plano Diretor de Ordenamento Territorial e lei municipal de uso,

ocupagao e urbanizagao do solo urbano;

11  -legislagao  e  disposig6es  normativas  referentes  ao  patrim6nio

ambiental e cultural;

Ill -normas de seguranga contra incendio e panico;

IV -normas de seguranga e sal]de do trabalhador;

V - normas e restrig6es emanadas das autoridades sanitarias;

VI  -  disposig6es  normativas  estabelecidas  pelos  6rgaos federais,

estaduais e municipais de satide;

Vll  -disposi?6es normativas estabelecidas pelos 6rgaos federais,

estaduais e municipais de educagao;

Vlll -disposi?6es normativas estabelecidas pelos 6rgaos federais,

estaduais e municipais de meio ambiente;

lx -  disposig6es  normativas estabelecidas  pelos 6rgaos federais,

estaduais e municipais do patrim6nio hist6rico e cultural;
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X   -   disposig6es   normativas   referentes   a   acessibilidade   das

pessoas com deficiencia ou mobilidade reduzida;

Xl   -   disposieees   normativas   estabelecidas   pelos   6rgaos   de

transito;

XII  -disposig6es  normativas estabelecidas  pelas concessionarias

de servigos pdblicos no Municipio;

XIIl    -    normas    t6cnicas    brasileiras    da    ABNT    aplicaveis    a

edificag6es.

Paragrafo i]nico. As edifica?6es e ambientes destinados ao abrigo

de  atividades  produtivas  e  sujeitos  as  disposig6es  da  legislagao  trabalhista

devem  submeter-se  as  normas  que  regulamentam  a  seguranga  e a  medicina

do trabalho.

Subsegao I

Das Diretrizes de Projeto e Execugao

Art.    47.    Os   projetos   de   construgao,    ampliagao,    adequagao,

regularizagao   e   requalificagao,    alem   de   atenderem   aos   parametros   de

habitabilidade estabelecidos nesta  Lei,  devem ser orientados para a promogao

da  sustentabilidade  e  eficiencia  da  edificagao,  com  o  objetivo  de  reduzir  os

impactos  ambientais  gerados  por  sua  construgao  e  utilizagao  ao  longo  do

tempo,   racionalizando   o   uso   da   energia,   da   agua   e   dos   materiais   nela

empregados, a partir das seguintes diretrizes:
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I  -  racionalidade  do  projeto  e  do  planejamento  da  execu?ao  das

11  -adogao  de  materiais  construtivos  que favoregam  a  economia

de energia e a redugao do consumo de agua tratada, a saber:

a)   instalagao   de   piso   drenante   em   areas   externas   a   serem

impermeabilizadas;

b)  sistema  de  coleta  e  armazenamento  de  aguas  pluviais  em

coberturas e areas impermeabilizadas,  com distribuigao para  limpeza de areas

externas,  irrigagao de jardins e demais usos nao potaveis;

c)  sistema  de  tratamento  e  reutilizagao  de  aguas  servidas  em

descargas de bacias sanitarias;

d)  implantagao  de  equipamentos  e  sistemas  de  aquecimento  de

agua com energia solar ou de produgao de energia el6trica;

e) emprego de materiais aci]sticos isolantes e absorventes.

Subsegao  11

Das Exigencias em Acessibilidade nas Edifica?6es

Art.  48.  Na  promogao  da acessibilidade,  sefao  observadas,  al6m

das disposig6es desta  Lei,  a legislagao federal,  estadual  e as  normas t6cnicas

cab[veis.
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Art.  49. As edificag6es cumprirao as exigencias em acessibilidade

nos  novos  projetos  de  construeao,   ampliagao,   adequagao,   regularizagao  e

requalificaeao de edifica?6es:

I    -   destinadas   ao   uso   residencial    unifamiliar,    a   crit6rio    do

11 -destinadas ao uso residencial multifamiliar;

Ill -destinadas ao uso coletivo;

interessado;

IV  -  administradas  por entidades  da  administragao  pdblica,  direta

ou  indireta,  ou  por  empresas  prestadoras  de  servigos  pi]blicos  destinadas  ao

atendimento do pl]blico em geral.

Paragrafo     i]nico.     As     intervene6es     para    a     promogao     da

acessibilidade   em   bens   im6veis   tombados   submetem-se   aos   crit6rios   dos

6rgaos competentes pela preserva?ao.

Art.  50.  Os empreendimentos destinados a habitacao de interesse

social,     pdblicos    ou     privados,     deverao    garantir    condig6es    plenas    de

acessibilidade    conforme    as    normas    tecnicas    vigentes    e    as    seguintes

determinag6es:

I  - adogao de tipologias construtivas livres de barreiras e dotadas

de solug6es em  acessibilidade,  incluindo acesso as edifica?6es,  elementos de

sinalizagao e quando cabivel,  reserva de vagas de ve{culo  para pessoas com

deficiencia   e   idosos,    de   acordo   com   percentual   previsto   em   legislagao

especifica;
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11 -execu?ao das unidades habitacionais acessiveis no piso terreo

e   nos   demais   pisos,    dimensionadas   de   maneira   a   permitir   adaptag6es

posteriores;

Ill   -  execugao  das  partes  de  uso  comum  de  forma  acessivel,

segundo especificag6es  t6cnicas contidas  no  projeto,  de  modo que facilitem  a

instalagao posterior de elevador adaptado para uso de pessoas com deficiencia

ou com mobilidade reduzida.

Art.  51.  Os empreendimentos destinados a  uso nao  residencial  e

que  abriguem  eventos  geradores  de  pl]blico,  conceituados  no  art.158  desta

Lei, devefao observar as seguintes exigencias:

I    -    possuir   insta]a?ao    sanitaria   acessivel    para    cada    sexo,

destinada  a  pessoa  portadora  de deficiencia ou  com  mobilidade  reduzida,  em

pavimento acessivel;

11    -   possuir   elevador   adaptado   para   uso   de   pessoas   com

deficiencia  ou  com  mobilidade  reduzida,  para  atividades  exercidas  em  locais

com   mais   de   urn   pavimento   ou   mezanino,   exceto   se   a   atividade   a   ser

desenvolvida nesse pavimento ou mezanino for de uso restrito.

Art.   52.   Os   empreendimentos   destinados   ao   uso   multifamiliar,

acima de  16  (dezesseis)  unidades habitacionais,  deverao atender a  legislaeao

vigente   sabre   instala?6es   sanitarias   acessJveis,   devendo   apresentar,   pelo

menos,  urn sanitario de uso familiar e urn sanitario acessivel pr6ximo a area de

recrea?ao.

Paragrafo  ilnico.   Recomenda-se  que  a  distancia  maxima  a  ser

percorrida  de  qualquer  ponto  da  area  de  recreagao  ate  o  sanitario  acessfvel
seja de ate 50,00m (cinquenta metros).
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Art.    53.    Os    empreendimentos    que    apresentarem    unidades

aut6nomas  de  com6rcio  e  servigo  devem   prever,   no  minimo,   urn  sanitario

acessfvel por pavimento,  localizado nas areas de uso comum do andar.

§   10  0   nulmero   minimo  de   sanitarios  acessfveis  com   entrada

independente deve ser calculado na proporgao de 5% (cinco por cento) do total

de peeas sanitarias, devendo apresentar no minimo urn.

§  2°  Quando  o  calculo  da  porcentagem  de  5%  (cinco  por cento)

de  pe?as  sanitarias  do  pavimento  resultar  em  mais  do  que  uma  instalagao

sanitaria ou fragao, estas deverao ser divididas por sexo para cada pavimento.

Art,    54.   As   especificag6es   t6cnicas   referentes   ao   elevador

adaptado  para  uso  de  pessoas  com  deficiencia  ou  com  mobilidade  reduzida,

previstas no item  11 do art.  51, deverao estar indicadas em planta com memorial

descritivo anexo ao projeto.

Se9ao  11

Dos Passeios e Vedag6es

Art.  55.  Cabe aos responsaveis pelos im6veis,  edificados ou nao,

situados  em   logradouro  ptiblico  dotado  de  guias  e  sarjetas,   a  construgao,

reconstrugao e conservagao dos passeios em toda a extensao das testadas do

terreno,   obedecendo   a   metragem   estabelecida   na   lei   municipal   de   uso,

ocupagao e parcelamento do solo.

§ 1° Os padr6es de projeto e execugao para os passeios deverao
atender as seguintes condi?6es:
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I - separagao entre a faixa para circula?ao de pedestres e a faixa

de   acesso/servigos   para   localizagao   de   rampa   de   acesso   de   veiculos,

mobiliario  urbano,   equipamentos  pi]blicos,   vegeta?ao,   tampas  de   inspegao,

grelhas  de  exaustao  e  de  drenagem  das  concessionarias  de  infraestrutura,

papeleiras,  postes de sinaliza?ao,  ilumina?ao pl]blica e eletricidade e caixas de

correios;

11   -  faixa   de   pedestre   com   largura   minima   de   0,80m   (oitenta

centimetros), sendo recomendado 1,20m (urn metro e vinte centimetros) e faixa

de  servigos  com  largura  minima  de  0,70m  (setenta  centimetros),   conforme

figura constante no Anexo I desta Lei.

Ill    -   especificagao   de   materiais   seguros   e   sustentaveis   na

confecgao    dos    passeios,    com    superfrcie    regular,    antiderrapante,    sem

obstaculos e drenante.

IV - especifica?ao das esp6cies vegetais para arborizaeao urbana

e  canteiros  localizados  sobre  o  passeio  que  atendam  ao  Plano  Municipal  de

Arboriza?ao.

§  20  As  caleadas  que  nao  possuam  a  largura  minima  de  1,50m

(urn metro e cinquenta centimetros) deverao observar as medidas para faixa de

pedestres e faixa de serviaps regulamentados por decreto.

Art.   56.    Nos   casos   de   acidentes   ou   obras   que   afetem   a

integridade   do   passeio,   o   agente   causador  sera   o   responsavel   pela   sua

recomposigao,  a  fim  de  garantir  a  condi?6es  originais  do  passeio  danificado,

devendo entrega-lo em perfeitas condig6es de utilizaeao, as suas expensas.

Art.    57.    Os    passeios    deverao    se    adequar    as    condig6es

topograficas   locais   e   ser   dotados   de   solug6es   para   assegurar   a   melhor

condigao de acessibilidade possivel, a seguranga e o livre transito de pessoas.

Prapa dos Trfes Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br z-



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Art.  58. A construcao ou reforma dos passeios devera atender as

normas t6cnicas de acessibilidade e aos seguintes padr6es basicos:

I  -  desnfveis  devidamente  sinalizados  e,   sempre  que  possivel,

superados  por  intermedio  de  rampas  com  todos  os  elementos,  segundo  as

normas tecnicas brasileiras;

11  -inclinagao transversal  maxima de 3%  (tres  por cento)  na faixa

de  pedestre,  sendQ admitido percentual  de ate 8,33% (oito virgula trinta e tres

por cento) nas faixas de acesso e servigos.

Art.  59.  As  solug6es  de  acesso  para veneer eventuais  desniveis

entre  o  passeio  e a  linha  de testada  do  terreno  deverao  estar  localizadas  na

faixa de acesso ou, na falta desta, no interior do lote.

Art.    60.    Sao    obrigat6rias    ao    proprietario    a    constru?ao    e

conservagao  de  vedag6es,   sejam   muros  de  alvenaria  de  tijolos,   blocos  de

concreto ou similar, em terrenos construidos ou nao.

§1°  As  caracteristicas  volumetricas  e  os  materiais  utilizados  na

construgao  de  muros  devem  assegurar  a  integridade  fisica  dos  pedestres,

ficando vedado o uso de cercas de arame farpado,  cercas vivas com esp6cies

agressivas e similares.

§    2°    Os    terrenos    edificados    e    ajardinados    poderao    ser
dispensados da construgao de muros no alinhamento.

Art.    61.    0    6rgao    municipal    competente    podefa    exigir   dos

proprietarios  a  construgao  de  muros  de  arrimo  e  de  protegao,  sempre  que  o

nivel do terreno for superior ao logradouro pdblico,  ou quando houver desnivel

entre os lotes que possa amea?ar a seguranga ptlblica.
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Art.  62.  A construgao ou  instalagao de muros e vedag6es de lote

situado em  esquina devera  adotar solugao  que  garanta  a  visibilidade das  vias

que se cruzam.

Se9ao  111

Do Terreno e Fundag6es

Art. 63.  Sem a pr6via adogao de medidas corretivas e sanadoras,

nenhuma    edifica?ao     podera     ser    construida     sobre    terreno    sujeito    a

alagamentos,  instavel ou contaminado por substancias organicas ou t6xicas.

Art.  64.  A  realizagao  de  medidas  corretivas  no  lote  devefa  ser

comprovada por meio de  laudos e pareceres elaborados por t6cnico habilitado

e encaminhados para analise do 6rgao competente,  certificando os trabalhos e

garantindo   as   condig6es   sanitarias,   ambientais,   de   descontaminaeao,   de

estabilidade   do   solo,   drenagem   e   de   seguranga   para   a   sua   ocupagao,

independente de futura destinagao.

§   10  Antes   do   inicio  das   escavae6es   ou   movimento   de  terra

necessario a construgao, devera ser previamente:

I  - obtida autorizagao da  Prefeitura,  inclusive quando tratar-se de

glebas que ainda nao foram objeto de parcelamento;

11  -efetuado o escoramento e  protegao do passeio do logradouro

e das eventuais instalag6es de servigos pdblicos, quando necessario.

§  2°  Deverao  ser  igualmente  escoradas  e  protegidas  eventuais
construg6es,  muros  ou  quaisquer  estruturas  vizinhas  ou  existentes  no  im6vel

Prapa dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br 2{



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

que  possam  ser  atingidas  pelas  escava?6es,   pelo  movimento  de  terra  ou
rebaixamento do len?ol d'agua.

§ 30 0 aterro devera ser feito com terra expurgada de substancias
organicas ou oriunda de outro processo aceito pelas normas t6cnicas oficiais.

Art. 65. As funda?6es deverao ser executadas inteiramente dentro

dos  limites  do  terreno,  de  modo  a  nao  prejudicar  os  im6veis  vizinhos  e  nao

invadir o leito da via pi]blica.

Paragrafo  ilnico.   0  terreno  circundante  a  qualquer  constru?ao

devera  dar  escoamento  as  aguas  pluviais  e  protege-la  contra  infiltrag6es  ou

erosao.

Art.   66.   Nos  terrenos   situados   em   areas   abaixo   da   cota   do

logradouro  ou  nas  quais  sejam  previstos  aterros  para  nivelamento  do  solo,  a

cota  de  soleira  do  pavimento  terreo  da  edificagao  sera  definida  pelo  6rgao

competente,  constituindo-se em condigao pfevia para o licenciamento de obras

de construgao.

§    1°   As   valas   e   barrancos   resultantes   de   escavag6es   ou

movimento   de   terra   com   desnfvel   superior   a   1,20m   (urn   metro   e   vinte

centimetros) deverao receber escoramento de acordo com as normas t6cnicas

especificas.

§ 2° Concluidos os servigos da escavagao ou movimento de terra,

se a diferenga de nivel entre os terrenos for superior a 1,20m (urn metro e vinte

centimetros), os muros, quando houver,  serao necessariamente de arrimo.

Segao lv

Das Estruturas, Paredes e Pisos
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Art.   67.   Os   elementos   estruturais,   paredes   divis6rias   e   pisos

deverao atender as normas t6cnicas brasileiras e garantir:

I -resistencia ao fogo;

11  -impermeabilidade;

Ill -estabilidade da construgao;

lv - eficiente  desempenho  acL]stico,  t6rmico e  de  iluminagao  das

V -condig6es de acessibilidade e seguranga.

unidades;

Paragrafo    l]nico.    As    edificag6es   deverao   ser   perfeitamente

isoladas  da  umidade  mediante  impermeabilizag6es  entre  os  alicerces  e  as

paredes.

Art.   68.   As   instalag6es   sanitarias,   cozinhas   e   demais   areas

molhadas internas ou externas da edificagao deverao center:

I  -  piso  de  material  resistente,  impermeavel,  antiderrapante  e  de

facil manuteneao;

11  -  paredes  de  material  resistente,   liso,   impermeavel  e  de  facil

manutengao, ate a altura minima de 2,00m (dois metros).

Paragrafo  dnico.  Em  habitae6es,  a  altura  da  barra  impermeavel

podera ser reduzida a 1,50m (urn metro e cinquenta centimetros).
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Art.    69.     Os    compartimentos    de    edifica?6es    onde    houver

manipulagao  ou  armazenagem  de  produtos  quimicos,  alimentos  ou  material

perecivel  submetem-se  a  legislagao  sanitaria  e  ambiental  aplicavel,  devendo

conter piso  e  paredes  revestidos  de  material  resistente,  incombustivel,  de  cor

clara,  impermeavel e de facil manutengao.

Art.   70.   As  edificag6es  destinadas  a  atividades  potencialmente

causadoras  de  rufdos  ou  a  eles expostas  deverao  dar solugao  de tratamento

aci]stico aos ambientes geradores ou afetados, por interm6dio do planejamento

da localizagao no lote das barreiras e fechamentos dos vaos e aberturas,  al6m

da  adogao  de  materiais  construtivos  e  de  revestimentos  com  propriedades

absorventes e/ou isolantes,  de forma a assegurar o conforto actlstico interno e

dos vizinhos.

Art,  71.  A  uti]izagao  de  utilizagao  de  materiais  alternativos  como

elementos estruturais,  paredes e  pisos  devera  ser acompanhada de  laudo de

habitabilidade  que  comprove  o  atendimento  ao  art.  67  desta  Lei  e,  em  casos

especiais, a descontaminagao contra agentes quimicos e biol6gicos.

Segao V

Das Coberturas

Art.    72.    As    coberturas    serao    confeccionadas    em    material

impermeavel,  incombustivel  e  resistente a  agao de agentes atmosfericos,  nao

devendo representar fonte significativa de ruido para as edificag6es.

Art.  73.  As  coberturas  deverao  manter  independencia  de  outras

edificag6es vizinhas,  devendo ser interrompidas nas linhas de divisa.
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Paragrafo   l]nico.   As   estruturas   das   coberturas   de   edifica?6es

seriadas   ou   geminadas   devefao   manter   independencia   em   cada   unidade

aut6noma, garantindo total separagao.

Art. 74.  Nao sao consideradas como area construfda as projeg6es

dos  beirais  e  marquises  das  edificag6es  que  obedegam  a  urn  balaneo  com

largura maxima de 1,00m (urn metro) em rela?ao ao seu perimetro.

Art.   75.   E   admitida   a   utiliza?ao   de   protecao   coberta   sobre   o

alinhamento predial, nos acessos de edificag6es, com projegao sobre o passeio

pdblico e sobre o recuo,  de no maximo 0,50m  (cinquenta centimetros) e altura

minima de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros).

Segao Vl

Das Chamin6s

Art.  76.  As  chamines  de  qualquer especie  serao  executadas  de

maneira  que  o  fumo,  fuligem,   odores  ou  residuos  que  possam  expelir  nao

incomodem   os   vizinhos   ou   prejudiquem   o   meio   ambiente,    devendo   ser

equipadas de forma a evitar tais inconvenientes.

§   1°   As   chamin6s   de   lareiras,   churrasqueiras   e   coifas   em

unidades  residenciais  deverao  elevar-se  em   no   minimo   1,00m   (urn   metro)

acima da parte da cobertura onde estiverem situadas;

§  2°  Quando  situadas  nas  divisas do  lote,  as  chamin6s  deverao

guardar afastamento minimo de  1,Oom (urn metro).

§ 30 As  chamin6s em  unidades  industriais deverao ter aprovaeao

do 6rgao ambiental competente.
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Segao Vll

Das Fachadas e Elementos Projetados em Balanap

Art.  77.   Sobre  os  passeios  6  admitida  projegao  de  marquises,

beirais e toldos,  aparelhos de ar-condicionado,  grades de seguranga,  floreiras,

elementos  decorativos,   brise-soleil  ou  outros  elementos  para   prote?ao  das

fachadas,  desde  que  sejam  adotadas  medidas  de  seguran?a  ao  transito  de

pedestres  que  evitem  o  gotejamento  de  aguas  residuais  de  aparelhos  ou
floreiras  e  que  promovam  o  escoamento  de  aguas  pluviais  nas  condig6es

previstas nesta Lei.

Art.   78.   Os   toldos   e   similares   localizados   sobre   os   passeios

pi]blicos   deverao   ser   engastados   nas   edificag6es,   ficando   totalmente   em

balaneo,  nao  sendo  permitido  o  uso  de  elementos  de  sustentagao  ou  fixa?ao

nos passeios, desde que cumpridas as seguintes restrig6es:

I  -  marquises  e  toldos  devem  guardar  altura  minima  de  2,50m

(dois metros e cinquenta centimetros) do piso sobre o qual se projetam;

11   -   para   os   demais   elementos   em   balango,   admite-se   altura

minima  de  2,20m  (dois  metros  e  vinte  centimetros)  do  piso  sobre  o  qual  se

projetam;

§ 1° Os elementos em balango projetados sobre o passeio devem

guardar  distancia  de  0,50m  (cinquenta  centimetros)  do  limite  do  meio-fio  e

adaptar-se    as    condi?6es    do    logradouro    quanto    aos    equipamentos    de

sinalizagao   e   ilumina?ao,    arborizagao,    redes   de   infraestrutura   e   demais

componentes de utilidade ptlblica;

§   20   Qualquer   aparelho   para   condicionamento   artificial   do   ar

fixado ou apoiado  nas fachadas devera  ser inserido em  caixa de  protegao ou
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acomodado  a  partir  de  solu?ao  especifica  de  projeto,  bern  como  provido  de

escoamento   das   aguas   pluviais   sobre   o   terreno   adjacente   ou   sobre   o

logradouro pilblico, conforme figura constante no Anexo I desta Lei.

Segao VIII

Dos Compartimentos

Art.   79.   Os   compartimentos   das   edificag6es   sao   classificados

segundo   a   fungao   preponderante   neles   exercida,    que   determinara   seu

dimensionamento minimo e a necessidade de ventilagao e iluminaeao, a saber:

I  -  compartimentos  de  permanencia  prolongada:  compartimentos

de  uso  constante,  caracterizados  como  espagos  habitaveis  que  demandam

permanencia   confortavel    por   tempo    longo   ou    indeterminado,    tais    como

dormit6rios,   salas  de  estar,   de  jantar,   de  lazer,   ambientes  de  estudos,   de

trabalho, copas, cozinhas, area de servigo,  lojas,  salas comercias e locais para

reuni6es;

11  -  compartimentos  de  permanencia  transit6ria:   compartimentos

de uso ocasional e/ou tempofario caracterizados como espagos habitaveis que

demandam    permanencia   confortavel    por   tempo   determinado,    tais   como

vestibulos,      corredores,      caixas     de     escadas,      despensas,      dep6sitos,

estacionamentos, garagens, vestiarios e banheiros.

Paragrafo     l]nico.     S6taos    e     por6es,     quando    devidamente

dimensionados,    iluminados   e   ventilados   poderao   ser   considerados   como

compartimentos de permanencia prolongada.

Prapa dos Trfes Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br tut



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

`   Ltl4-

Art.  80.  As  edificag6es  destinadas  as  residencias  unifamiliar  ou

multifamiliar serao compostas por,  no minimo,  1  (urn) compartimento dormit6rio

ou  sala  dormit6rio,  al6m  de  cozinha,  area  de  servigo  e  1  (urn)  banheiro,  com

area total igual ou maior que 30,002 (trinta metros quadrados).

§1°  Os  compartimentos  das  unidades  residenciais  atenderao  as

seguintes dimens6es e areas minimas:

I   -   compartimentos   de   permanencia   prolongada:   8,00m2   (oito

metros  quadrados),  de  tal  forma  que  permita  a  inscrigao  de  urn  circulo  de

2,00m  (dois  metros)  de  diametro  em  qualquer  regiao  de  sua  area  de  piso,

exceto os especificados nos incisos 11 a lv deste artigo;

11  -dormit6rios:

a)    quando    se   tratar   de    urn    i]nico:    12,00m2    (doze    metros

quadrados);

b)  quando  se  tratar  de  dois:  10m2  (dez  metros  quadrados)  para

cada urn;

c)   quando   se   tratar   de   tres   ou   mais:    10,00m2   (dez   metros

quadrados)   para   urn  deles,   8m2   (oito   metros  quadrados)   para   os  demais,
admitindo-se 6m2 (seis metros quadrados) para urn deles;

d) quando se tratar de sala dormit6rio:  16,00m2 (dezesseis metros

quadrados).

Ill  -cozinhas  e  copas:  4,00m2  (quatro  metros  quadrados),  de  tal

forma que permita a instalagao de pia,  fogao e geladeira,  alem da abertura de

portas;
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lv  -  areas  de  servigo:   3,00m2  (tres  metros  quadrados),   de  tal

forma que permita a instalagao de tanque e maquina de lavar roupas;

§ 2°  Os  banheiros  devefao  ser dimensionados  com  area  minima

de   2,50m2   (dois   metros   e   cinquenta   centimetros   quadrados),   de   modo   a

acomodar vaso sanitario, box e pia, vetada sobreposigao de pegas.

Art. 81.  Considera-se habitagao de interesse social aquela com no

maximo  70,00m2  (setenta  metros  quadrados),   construida  ou  financiada  por

entidades pi]blicas ou privadas,  atendendo a legislagao especifica.

§  1°  Os  compartimentos  das  unidades  residenciais  atenderao  as

seguintes dimens6es e areas minimas:

I  -dormit6rios:  urn com  8,00m2  (oito  metros  quadrados)  e demais

com 6,00m2 (seis metros quadrados); e

11  -cozinha:  4,00m2  (quatro  metros  quadrados),  de  tal  forma  que

permita a instalagao de pia, fogao e geladeira,  alem da abertura de portas.

§ 2°  Os  banheiros devefao ser dimensionados com  area  minima

de  2,00m2  (dois  metros  quadrados),  devendo  conter  barra  impermeavel  nas

paredes com  1,50m  (urn  metro e cinquenta centimetros)  de altura somente  no

compartimento de banho.

Art.  82.  Os banheiros de uso pl]blico ou coletivo,  com previsao de

agrupamento de bacias sanitarias, deverao dispor de:

I  - box sanitario individual  com  area  minima  de  1,20m2  (urn  metro

e vinte centfmetros quadrados), assegurada distancia frontal para uso da bacia

de 0,80m  (oitenta centimetros),  vedada  superposigao com  a abertura da folha

da porta;
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11  -divis6rias  com  altura  minima  de  1,80m  (urn  metro  e  oitenta

centimetros)   e   folha   da   porta   do   box   com   no   minimo   0,80m    (oitenta

centimetros) de vao livre; e

Ill   -  acesso  aos  boxes  garantido  por  area  de  circulaeao  com

largura nao inferior a  1,20m (urn metro e vinte centimetros).

Paragrafo  l]nico.   Em  edificag6es  de  uso  pdblico  ou  coletivo,   o

dimensionamento  e  os  crit6rios  quanto  a  instalagao  de  banheiros  acessiveis

para     pessoas     com     deficiencia     ou     mobilidade     reduzida     seguirao     as

determinag6es inseridas em lei e normas t6cnicas, considerando-se:

I   -  edifica?ao  de  uso  pL]blico  a  construir:   sanitarios  acessiveis

distribuidos   na   razao   de,   no   minimo,   uma   cabine   por   genero   em   cada

pavimento da edificagao,  com entrada independente dos sanitarios coletivos; e

11  -  edificaeao  de  uso  pdblico  existente:  pelo  menos  urn  sanitario

acessivel  por  pavimento,  com  entrada  independente  dos  sanitarios  coletivos

ou,  no caso de comprovada inviabilidade,  no minimo  1  (urn)  sanitario integrado

ao pavimento ou rota acessivel interna.

Art.  83.  Os compartimentos de  permanencia prolongada deverao

conter  p6rdireito  minimo  igual  a  2,70m  (dois  metros  e  setenta  centimetros),

salvo   cozinhas,   copas   e   areas   de   servi?o,   que   poderao   conter   p6-direito

minimo igual a 2,50m (dois metros e cinquenta centfmetros).

Paragrafo   dnico.    No   caso   de   o   compartimento   possuir   teto

inclinado,  inclusive varandas,  o  ponto mais  baixo tera  altura  minima de 2,30m

(dois metros e trinta centimetros),  mantidos o p6-direito minimo obrigat6rio para

o compartimento em seu ponto m6dio.
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Art.  84.  Os  compartimentos  de  permanencia  transit6ria  podefao

ter  p6-direito  mfnimo   igual   a  2,50m   (dois   metros  e  cinquenta  centimetros),

conforme figura constante no Anexo I desta Lei.

Art.   85.   Sera   admitida  a   instalaeao  de   mezanino   ou  jirau   em

estabelecimentos comerciais,  servigos ou industriais,  desde que com p6-direito

total   de   5,55m   (cinco   metros   e   cinquenta   e   cinco   centimetros)   ou   major,

assegurada  altura  minima  de  2,50m  (dois  metros  e  cinquenta  centimetros)

sobre o mezanino ou jirau em qualquer ponto.

§  10  0  mezanino  ou jirau  podera  ocupar ate  50%  (cinquenta  por

cento) da area de piso do compartimento sobre o qual se projeta.

§  20  0   mezanino  ou  jirau  com  altura  menor  que  2,70m   (dois

metros   e   setenta   centimetros)   devera   ser  destinado   a   compartimento   de

permanencia transit6ria.

Art.   86.   Sera  admitida  a   instalagao  de   mezanino  ou  jirau   em

residencia, obedecendo aos seguintes criterios:

I -podera ocupar at61/3 (urn tergo) da area do andar subdividido;

11  -  devera  possuir  p6  direito  compatfvel  com  o  uso  a  que  se

Seeao lx

Da llumina?ao e Ventilaeao dos Compartimentos

destina.

Art.  87. As edificae6es deverao possuir aberturas para ilumina?ao

e   ventilagao   naturais   dos   compartimentos,   considerando   sua   utilizagao   e

Praga dos Tr6s Podcres, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br

i,--``



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

permanencia,    bern   como   as   premissas   de   conforto   termico   e   acdstico,

obedecidas as normas especificas e disposig6es desta Lei.

Paragrafo   dnico.   E   vedada   a   abertura   de   vaos   em   paredes

construidas  sobre  as  divisas  do  lote  ou  a   menos  de   1,50m   (urn   metro  e

cinquenta  centimetros)  de  distancia  das  mesmas,  salvo  no  caso  de  fachada

constru[da sobre a testada do  lote,  conforme  previsto  na  lei  municipal  de  uso,

ocupagao e urbanizagao do solo.

Art.   88.   Compartimentos   de   permanencia   prolongada   deverao

conter vao  para  ventilagao  e  iluminagao  naturais  na  proporgao  minima  de  1/6

(urn  sexto)  da  area  do  piso  e  compartimentos  de  permanencia  transit6ria,  na

proporgao minima de  1/8 (urn oitavo) da area do piso.

§   1°   Areas   destinadas   a   garagem   de   veiculos   atenderao   a

proporgao    minima    de     1/10    (urn    d6cimo)    da    area    do    piso    para    o

dimensionamento do vao de iluminagao e ventilagao naturais.

§    2°    As    dimens6es    estabelecidas    no    caput    desde    artigo
consideram   os   vaos   l]teis   para   ventila?ao   e   iluminagao   naturais   livres   de

qualquer obstrugao que comprometa a fungao a que se destinam,  excetuando-

se os caixilhos.

Art.  89.  Os  compartimentos  deverao  ser ventilados  e  iluminados

de maneira que atendam as seguintes disposig6es:

I  -  nas  edifica?6es  residenciais  unifamiliares  e  multifamiliares,  os

compartimentos  de  permanencia  prolongada  e  os  banheiros,  exceto  lavabos,

deverao  dispor de  vaos  para  iluminagao  e  ventilagao  naturais voltados  para  o

exterior da construgao, nas condig6es estabelecidas a seguir:
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a)   admite-se   ilumina?ao   e   ventila?ao   do   compartimento   por

intermedio  de  varandas,  terraaps  e  alpendres  abertos  e  cujas  coberturas  nao

ultrapassem 2,50m  (dois metros e cinquenta centimetros) de profundidade,  ate

o limite com a parede do compartimento a ventilar e iluminar;

b)  a  profundidade do  compartimento  medida  a  partir  da  abertura

de  iluminagao  nao  podefa  exceder  tres  vezes  o  seu  p6  direito,  incluindo  na

profundidade    a    projegao    das   varandas,    terragos,    alpendres   ou    outras

coberturas;

c)  admite-se  a  ventilagao  e  iluminagao  de  cozinhas  e  banheiros

por  interm6dio  de  aberturas  para  a  area  de  servigo,  desde  que  o  vao  desta

area voltado para o exterior da edificagao seja dimensionado na proporgao do

somat6rio   das   areas   de   piso   dos   compartimentos   a   ventilar   e   iluminar,

conforme figura constante no Anexo I desta Lei.

11  -  Nas  edificae6es  nao residenciais,  banheiros  e  copas  podefao

ser ventilados e iluminados de maneira indireta,  por meio de prismas ou outros

mecanismos previstos nesta Lei.

Art.  90.  Circulag6es  horizontais  com  extensao  superior a  10,00m

(dez  metros)  deverao  dispor  de  abertura  para  o  exterior,  de  acordo  com  as
disposig6es relativas aos compartimentos de permanencia transit6ria.

Art.  91.   E  permitida  a  ventilaeao  indireta  por  meio  de  dutos  ou

induzida  mecanicamente  para  os  compartimentos  de  permanencia  transit6ria,

desde que atendidas as seguintes condig6es:

I  -  atrav6s  de  dutos  de  exaustao  horizontal,  com  segao  de  area

minima   igual   a  0,0025m2   (vinte  e  cinco  centimetros  quadrados),   por  cada

10,00m2 (dez metros quadrados) de area construida,  dimens6es nao inferiores

a  0,25m  (vinte  e  cinco  centimetros)  e  comprimento  maximo  de  5,00m  (cinco
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metros) ate o exterior,  se composto de  uma  i]nica  safda de ar,  ou de  15,00m

(quinze   metros),   caso   disponha   de   aberturas   para   o   exterior   nas   duas
extremidades do duto;

11 -atrav6s de meios mecanicos dimensionados de acordo com as

normas t6cnicas brasileiras;

111  -  atrav6s  de  duto  de  exaustao  vertical,  com  seeao  de  area

minima  igual  a  6%  (seis  por  cento)  da  altura  total  do  duto  e  dimens6es  nao

inferiores a 0,60m (sessenta centimetros),  devendo dispor de tomada de ar na

base,  aberta  diretamente  para  o  exterior,  prolongando-se  por pelo  menos  urn

metro   acima  da  cobertura  e  ser  provida  de  abertura  inferior,   que   permita

limpeza e protegao contra agua das chuvas.

§  1°  A adogao  de  meios  mecanicos  para  ventilagao  devera  ser
dimensionada   de   forma   a   garantir   a   renovagao   do   ar   do   compartimento

ventilado mecanicamente, de acordo com as normas t6cnicas brasileiras.

§ 2° As instalag6es geradoras de gases,  vapores e partfculas em

suspensao deverao ter sistema de exaustao mecanica,  sem prejuizo de outras

normas pertinentes a higiene e a seguranea do trabalho.

Art.   92.   Em  compartimentos  destinados  a  atividades  especiais,

que  pela  sua  natureza  nao  possam  dispor  de  aberturas  para  o  exterior,  sac
admitidas iluminagao e ventilagao por meios artificiais,  dimensionadas segundo

as   normas  t6cnicas   brasileiras  e  aprovadas   pelo  6rgao  competente,   para

posterior licenciamento pela Prefeitura.

Art.   93.   Sao  condig6es  gerais  que  os  prismas  utilizados  como

meio de ventilagao e iluminagao de compartimentos devem conter:
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I  - parte inferior aberta e comunicante com compartimento dotado

de abertura de vao de ventilagao voltado para os  afastamentos da edificagao,

exceto garagens,  de forma a possibilitar a renovagao do ar em seu interior pelo

acionamento do efeito chamine;

11  -  parte  superior  aberta  e  desimpedida  de  qualquer  vedagao

opaca   que   impega   a   ilumina?ao   natural   ou   as   condig6es   de   ventilagao

permanente,  admitida protegao das chuvas por meio de domus com respiraeao

ou  outra  solugao  com  material  incolor e  transparente,  mantidos  os  indices  de

trocas de ar adequados e de  iluminagao  natural  dos compartimentos  para  ele

voltados;

Ill  -  revestimento  em  cores  claras  e,  quando  coberto  na  parte

superior,   com   caracteristicas   antirreverberantes,   de   forma   a   assegurar   o

conforto   acdstico   dos   compartimentos   atendidos   pelo   prisma,   desde   que

mantida a condigao prevista no inciso  11;

lv  -  faces  verticais  e  see6es  horizontais  mantidas  em  toda  a

extensao   de   sua   altura,   admitindo-se   o   escalonamento   e   o   afastamento

progressivo a cada  pavimento  no  sentido do crescimento da  area de abertura
em sua parte superior.

Art.  94.  A  utilizagao  de  prismas  de  ventilagao  e  iluminagao  nas

edificag6es  devera  atender  aos  seguintes  crit6rios  e  parametros  para  seu

dimensionamento:

I  -edificag6es  com  tres  pavimentos  ou  mais  e  at612,00m  (doze

metros)  de  altura,  excetuados  elementos  da  cobertura,  circunscrigao  de  urn

circulo tangente a todas as suas faces com, no minimo:
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a)  4,50m  (quatro  metros  e  cinquenta  centimetros)  de  diametro,

quando   utilizado   para   ventilar   e   iluminar  compartimentos   de   permanencia

prolongada,  permitida superposigao com os afastamentos da edificagao;

b)   2,50m   (dois   metros   e   cinquenta   centimetros)   de   diametro,

quando   utilizado   para   ventilar   e   iluminar   compartimentos   de   permanencia

transit6ria,  permitida superposicao com os afastamentos da edificagao.

11  -  edifica?6es  com  cinco  ou  mais  pavimentos  e  com  mais  de

12,00m  (doze  metros) de altura terao as dimens6es do prisma de ventilagao e

ilumina?ao  calculadas  segundo  os  seguintes  parametros  e  f6rmulas,  onde  (L)

corresponde  a  largura;  (D)  corresponde  ao  diametro;  e  (N-2)  corresponde  ao

somat6rio do ni]mero de pavimentos da edificaeao subtraido de dois:

a)  quando  utilizado  para  ventilar  e  iluminar  compartimentos  de

permanencia  prolongada,  exceto  copas,  cozinhas  e  areas  de  servigo,  sendo
uma  de  suas faces  aberta,  tera  largura  minima  (L)  nesta face  calculada  pela

formula:  [L=1,90m x (N-2)I;

b)  quando  utilizado  para  ventilar  e  iluminar  compartimentos  de

permanencia transit6ria, copas,  cozinhas e areas de servieo,  sendo 1  (uma) de
suas faces  aberta,  tera  largura  minima  (L)  nesta face  calculada  pela  formula:

[L=1,70m x (N-2)I;

c)  quando  utilizado  para  ventilar  e  iluminar  compartimentos  de

permanencia  prolongada,  exceto  copas,  cozinhas  e  areas  de  servieo,  sendo
fechado por suas faces,  devera permitir ao  nivel de cada piso a  instalagao de

urn circulo cujo diametro  (D)  minimo 6  calculado  pela formula:  [D=2,50m x  (N-

2)I;

d)  quando  utilizado  para  ventilar  e  iluminar  compartimentos  de

permanencia transit6ria,  copas,  cozinhas e area de servieo,  sendo fechado por
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suas faces, deverao permitir ao nivel de cada piso a inscri?ao de 1  (urn) circulo

cujo  diametro  (D)  minimo  e  calculado  pela formula  [D=2,30 x (N-2)I,  conforme

figura constante no Anexo I desta Lei.

Segao X

Dos Acessos e Circulag6es

Art.  95.  Os  espagos  destinados  aos  acessos  e  a  circulagao  de

pessoas,   tais   como   vaos   de   portas,   passagens,   vestibulos,   circula?6es,
corredores, escadas e rampas, classificam-se como:

I -de uso privativo:  internos a unidade, sem acesso do pdblico em

geral;

11  -de uso coletivo:  de  utilizagao aberta  a distribuigao do fluxo  de

circulagao e acesso do pllblico em geral.

Paragrafo dnico.  Os acessos as edificag6es compostos  por vaos

de  uso  coletivo  de  pessoas  ou  veiculos  dar-se-ao  unicamente  pelas testadas

oficiais  do  lote,  ficando  vedadas  aberturas  em  face  de  lotes  que  confrontem

com  areas  pl]blicas,   admitindo  excegao  quando  a  testada  oficial  6  a  area

pdblica.

Art.   96.   Toda   edificagao   destinada   a   presta?ao   de   servigos

pi]blicos   ou   privados,   bern  como   aquelas   destinadas  ao   uso   coletivo,   de

qualquer natureza, devem garantir condig6es de acesso, circulagao e uso pelas

pessoas  com  deficiencia  ou  mobilidade  reduzida,  conforme  as  disposie6es  da
legislagao em  geral e normas t6cnicas,  por meio de rotas acessfveis,  incluindo

a adogao de  pisos tateis e de sinalizagao acessivel,  al6m  de outras  previstas

nesta Lei.
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Paragrafo   tlnico.    0    acesso   a   edificagao   por   pessoa    com

deficiencia ou  mobilidade reduzida deve dar-se preferencialmente  por meio de

rampa.

Art.  97.  As  edificag6es  destinadas  as  atividades  de  educagao  e

sallde  submetem-se  as  disposig6es  normativas  estabelecidas  pelos  6rgaos

federais, estaduais e municipais competentes.

Art.  98.  Nos  acessos e circulag6es,  quando  integrantes  de  rotas

de fuga, serao adotados os pafametros determinados pelo Corpo de Bombeiros

e as normas tecnicas relativas a saidas de emergencia em edificios.

Subsegao I

Dos Vaos de Portas e Passagens

Art.  99. As portas e passagens deverao conter os seguintes vaos

livres minimos:

I - de uso privativo

a) compartimentos de  permanencia  prolongada:  vao livre com  no

minimo 0,80m (oitenta centimetros) de largura;

b)  compartimentos  de  permanencia  transit6ria:  vao  livre  com  no

minimo 0,70m (setenta centimetros) de largura,  salvo maior exigencia.

11 -de uso coletivo:  deverao conter vao livre com no minimo 1,20m

(urn metro e vinte centimetros) de largura, salvo maior exigencia.
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Paragrafo    dnico.    Admite-se   nos   compartimentos   de    servigo

destinados a casa de maquinas, dep6sito,  despensa e similares a utilizagao de

portas com 0,60m (sessenta centfmetros) de largura.

Art.   100.  Todos  os  vaos  de  portas  e  passagens  integrantes  de

rotas acessiveis devefao atender aos requerimentos das normas tecnicas e as

seguintes larguras minimas:

I -portas:  vao livre com no minimo 0,80m (oitenta centimetros) de

largura.

11 -vaos para passagem:  vao livre com no minimo 0,90m (noventa

centimetros) de largura.

Art.   101.   A  quantidade  e  a   largura  das   portas   destinadas  ao

acesso  de  uso  coletivo  deverao  ser dimensionadas  em  fungao  do  calculo  de

lotagao  da  edificagao,  segundo  parametros  e f6rmula  de  calculo dispostos em

legislagao especifica.

Art.102. As portas de acesso das edificag6es destinadas a locais

de   reuniao   e   concentragao   de   pessoas   deverao   atender   as   seguintes

disposig6es:

I  -  as  portas  de  acesso  devem  estar  posicionadas  de  forma  a

facilitar  entrada,  acomodagao  e  rapida  evacuagao  das  pessoas  do  local,  de

forma segura, devendo ser eficazmente sinalizadas;

11  -  as  safdas  dos  locais  de  reuniao  devem   se  comunicar,   de

prefetencia, diretamente com a via pl]blica;
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Ill  -  as  folhas  das  portas  de  saida  dos  locais  de  reuniao  nao

poderao se abrir diretamente sobre o passeio do logradouro publico.

Art.     103.    As    portas    dos    compartimentos    que    contiverem

aquecedores  a  gas  deverao  ser  dotadas,  em  sua  parte  inferior,  de  grelha,

veneziana  ou   similar,   de  forma  a  garantir  a   renovagao  de  ar  e  impedir  a

acumulagao de eventual escapamento de gas.

Subsegao  11

Das Circula?6es e Corredores

Art.  104. As circulag6es e corredores deverao conter os seguintes

vaos livres minimos,  salvo maiores exigencias de outras normas cabiveis:

I   -   de   uso   privativo:   vao   livre   minimo   com   0,90m   (noventa

centimetros) de largura.

11  -de uso coletivo:

a)  para  circulag6es  com  at610,00m  (dez  metros)  de  extensao,

vao livre minimo com  1,20m (urn metro e vinte centimetros) de largura;

b)   para   circulag6es   com   mais   de   10,00m   (dez   metros)   de

extensao, vao livre com,  no mfnimo,  1,50m (urn metro e cinquenta centfmetros)

de largura.

§  1°  Circulag6es  e  corredores  em  galerias,  centros  comerciais  e

similares deverao center as seguintes larguras minimas:
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a)  com  lojas  dispostas  em  urn  t]nico  lado:  2,20m  (dois  metros  e

vinte centimetros);

b)  com  lojas dispostas nos dois  lados:  3,20m  (tres metros  e vinte

centimetros).

§   2°   Circula?6es   e   corredores   utilizados   para   disposigao   de

mostruarios,  quiosques,  gondolas de  produtos,  caixas de cobranga,  guiches e

similares deverao assegurar padr6es de acessibilidade dispostos na  [egislacao

aplicave,.

Subsegao Ill

Das Escadas e Rampas

Art.   105.   Escadas   e   rampas   de   uso   privativo   atenderao   aos

seguintes requisitos:

I  - largura  minima em  cada  lance ou  segao com  0,85m  (oitenta e

cinco centimetros);

11  -pisos dos degraus e espelhos constantes em toda a extensao

da escada,  atendida a relagao de conforto obtida pela aplicagao da formula de

Blondel (0,63m = (2e + p) S 0,64m),  onde:

a)  a  largura  do  piso  [p]  corresponde  ao  intervalo  entre  0,28m

(vinte e oito centimetros) e 0,32m (trinta e dois centfmetros); e

b)  a  altura  do  espelho  [e]  corresponde  ao  intervalo  entre  0,16m

(dezesseis centimetros) e 0,18m (dezoito centimetros);

I+apa dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br EE



cento).

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito ±i[-.'

<        .-y,fo-^,Jy-,`,*

Ill  -inclinagao  maxima da  rampa  correspondente a  10%  (dez  por

Art.   106.  As  escadas  e  rampas  de  uso  coletivo  atenderao  ao

disposto nas normas t6cnicas e aos seguintes requisitos:

I  -Iargura  minima  em  cada  segao  com  1,20m  (urn  metro  e  vinte

centimetros);

11  -degraus com  altura  minima  de 0,16m  (dezesseis centimetros)

e  maxima de 0,18m  (dezoito centimetros)  e piso com  profundidade  minima  de

0,28m (vinte e oito centfmetros) e maxima de 0,32m (trinta e dois centimetros),

observada a aplicagao da formula de Blondel;

Ill    -    lances    retos    e    desimpedidos,    dotados    de    patamares

intermediarios  quando  houver  mudanga  de  diregao  ou  quando  excedido  16

(dezesseis)  degraus,  vedados  degraus  e  patamares  em  leque  ou  espiral  e
espelhos vazados;

lv  -  inclinagao  maxima  da  rampa  de  acordo  com  a  f6rmula  de

calculo e a tabela apresentada em normas t6cnicas;

V -construgao com material incombustivel e piso antiderrapante;

Vl   -   dotadas   de   corrimao   continuo   com   duas   alturas,   0,92m

(noventa  e  dois  centimetros)  e  0,70m  (setenta  centimetros)  respectivamente,

em ambos os lados, sem interrupe6es nos patamares, devidamente dotadas de

sinalizagao tatil para informagao da pessoa com deficiencia visual;
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Vll -patamar de acesso ao pavimento no mesmo nivel do piso da

Vlll  -  livres  de  qualquer  tipo  de  equipamento  ou  tubulag6es  que

possibilitem a expansao de fogo ou fuma?a.

X   -    p6-direito   minimo   de   2,50m    (dois    metros   e   cinquenta

centimetros),  livre de obstaculos em qualquer ponto;

Xl - quando integrante de rota de fuga,  atendimento as exigencias

do Corpo de Bombeiros e as normas t6cnicas pertinentes.

§ 10 Escadas e rampas com largura maior que 2,40m (dois metros

e  quarenta  centimetros)  deverao  dispor de  corrimao  intermediario,  garantindo

faixa livre de 1,20m (urn metro e vinte centimetros).

§  2°  Degraus  isolados  e  escadas,  quando  integrantes  de  rotas

acessiveis,  devem atender aos padr6es das normas t6cnicas de acessibilidade

e estar associados a rampa ou equipamento de transporte vertical.

Art.    107.   Sem   prejuizo   das   condig6es   de   acessibilidade,   as

escadas e rampas de protegao contra incendio e panico, internas ou externas a

edificaeao,   bern   como   os   demais   elementos   arquitet6nicos   e   instalag6es

obrigat6rias,  devem  atender  as  exigencias  do  Corpo  de  Bombeiros  e  constar

em projeto para fins de licenciamento pelo 6rgao municipal competente.

§  1° Todas  as  edificag6es  com  altura  igual  ou  major que  10,00m

(dez metros) devem ter escadas ou rampas de protegao contra incendios.

§  2° As  escadas  de  emergencia  devem  prever  area  de  resgate
com  espago  reservado  e  demarcado  para  o  posicionamento  de  pelo  menos

uma  pessoa  usuaria de cadeira de rodas,  nao  superposto,  com fluxo  principal
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de  circulagao  com  no  minimo  1,50m  (urn  metro  e  cinquenta  centimetros)  por

0,80m  (oitenta  centimetros)  de  area  por  pessoa,  a  depender  da  Iota?ao  da

edificacao e segundo norma t6cnica especifica.

Subsegao IV

Dos Elevadores e Escadas Rolantes

Art.     108,    A    obrigatoriedade    de    instalagao    de    elevadores

dependera  do  ndmero  de  pavimentos  da  edificagao,   independentemente  de

sua natureza:

§ 1° Nao 6 obrigat6ria a insta[agao de elevador em edificios de ate

quatro pavimentos, desde que a distancia vertical a ser vencida entre o n{vel da

soleira  do  andar  terreo  e  o  piso  do  quarto  pavimento  nao  ultrapasse  10,00m

(dez   metros),   devendo   ser   previsto   em   projeto   espago   adequadamente
dimensionado para instalagao de e[evador.

§ 2° A partir de cinco pavimentos, e obrigat6ria a instalagao de,  no

mfnimo,  urn elevador.

§ 30 A partir de oito pavimentos,  6 obrigat6ria a instalagao de dois

elevadores.

Art.109.  Toda  edificagao  de  uso  ptlblico  ou  coletivo  obrigada  a

dispor de elevador tera,  no mfnimo,  urn elevador adaptado ao uso por pessoas

com   deficiencia,   segundo   os   padr6es   das   normas   tecnicas   brasileiras   de

acessibilidade.
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§    1°    Na    instalaeao    de    elevadores    ou    de    qualquer   outro

equipamento eletromecanico de transporte vertical,  deverao ser observados os

requisitos previstos nas respectivas normas tecnicas brasileiras.

§  2°   Nao  sera  considerado  o  dltimo  pavimento  no  calculo  de

nl]mero  de  pavimentos,   quando  este  for  de  uso  privativo  do  penulltimo,   ou

quando for destinado exclusivamente a serviap do ediffcio.

Art.110.  Os  espaaps  de  circulaeao  para  acesso  aos  elevadores

ou outro equipamento eletromecanico de transporte vertical de passageiros, em

qualquer  pavimento,   deverao  ser  dimensionados  de  forma  a   inscrever  urn

circulo  com  largura  nao  inferior  a  1,50m  (urn  metro  e  cinquenta  centimetros),

medido a partir da folha da porta aberta.

Art.111.  A  instalacao  de  escadas,  esteiras  rolantes  e  similares

cumprira as exigencias das normas t6cnicas e os seguintes requisitos:

I  -  nos  patamares  de  acesso  e  de  saida  de  escada  rolante  e

esteira  rolante,  estara  disponivel  area  nao  confinada  para  acomodagao  dos

passageiros,  com profundidade de pelo menos 2,50m (dois metros e cinquenta

centimetros),  medida a partir da extremidade do guarda corpo;

11  -  a  area  de  patamar  das  escadas  e  esteiras  rolantes  deve

apresentar   superficie   de   base   antiderrapante,   desimpedida   de   quaisquer

desniveis;

Ill  -  a  altura  livre  acima  dos  degraus  da  escada  rolante  ou  da

esteira  rolante,  em  quaisquer  pontos,  deve  ser  de,  no  minimo,  2,30m  (dois

metros e trinta centimetros);
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lv - nas edifica?6es onde for exigida a  instalaeao de elevador,  a

escada   rolante   sera   considerada   como   complementar  a   este   dltimo,   nao

podendo substitui-lo.

Paragrafo  l]nico.  Devera  ser  aumentada  em  1,50m  (urn  metro  e

cinquenta centimetros)  a  area  de  acomodaeao disponibilizada  nos  patamares

de acesso e de saida de escada rolante e esteira rolante,  caso a  mesma fizer

parte integrante do trafego total.

Art.112.   Solue6es  eletromecanicas  que  vierem  a  ser  adotadas

nao poderao se constituir na dnica alternativa de circulagao vertical,  devendo a

edificagao   dispor   de   escada   ou   rampa   construidas   de   forma   acessivel,

observadas as normas t6cnicas contra incendio e panico.

Segao Xl

Das lnstalag6es Prediais

Art.113.  As  instalag6es  prediais  atendefao  as  normas  t6cnicas

brasileiras,   a  legisla?ao  aplicavel  e  as  determinag6es  dos  prestadores  dos

respectivos servigos pi]blicos, al6m das disposi?6es desta Segao.

Paragrafo  dnico.  A  concepgao  e  as  especificag6es  dos  projetos

complementares  das  instalag6es  prediais  devem  contribuir  para  a  eficiencia

energetica  e  a  racionalidade  no  uso  dos  recursos  ambientais  desde  a  sua

concepgao,  ate a construgao ou  instalagao de  materials e equipamentos e  no

p6s-USO.

Subsegao I

Das lnstalag6es de Aguas e Esgoto
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Art.114.  Toda  edifica?ao  devera  dispor  de  reservat6rio  elevado

para agua tratada,  com tampa,  boia,  reserva para combate a incendio e altura
suficiente  para  permitir  o  born  funcionamento  e  a  qualidade  da  distribuieao

interna, al6m de permitir o acesso para manutengao.

Art.115.  As edjficag6es multifamiliares deverao prever hidr6metro

por   unidade    aut6noma,    para    aferigao   do   consumo    individual,    al6m    de

equipamento  para  aferigao  do  consumo  global  de  agua  do  condominio,  de

acordo com normas regulamentadas em decreto.

Art.    116.   Todas   as   edificag6es   deverao   possuir   sistema   de

esgotamento sanitario ligado a rede pdblica.

Paragrafo    i]nico.    Para    lotes    nao   servidos    de    esgotamento

sanitario  pl]blico,   sera  indispensavel  a  apresenta?ao  de  projeto  tecnico  de

sistema independente para coleta, tratamento e disposi?ao do esgoto sanitario,

composto  por  fossa,  filtro  biol6gico  e  sumidouro,   em  conformidade  com  as

normas t6cnicas brasileiras e aprovado pelo 6rgao municipal competente.

Art.117.  E  condigao  para  a  aprovagao  de  projeto  de  edificag6es

multifamiliares  declaragao  de  possibilidade  de  abastecimento  de  agua  e  de

esgotamento sanitario emitida pelo 6rgao responsavel.

§  1°  A crit6rio  do  6rgao  competente  pelo  licenciamento,  no  caso

de edificag6es localizadas em areas onde nao houver rede pulblica de coleta e

tratamento  do  esgoto,  admite-se  a  adogao  de  tecnologias  alternativas  para

esgotamento sanitario,  mediante anotaeao na declaragao referida no caput do

artigo  e  laudo  tecnico  sobre  a  eficacia  do  sistema  a  ser  adotado  emitido  por

profissional habilitado.
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§   2°   Na   definigao   do   sistema   previsto   no   paragrafo   anterior,

devem  ser  considerados  o  impacto  sobre  a  natureza,  a  utilizagao  do  solo,  a

profundidade   do   lengol   freatico,   o   grau   de   permeabilidade   do   solo   e   a

localiza?ao da fonte de agua de  subsolo para consumo,  al6m da  possibilidade

de futura ligagao a rede pdblica.

§  30  Os  sistemas  individuais  de  esgotamento  sanitario  deverao

estar localizados de forma a garantir o acesso de servigos de limpeza.

Art.118.  As  novas  edificag6es  ou  empreendimentos  destinados

ao uso residencial multifamiliar acima de 16 (dezesseis) unidades e ao uso nao

residencial  deverao  ser dotadas  de  sistema  para  aquecimento  solar da  agua,

de acordo com o seguinte enquadramento:

I  -edificag6es destinadas ao uso residencial mu[tifamiliar deverao

ser dotadas de sistema para aquecimento solar da agua;

11 -empreendimentos de qualquer porte destinados a habitagao de

interesse  social  deverao  ser dotados  de  sistemas  para  aquecimento  solar  da

agua  em  todas  as  unidades  habitacionais,  al6m  dos  requerimentos  cabiveis

previstos  nesta  Segao  e  na  legislagao  aplicaveis  aos  empreendimentos  de

interesse social;

Ill   -   edificag6es   enquadradas   nas   categorias   de   uso   para   o

trabalho,  de uso especial e de uso misto,  deverao ser dotadas de sistema para

aquecimento solar da agua, a saber:

a) hot6is e similares;

b)   servigos   e   clubes   esportivos,   academias   de   ginastica,   e
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c) spas, clfnicas e institutos de estetica ou de beleza, e similares;

d) hospitais, unidades de sal]de com leitos, casas de repouso;

e) escolas,  creches, abrigos, asilos e albergues;

f) quart6is;

g)   indl]strias   que   demandem   agua   aquecida   no   processo   de

produgao ou que disponibilizem vestiarios para seus funcionarios;

h)  lavanderias  industriais,  de  prestagao  de  servi?o  ou  coletivas,

em   edificag6es   de   qualquer   uso,   que   utilizem   em   seu   processo   a   agua

aquecida.

Art.     119.    A    obrigatoriedade    de    instalagao    de    sistema    de

aquecimento  solar  nao  se  aplica  as  edificag6es  em  que  se  comprove  ser

tecnicamente  inviavel  alcangar  as  condig6es  para  aquecimento  de  agua  por

energia solar.

§1°  0  enquadramento  na situagao prevista  no caput deste  artigo
devera  ser  apresentado  a  Prefeitura  no  momento  da  obtengao  da  licenga

urbanistica,   acompanhado  de  estudos  t6cnicos  conclusivos  elaborados  por

profissional    habilitado,    demonstrando    a    inviabilidade    de    atendimento    a

exigencia   legal,   considerando   o   emprego  da   melhor  tecnologia   disponivel,

recomendae6es tecnicas do lnmetro e demais normas t6cnicas vigentes.

§2°  Para  efeitos  da  nao  aplicagao  do  sistema  de  aquecimento

solar,  sao considerados fatores que reduzem a incidencia solar:
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I  -  sombreamento  do  local  de  implantagao  dos  coletores  solares

por  edificagao  e/ou  obstaculos  externos  existentes  que  nao  fazem  parte  da
edificagao;

11   -  sombreamento  sobre  a  area  coletora,   obtido  por  meio  do

m6todo  de  carta  solar,  avaliado  no  solsticio  de  inverno  em  tres  horarios  sob

incidencia solar,  nas seguintes condig6es:

a) se for maior que 60% (sessenta por cento) em pelo menos urn

desses hofarios, nao sera possivel a utilizagao;

b)  se  estiver  entre  30%  (trinta  por  cento)  e  60%  (sessenta  por

cento)  em  pelo  menos  urn  desses  horarios,  o  sistema  de  aquecimento  solar

deve ser instalado,  mas com ajustes nos coletores e no sistema de circulagao

de agua, conforme orientaeao t6cnica do fabricante;

c)  se estiver abaixo de 30%  (trinta por cento) em  pelo menos  urn

desses horarios, deve ser instalado.

Art.120.  E  obrigat6ria  a  instalagao de sistema  para  aquecimento

solar da agua nas edifica?6es de uso residencial multifamiliar, novas ou nao, ou

integrante  de  conjuntos  de  instala?6es  de  usos  nao  residencial,  que  inclua  a

construgao de piscina com agua aquecida.

Paragrafo  tinico.   Considera-se   piscina  o  reservat6rio  de  agua

destinado  a  atividades  de  lazer,  terapeuticas  e  esportivas,  com  capacidade

superior a 5,00m3 (cinco metros cl]bicos).

Art.    121.   As   instalag6es   hidraulicas   e   os   equipamentos   de

aquecimento   de   agua   por  energia   solar  deverao   ser  dimensionados   para

atender,  no  minimo,  a 40%  (quarenta por cento) de toda a demanda anual  de

energia necessaria para o aquecimento de agua.
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Subsegao  11

Das lnstalae6es E16tricas,  Impermeabilizagao,  Drenagem e Aguas Pluviais

Art.   122.   E  obrigat6ria  a  existencia  de  instalag6es  eletricas  em

todas as edificag6es situadas em  logradouros servidos por rede de distribuigao

de energia.

Paragrafo  dnico.  Os  medidores  e transformadores deverao  estar

situados     em     compartimentos     tecnicamente     adequados,     separados    e

localizados    no    pavimento   t6rreo,    seguindo   o   padrao   estabelecido    pela

concessionaria de energia.

Art.123. As instalae6es para drenagem de aguas pluviais deverao

garantir   niveis   eficientes   de   funcionamento,   seguranga,   higiene,   conforto,

durabilidade   e   economia,   definidos,   analisados   e   vistoriados   para   fins   de

emissao do Habite-se.

Art.124.  E  obrigat6ria a implantagao de sistema  para a  capta?ao

e  retengao  de  aguas  pluviais  em  telhados,  coberturas,  terragos  e  pavimentos

descobertos,   bern   como   em   lotes,   edificados   ou   nao,   que   tenham   area

impermeabilizada superior a 500,00m2 (quinhentos metros quadrados).

§ 1° As aguas pluviais deverao ser armazenadas em reservat6rio,

de forma a retardar o langamento na rede de drenagem.

§  2°  A  disponibilidade  de  areas  passiveis  de  impermeabiliza?ao

dependera  da  taxa  de  permeabilidade  dos  terrenos,  conforme  definida  na  lei

municipal de uso, ocupagao e parcelamento do solo.
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§ 3° A impermeabilizaeao devera  ser realizada  preferencialrhente
com piso drenante em pelo menos 30% (trinta por cento) da area.

Art.125.  Sempre que houver sistema de aproveitamento de aguas

pluviais  para  usos  nao  potaveis,  devefao  ser  atendidas  as  normas  sanitarias

vigentes   e   as   condig6es   t6cnicas   estabelecidas   pela   legislagao   vigente,

visando:

I  -  determinar  os  tipos  de  utilizagao  admitidos  para  a  agua  nao

potavel    e    evitar    o    consumo    indevido,    definindo    sinalizagao    de    alerta

padronizada  a  ser  colocada  em   local  visivel  junto  ao  ponto  de  agua   nao

potavel;

]1  -garantir padr6es de qualidade da agua apropriados ao tipo de

utilizagao    previsto,    definindo    os    dispositivos,     processos    e    tratamentos

necessarios para a manutengao desta qualidade,  em especial limpeza anual do

reservat6rio,  segundo as normas tecnicas aplicaveis.

Art.   126.   Em  observancia  ao  C6digo  Civil  e  a  Lei  n°  6.766/79,

devera haver reserva de espago no terreno para passagem de canalizaeao de

aguas pluviais e esgotos provenientes de lotes situados a montante,  conforme

figura constante no Anexo I desta Lei.

§  1°  Os  terrenos  em  declive  somente  poderao  lan?ar  as  aguas

pluviais    para    os    terrenos    a    jusante    quando    nao    for    possivel    seu

encaminhamento para os logradouros em que se situem.

§  2°  Para  o  caso  previsto  no  paragrafo  anterior,  as  obras  de
canalizagao das  aguas ficarao  a cargo  do interessado,  devendo o proprietario

do terreno a jusante permitir sua execugao.
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Art.   127.   E  proibida  a  ligagao  de  coletores  de  aguas  pluviais  'a

rede de esgotamento sanitario.

Art.128.  No caso da realizagao de obras, o proprietario do terreno

6 o responsavel pelo controle das aguas superficiais e por eventuais efeitos de

erosao ou  infiltraeao,  respondendo  pelos danos aos vizinhos,  aos  logradouros

pilblicos  e  a  comunidade,  bern  coma  pelo  assoreamento  e  pela  poluigao  de
bueiros e galerias.

Subsegao Ill

Dos Dep6sitos Temporarios de Residuos

Art.   129.  E  obrigat6ria  a  existencia  de

abrigo  ou  dep6sito  temporario  de  residuos  situado  no  interior  do  im6vel,  em

local  desimpedido  e  de  facil  acesso,  apresentando  capacidade  apropriada  e

detalhes   construtivos   que   atendam   as   determinag6es   do   6rgao   municipal

competente pela fiscalizagao.

Art.   130.   Para  condominios  verticais  e  horizontais,   loteamentos

fechados,  fechamentos  autorizados  de  vias  ptlblicas  e  centros  comerciais,  o

empreendedor  devera  instalar  dep6sito  temporario  de  resfduos,  com  acesso

externo,  dimensionado  de  acordo  com  a  estimativa  de  geragao  de  residuos

para  a  totalidade  do  empreendimento  e  previamente  aprovado  pelo  6rgao

municipal competente.

Paragrafo     dnico.      Deverao     ser     aplicadas     as     seguintes

recomendag6es t6cnicas para instalagao:

I   -   revestimento   ceramico   antiderrapante   no   chao   e   liso   nas
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11  -  ralo  ligado  a  rede  de  esgoto  para  escoamento  de  eventuais

liquidos gerados;

Ill -tela treligada nas janelas ou portas,  possibilitando a ventilagao

lv -torneira para efetuar a limpeza do local;

V - iluminagao artificial  instalada em seu  interior;

Vl -acesso direto ao logradouro;

do local;

Vll -largura da porta de acesso para coleta com no minimo  1,10m

(urn  metro  e  dez  centimetros)   para  a   passagem  de  urn  conteiner  de  ate
1.000,001  (mil  litros).

Subse?ao IV

Das lnstalag6es Especiais

Art.131.  Edificag6es que demandem aprovagao de outros 6rgaos

para  seu  licenciamento  deverao  apresentar  projeto  a  Prefeitura  para  fins  de

expedi?ao de licen?a urbanistica.

§   1°  As  instalag6es  especiais  de  seguranga,   como  para-raios,
detectores  de  fumaga  e  portas  corta-fogo;  e  de  combate  a  incendios,  como

escadas  e  rampas  pressurizadas,   hidrantes,   sprinklers  e  mangueiras,   entre

outros,  deverao  atender  as  normas  t6cnicas  brasileiras  e  as  exigencias  do

Corpo de Bombeiros.
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§    2°    Edificag6es    destinadas    a    abrigar    usos    e    atividades

classificados  como  sujeitos  a  avaliagao  de  impacto  ambiental  ou  sob  controle

obrigat6rio   da  Vigilancia   Sanitaria   deverao   submeter-se   as   exigencias   dos

6rgaos competentes.

Art.    132.   As   edificag6es   destinadas   a   abrigar   atividades   de

presta?ao  de  servigos  automotivos  compreendidas  por  garagens,  postos  de
servigos,  oficinas e postos de abastecimento de veiculos,  que manipulem 6leo,

combustivel    ou    qualquer   material    potencialmente   contaminante,    deverao

observar a legislagao aplicavel, al6m das seguintes disposig6es:

I -serem dotadas de estruturas de retengao dos residuos liquidos,

de modo a nao permitir o laneamento superficial em todo o alinhamento voltado

para os passeios pdblicos;

11 -despejos destas estruturas coletadas por caixa separadora de

agua  e 6Ieo,  conforme  normas  pertinentes,  antes  de  serem  langados  na  rede

pdblica de esgoto sanitario;

Ill   -  piso   impermeavel   nas  areas  de  trabalho  e  estruturas   de

contengao dos residuos liquidos, de modo a impedir a contaminagao do solo no

local.

Segao Xll

Dos Locais de Estacionamento e Guarda de Veiculos

Art.     133.     Nos    estacionamentos    externos    ou    internos    das

edificag6es de uso pi]blico ou de uso coletivo,  ou naqueles localizados nas vias

pdblicas,  serao reservados pelo  menos 7%  (sete por cento) do total  de vagas
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para  vefculos  que  transportem  pessoa  com  deficiencia ffsica  ou  visual  e  para

idosos, conforms disposig6es a seguir apresentadas:

I  - vagas para idosos:  5% (cinco por cento) do total de vagas com

acesso e percurso ate a entrada principal ou elevador, dotado de condig6es de

acessibilidade conforme normas t6cnicas.

11  -vagas  para  veiculos  que transportem  pessoa  com  deficiencia

fisica ou  visual:  2%  (dois  por cento)  do total  de  vagas,  sendo assegurada,  no

minimo,  uma  vaga  em  locais  pr6ximos  a  entrada  principal  ou  ao  elevador,  de

facil acesso a circulacao de pedestres, tragadas e sinalizadas conforme normas

tecnicas e legislagao vigentes e com especificag6es t6cnicas em desenho.

Art.   134.   As  areas   internas  de  estacionamento   para  ve{culos,

cobertas  ou  nao,  terao  acesso  para  a  via  ptlblica  e  sefao  dotadas  de vagas

com  padrao mfnimo de 2,30m  (dois metros e trinta centimetros) de largura por

5,00m   (cinco   metros)   de   comprimento,   exceto   vagas   para   pessoas   com

deficiencia, areas de estacionamento destinadas a outros tipos de veiculos que

nao os de passeio e demais ressalvas desta Lei.

§  1°  Quando distribufdas paralelamente a  pista de rolamento que

lhes  da  acesso,  as  vagas  adotarao  padrao  mfnimo  de  2,50m  (dois  metros  e

cinquenta centimetros) de largura por 6,00m (seis metros) de comprimento;

§ 2° A vaga  para  estacionamento  e  guarda  de  motocicletas tera

as   dimens6es   minimas   de   1,50m   (urn   metro   e   cinquenta   centimetros)   de

largura  e  2,00m  (dois  metros)  de  comprimento,  com  area  minima  de  3,00m2

(tres metros quadrados);

§  3°  A  vaga  para  bicicletas  devera  ser  composta  por  paraciclo
medindo  0,75m  (setenta  e  cinco  centimetros)  de  altura  e  0,75m  (setenta  e
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cinco  centimetros)   a   lm   (urn   metro)   de   largura,   reservando   comprimento

minimo de 1,90m (urn metro e noventa centimetros) para estacionamento.

Art.135.  A  largura  minima  da  pista  de  rolamento  que da  acesso

as vagas sera constante ao longo de toda a extensao, de acordo com o angulo

de intersecao da vaga com esta, a saber:

I  -  angulo  a  30°   (trinta  graus):   largura  minima  de  3,00m   (tres

metros);

11   -  angulo  a  45°   (quarenta  e  cinco  graus):   largura  minima  de

4,00m (quatro metros);

Ill   -  angulo  a  60°   (sessenta   graus):   largura   minima  de  4,50m

(quatro metros e cinquenta centimetros);

lv -angulo a 90° (noventa graus):  largura minima de 5,50m (cinco

metros  e  cinquenta  centimetros),  conforme figura  constante  no Anexo  I  desta

Lei.

Art.     136.    Ficam    dispensadas    da    obrigagao    de    areas    de

estacionamento:

I  -  as  edificag6es  residenciais  com  ate  70,00m2  (setenta  metros

quadrados) de area total; e

11  -  as  reformas  ou  adequagao  de  im6veis  de  valor  hist6rico  ou

cultural.

Paragrafo   ulnico.   Serao   admitidas   vagas   que   necessitem   de

manobrista,  organizadas sem acesso direto a pista de rolamento ou atrav6s de
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outra  vaga,  ate o  maximo  de 20%  (vinte  por cento)  do total  de vagas  prevista

para a edificagao.

Art.    137.    As    areas    coletivas    ou    individuais    cobertas    para

estacionamento e guarda de veiculos deverao conter:

I -paredes e pisos de material impermeavel;

11  -ventilagao permanente atrav6s de vaos com  1/10 (urn decimo)

da area de piso do estacionamento,  podendo ser reduzido em 50%  (cinquenta

por cento) caso a ventilacao se faga por meio de ventila?ao cruzada; e

111    -   pe-direito   minimo   de   2,50m    (dois   metros   e   cinquenta

centfmetros) em qualquer ponto.

§  10  No  caso  da  utilizaeao  de  prisma  de  ventilagao,   o  mesmo

devefa  ser exclusivo e com  dimensionamento m[nimo de  1/20 (urn vinte  avos)

da altura dos pavimentos por ele atendidos,  nao podendo ser inferior a 1 in (urn

metro).

§2°  As  areas  de  estacionamento  descobertas  e  localizadas  no
nivel do solo deverao ser executadas com piso drenante.

Art.   138.   As   rampas   destinadas   ao   acesso   de   veiculos   aos

pavimentos deverao conter largura minima de 4,00m (quatro metros),  e quando

em  curva,  raio  interno  de  3,50m  (tres  metros  e  cinquenta  centfmetros),  e  raio

externo de 7,50m (sete metros e cinquenta centfmetros)

Paragrafo  ilnico.  Rampas  para  acesso  ao  subsolo  ou  pavimento

elevado   deverao   manter   distancia   minima   de   5,00m   (cinco   metros)   do

alinhamento ou elemento de fechamento do lote para seu inicio com  inclinagao

maxima de 30% (trinta por cento).
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CAPITULO Vlll

DAS DISPOSICOES ESPEciFICAS PARA AS EDIFICACOES

Se9ao I

Das Edificag6es Multifamiliares

Art.     139.     As    edifica?6es     multifamiliares    verticais    com     16

(dezesseis) ou mais unidades deverao dispor de:

I  -  hall  de  entrada  com  previsao  para  instalagao  de  servigo  de

portaria;

11  -circulag6es de uso coletivo com  largura minima de  1,20m  (urn

metro e vinte centfmetros) e p6-direito mJnimo de 2,70m (dois metros e setenta

centimetros);

Ill -sanitarios separados por genero,  Iocalizados em pavimento de

uso comum,  sendo dispensado quando existir mais de urn sanitario acessivel e

de uso comum;

lv  -  dep6sito   para   material   de   limpeza  dotado  de  tanque   de

lava8em;

Vl  -  dispositivos  exigidos  pelas  normas  tecnicas  de  seguranga

contra incendio e panico;

Vll -instalag6es exigidas pelos prestadores de servigos pi]blicos.

Paragrafo  l]nico.  Quando  houver  local  exclusivo  para  recreagao

dos  moradores,  o  mesmo  devera  ser total  ou  parcialmente  coberto  e  conter
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condig6es  adequadas  de  seguran?a  e  salubridade,  atendendo  as  seguintes

disposicoes:

I - area continua,  nao compartimentada e calculada na proporgao

de  1,00m2 (urn metro quadrado) por unidade habitacional do pr6dio,  garantindo-

se o minimo de 30,00m2 (trinta metros quadrados);

11 -possibilidade de inscrigao de urn circulo de 2,50m (dois metros

e cinquenta cent{metros) de diametro em qualquer regiao de sua area de piso;

Ill   -   manuten?ao   de   elemento   separador  da   circulagao   e   do

estacionamento  de  veiculos  com,  no  minimo,1,00m  (urn  metro)  de  altura  em

todo o perimetro da area; e

lv - interligagao ao hall de elevadores e escada,  nao podendo ser

aberta para o acesso ou vao de ventilagao do dep6sito de lixo.

Art.140. As unidades habitacionais de hot6is-residencia conterao,

no mfnimo,  dois compartimentos de permanencia,  urn banheiro e uma cozinha,

com area total igual ou maior que 30,00m2 (trinta metros quadrados).

Art.     141.     Edificag6es     multifamiliares     destinadas     a     hoteis-

residencia,   alem  das  demais  exigencias  aplicaveis,   atendefao  as  seguintes

disposj?6es:

I - recepgao para servigos de portaria e comunicag6es;

11 -compartimento para servigos de administra?ao;

Ill -compartimento para servigos de lavanderia e rouparia;
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IV - compartimento  para  armazenamento  de  material  e  utensilios

V -compartimento para prestagao de serviaps de alimentagao;

Vl -compartimento para guarda de bagagem;

Vll  -  sanitarios  e  vestiarios  para  pessoal  em  servigo,  separados

Vlll  -  dispositivos  exigidos  pelas  normas  t6cnicas  de  seguranga

contra incendio e panico; e

lx - instalag6es exigidas pelos prestadores de servigos pdblicos.

Paragrafo  dnico.  As  edificag6es  destinadas  a   hot6is-residencia

podefao  conter  urn  pavimento  de  uso  comum,   destinado  as  atividades  de
recreagao, alimentagao e outros servigos pr6prios de hotelaria.

Art.  142.  Quando  destinado  a  construgao  de  grupamento  de  16

(dezesseis)  ou  mais  unidades  para  fins  de  habitagao  multifamiliar,  o  projeto

podera    ser   acompanhado    do   termo    de    compromisso    de    contrapartida

decorrente   da   aprovagao   do   Estudo   de   lmpacto   de   Vizinhanea   (EIV)   do

empreendimento, conforme as exigencias previstas na legislagao especifica.

Art.143.  Os parametros urbanisticos e edilicios dos componentes

que  conformam  o  grupamento  atenderao  as  exigencias  desta   Lei,   no  que
couber, e demais requisitos previstos no decreto que o regulamenta.

Se?ao  11
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Das Edifica?6es de Comercio e Servigos

Art.144.  As  edificag6es  comerciais  e de  servi?os  deverao  dispor

de instalag6es sanitarias separadas por genero para uso do pl]blico.

§    1°    As    edificag6es    destinadas    ao    consumo    de    generos
alimenticios no local deverao possuir area adequada a lavagem de maos,  para

uso do pi]blico em sua respectiva area de consumagao.

§   2°    Nas   edificag6es   com    ate   50,00m2    (cinquenta    metros

quadrados)  de  area  construida,  admite-se  uma  instalagao  sanitaria  para  uso

p,]blico.

Art.   145.   Os   compartimentos   das  edificag6es   em   que   houver

fabricagao,   manipulagao,   preparo   ou   dep6sito   de   alimentos   deverao   ser

dotados de:

I -piso revestido de material resistente,  lavavel,  impermeavel e de

facil  limpeza;

11    -   paredes   revestidas   de   material    resistente,    liso,    Iavavel,

impermeavel,   de  cor  clara  e  de  facil   limpeza,   ate  a  altura  de  2,00m  (dois

metros); e

Ill -aberturas com tela e portas com mola.

Art.146. As edificag6es destinadas as atividades comerciais com

mais  de  50,00m2  (cinquenta  metros  quadrados)  deverao  dispor de  instalag6es

sanitarias para uso dos funcionarios.

Paragrafo dnico.  Toda edificagao ou  unidade comercial  em  que a

atividade exija a troca de roupa ou o uso de uniforme ou similar sera dotada de
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local   apropriado   para   vestiario   para   uso   dos   funcionarios,   com   armarios

individuals e separagao por genero.

Art.147.  Os estabelecimentos de hospedagem,  al6m  das demais

disposig6es legais aplicaveis, deverao dispor ainda das seguintes condig6es:

I  -  banheiros,   privativos  ou  coletivos,   para  os  h6spedes,  estes

llltimos separados por genero;

11  -10%   (dez  por  cento)  ou  mais  do  total  de  dormit6rios  com

banheiro  dotado  de  condig6es  de  acessibilidade  para  uso  da  pessoa  com

deficiencia ou mobilidade reduzida,  localizados em rotas acessiveis;

Ill -acessos a edificagao e as unidades de hospedagem e demais

compartimentos    de    uso   do   pl]blico   dotados   de   acessibilidade   segundo

legisla?ao especifica e normas tecnicas.

Paragrafo  l]nico.  Os  estabelecimentos  de  hospedagem  deverao

atender   as   mesmas   exigencias   das   habita?6es   multifamiliares   quanto   as

circulag6es   verticais   e   horizontais,   elevadores,   instalag6es   sanitarias   para

funcionarios, compartimentos de limpeza e dep6sito de lixo.

Art.   148.  As  oficinas  de  veiculos,  al6m  das  demais  disposig6es

aplicaveis, deverao atender as seguintes exigencias:

I -pisos impermeaveis;

11   -  sanitarios  e  vestiarios  para  os  funcionarios  separados  por

genero e com chuveiro;

Ill -sanitarios para usuarios separados por genero.
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Se9ao  Ill

Das Edificag6es de Uso Misto

Art.  149.  As  edificag6es  de  uso  misto  atenderao  as  disposi?6es

legais  pertinentes  a  cada  uma  de  suas  partes  funcionais,  sem  interferencias

que   ameacem   a   seguranga,   a   acessibilidade,   a   salubridade   e   o   conforto

ambiental do conjunto.

Art.   150.   As  edificag6es  de  uso  misto  residencial/comercial   ou

residencial/servigos   deverao   ser   projetadas   de   modo   a   nao   prejudicar   a

seguranga, o conforto e o bern-estar dos residentes,  bern como prever acessos

independentes.

Seeao lv

Das Edificag6es lndustriais

Art.151.  A  construgao,  ampliagao,  adequagao,   regularizagao  e

requalificagao  de  edificag6es  de  pfedios  para   uso   industrial   somente   sera

admitida em areas previamente aprovadas pela Prefeitura.

Art.152.  As edificag6es  para  uso  industrial  deverao satisfazer as

exigencias do Ministerio do Trabalho e Previdencia Social e do 6rgao ambiental

e Vigilancia Sanitaria estaduais.

Art.   153.  As  edificag6es  para  uso  industrial  deverao  atender  as

seguintes exigencias:
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I -ambulatorio, quando contar com mais de  10 (dez) funcionarios,

com  area  minima  de  6,00m2  (seis  metros  quadrados)  e  paredes  de  material

liso, resistente,  impermeavel e lavave].

11    -    pe-direito    minimo    de    3,50m    (tres    metros    e    cinquenta

centimetros);

Ill  -refeit6rio,  quando possuir mais  de 30 funcionarios,  com  area

de,  pelo menos,  1,00m2 (urn metro quadrado) por usuario e paredes revestidas

com material liso,  lavavel,  resistente e impermeavel.

Paragrafo i]nico.  Quando acima de 100 (cem) funcionarios,  a area

destinada ao refeit6rio pode ser reduzida pela metade, desde que seja dividido

o turno de funcionarios em dois grupos para utilizagao do compartimento.

Segao V

Das Edifica?6es Especiais

Art.   154.   As   edificag6es   destinadas   as   atividades   de   sadde,

conforme  definido  na  legislacao  sanitaria  vigente,  obedecerao  as  disposig6es

estabelecidas pelos 6rgaos federais, estaduais e municipais competentes.

Art.155. As edificag6es destinadas a unidades de ensino deverao

obedecer,   no   que   couber,   as   condig6es   fixadas   pelos   6rgaos   federais,

estaduais e municipais competentes.

Art.  156. As edificag6es que pretendam trabalhar com som ao vivo

e/ou aparelhagem sonora deverao atender a legislagao especifica e as normas

t6cnicas  de  aci]stica,  de  modo  que  elimine  toda  e  qualquer  poluigao  sonora

capaz de gerar inc6modo a populaeao vizinha.
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§   10  A  analise   ao   atendimento   as   normas   de   acdstica   sera

realizada pelo 6rgao municipal competente pela protegao do meio ambiente.

§ 20 Os  projetos de edificag6es destinadas ao funcionamento de
restaurantes,    lanchonetes,    bares,    botequins   e   similares   que   pretendam

trabalhar   com    som    ao   vivo   e/ou   aparelhagem    sonora    deverao    prever

afastamento  de,  pelo  menos,1,50m  (urn  metro  e  cinquenta  centimetros)  em

ambas as laterais e 2,00m  (dois metros)  nos fundos,  das construg6es vizinhas

destinadas a uso residencial.

Segao Vl

Das Edificag6es Pi]blicas

Art.157. Toda edificagao destinada a prestagao de servigos sob a

responsabilidade   do   Poder   Ptlblico   Municipal   devera   ser   construida   e/ou

ampliada de modo a:

I - atender as exigencias da legislagao federal de acessibilidade e

adotar os padr6es previstos nas normas tecnicas brasileiras aplicaveis;

11      -      contemplar      solug6es      projetuais      em      garantia      da

sustentabilidade,   conforto   ambiental   e   racionalidade   do   uso   dos   recursos

naturais;

Ill   -  racionalizar  o  uso  da  agua,   utilizando  metais  e  aparelhos

sanitarios   economizadores,   bern   como   adotando   dispositivo   para   coleta   e

armazenamento de agua da chuva destinada a limpeza de areas externas e a

irrigagao;

lv   -   promover  a   eficiencia   energ6tica   das   edificag6es   e   dos

equipamentos.
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Se?ao VII

Dos Locais de Aglomeragao e Reuni6es

Art.   158.   Conceitua-se   local   de   aglomeragao   a   edificagao   ou

estrutura  onde,  por  urn  periodo  limitado  de  tempo,  se  redna  urn  ndmero  de

pessoas   no   mesmo   lugar,   tais  como   igrejas,   templos,   estadios,   audit6rios,

ginasios   esportivos,   sal6es  de   exposigao,   sal6es   de   convengao,   cinemas,
teatros entre outros.

Art.159.  Sem  prejuizo das  condig6es de acessibilidade  previstas

nesta  Lei  e  na  legislagao  pertinente,  qualquer  compartimento  projetado  para

local  de  reuniao  e  afluencia  de  pl]blico  tera  sua  lotagao  maxima  calculada  na

proporgao    de    uma    pessoa    para    cada    0,0070m2    (setenta    centimetros

quadrados) nas areas destinadas a pessoas em p6.

Art.   160.  As  portas  de  acesso  dos  compartimentos  projetados

para  local  de  reuniao  e  afluencia  de  pdblico  deverao  atender  as  seguintes
disposig6es:

I  -  saidas  de  emergencia  com  comunicagao  para  o  logradouro

pi]blico,   dimensionadas   segundo   normas   especificas   de   seguranga   e   de

prevengao contra incendios e panico;

11 -pe-direito nao inferior a 4,00m (quatro metros) de altura;

Paragrafo  Llnico.  As folhas  das  portas  para  saida  de  emergencia

nao poderao abrir diretamente sobre o passeio ou logradouro pi]blico.
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Art.161.  Os corredores de acesso dos compartimentos projetados

como  local  de  reuniao  e  afluencia  de  pi]blico,  al6m  das  disposig6es  do  artigo

anterior, deverao atender as seguintes determinae6es:

I  -  Iargura  constante  minima  de  2,50m  (dois  metros  e  cinquenta

centimetros)  para  os  compartimentos  com  ate  500,00m2  (quinhentos  metros

quadrados);

11 -acrescimo de 0,05m (cinco centimetros) na largura do corredor

por metro quadrado excedente a 500,00m2 (quinhentos metros quadrados);

Ill  -  distancia  maxima  de  30,00m  (trinta  metros)  das  saidas  de

emergencia.

Art.  162.  As  escadas  e  rampas  de  acesso as  edifica?6es  projetadas  para  urn

grande afluxo de pessoas,  al6m das exigencias constantes desta  Lei,  deverao
contar  com  largura  minima  de  2,50m  (dois  metros  e  cinquenta  cent[metros),

para  lotagao  de  ate  200  (duzentas)  pessoas,  sendo  obrigat6rio  acr6scimo  de

1,00m (urn metro) para cada 100 (cem) pessoas ou fragao excedente.

Se?ao Vl 11

Dos Edificios-Garagem

Art.   163.   Os   edificios-garagem,   alem   das   demais   disposig6es

desta Lei, deverao atender as seguintes exigencias:

I -os servigDs de controle e recep?ao devem estar localizados no

interior da edificaeao,  bern como a reserva de area destinada a acumulagao de

veiculos  correspondente  a  5%  (cinco  por  cento),   no  mfnimo,   da  area  total

reservada as vagas de estacionamento;
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11  -  a  entrada  e  a  saida  de  vefculos  deverao  conter  vaos  com

largura  minima  de  3,00m  (tres  metros)  cada  urn,  tolerando-se  a  existencia  de

dnico vao com largura minima de 6m (seis metros);

Ill   -   quando   providos   de   rampas  ou   elevadores   simples   para

veiculos  em  que  haja  circulagao  interna  destes,  as  pistas  de  rolamento  terao

largura minima de 3,00m (tres metros).

lv  -  edificios-garagem  com  cinco  ou  mais  pavimentos,   quando

providos  apenas  por  rampas,  devem  instalar  pelo  menos  urn  elevador  para

transporte de pessoas;

V   -   dispor   de   salas   de   administragao,   espera   e   instalag6es

sanitarias para usuarios e empregados independentes;

Vl  - o local de saida de veiculos para o logradouro pdblico devera

ser   dotado   de   mecanismo   redutor   de   velocidade,    al6m   de   sinalizagao

sonorizada,  de forma a garantir a seguranga dos pedestres que transitam pelo

passeio;

Vll -nos projetos, deverao constar obrigatoriamente as indicag6es

graficas da localiza?ao de cada vaga de veiculo e dos sentidos de circulagao,
nao sendo permitido considerar,  para  efeito de calculo das areas  necessarias

aos locais de estacionamento, as rampas, passagens e circulag6es;

VIIl  -os  planos  inclinados  das  rampas  devem  distar,  no  minimo,

5,00m  (cinco  metros)  do  alinhamento  da  edifica?ao  reservado  a  entrada  e

saida de veiculos limitrofe ao passeio.

Segao IX

Dos Postos de Combustiveis
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Art.     164.     Os    postos    de    combustiveis,    al6m    das    demais

disposig6es  aplicaveis  previstas  em  legis[agao,  deverao  atender as  seguintes

exigencias:

I   -   as   bombas   abastecedoras   de   combustiveis   recuadas,   no

minimo,   6,00m   (seis   metros)   do  alinhamento  do   logradouro   pdblico  e  das

divisas dos lotes;

11     -     as     edificag6es     necessarias     ao     funcionamento     do

estabelecimento  afastadas,   no  minimo,  4,00m  (quatro  metros)  das  bombas

abastecedoras de combustiveis;

Ill  -muro  de  divisa  com  terrenos  vizinhos,  com  altura  minima  de

2,00m (dois metros);

lv  -  banheiros  e  vestiarios  para  os  empregados  separados  por

V - sanitarios para usuarios separados por genero;

genero;

Vl -nos estabelecimentos em que haja lavagem ou lubrificagao de

veiculos,   os   compartimentos   destinados   a   essas   finalidades   deverao   ser

projetados   de   modo   a   proteger  a   vizinhanea   e   o   logradouro   pl]blico   dos

inc6modos decorrentes de seu funcionamento.

Segao X

Das Guaritas

Art.165. Admite-se a construgao de guarita destinada a cabine de

seguranga,  sendo  dispensada do  calculo da  area total  edificada  e da  taxa  de
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ocupagao,  desde que  com  area  maxima  coberta  de ate  5,00m2  (cinco  metros

quadrados).

§ 1 a A cabine podefa situar-se sobre a area de afastamento.

§ 2° Estendem-se as iseng6es descritas no caput deste artigo aos
dep6sitos temporarios  de  residuos  e  gas  e aos  compartimentos  destinados a

abrigar   os   medidores   prediais   das   concessionarias   de   servigos   pdblicos

dimensionados segundo as normas pertinentes a cada uma delas.

CAPITULO  IX

DA FISCALIZACAO E DAS SANCOES

Seeao I

Das Disposig6es Gerais

Art.   166.  A  fiscalizagao  das  obras  sera  exercida  pelo  Municipio,

por interm6dio de servidor autorizado e devidamente identificado como fiscal.

Paragrafo tlnico.  Constitui falta punida com suspensao a falsidade

ou   omissao   dolosa   praticada   pelo   servidor  no   preenchimento   do  auto   de

notificagao e/ou infragao,

Art.   167.   As  pessoas  ffsicas  ou  juridicas  de  direito  pl]blico  ou

privado   sujeitam-se   aos    procedimentos   descritos    neste    Capftulo    e    sao

obrigadas    a    colaborar    com    o    desempenho    da    fiscaliza?ao    municipal,

fornecendo  as  informae6es   necessarias  e  facilitando  o  acesso  a   locais  e

equipamentos sob verificagao do fiscal.

Paragrafo    i]nico.    A    inobservancia    do    disposto    neste    artigo

constitui fator agravante na aplicagao de sang6es.

Prapa dos Tr6s Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961 -1092 -gabinete@jacarci.sp.gov.br

.)f

EEi



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Art.168.  E  proibido impedir ou dificultar a agao de agentes fiscais

ou autoridades municipais, no exercicio de suas fun?6es, sob pena de multa.

Paragrafo l]nico. 0 descumprimento dos preceitos dispostos neste

artigo ensejara a aplicagao de multa de 5 VRMs.

Art.169.  Qualquer violagao  das  normas  desta  Lei  que for  levada

ao  conhecimento  da  autoridade  municipal  por servidor ou  pessoa fisica  que  a

presenciar clara ensejo a instrugao do processo administrativo correspondente,

devendo   a    comunicagao    ser   acompanhada    de   prova    ou    devidamente

testemunhada.

Paragrafo  dnico.  Recebida  a  denL]ncia,  a  autoridade  competente

providenciara  as  di[igencias  para  verificar  a  veracidade  da  infragao  e  devera,

conforme  o  caso,  notificar  preliminarmente  o  infrator,  autua-lo  ou  arquivar  a

comunicagao.

Art.170.  Responde pela infra?ao quem,  por agao ou omissao,  lhe

deu causa, concorreu para sua pfatica ou dela se beneficiou.

Paragrafo i]nico.  Para efeitos desta Lei, poderao ser considerados

infratores,   de  forma  solidaria  ou   nao,   o  proprietario  ou   possuidor  legal   do

im6vel, o responsavel t6cnico pela obra e/ou o responsavel pela edificagao.

Se9ao  11

Dos instrumentos da fiscalizagao

Subsegao I

Do Auto de Notificagao
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Art.  171. Auto de notificagao 6 o documento de fiscalizagao com a

descrigao   da   ocorrencia   que,   por  sua   natureza,   caracterfsticas   e   demais

aspectos  peculiares,   denote  a  necessidade  de  a  pessoa  fisica  ou  jur{dica

adequar-se   as   normas   desta   Lei   e   demais   legislag6es   sobre   obras   e

edificaeees, em determinado prazo, sob pena de lavratura de auto de infragao.

§1°  A fiscalizagao  anotara  diretamente  no  auto  de  notificagao  o

prazo   legal   para   que   o   notificado   providencie   a   regularizagao   da   obra,

retornando ao local no prazo estipulado para verificar seu atendimento.

§   2°   0   nao   atendimento   ao   disposto   no  auto   de   notificagao

implicara    lavratura    de    auto    de    infragao    e    aplica?ao    de    multa     por

descumprimento.

§  3°  A  descrigao  das  penalidades  dispostas  neste  artigo,   sua

graduagao,  prazos  para  regularizagao,  penalidades  e  valor  das  multas  estao

relacionadas no Anexo Ill desta Lei.

Subse?ao  11

Do Auto de lnfragao

Art.172.  Auto  de  infragao  6  o  documento  de fiscalizagao  com  a

descrigao da ocorrencia  que,  por sua  natureza,  suas caracteristicas e demais

aspectos   peculiares,   denote   ter   a   pessoa   ffsica   ou   juridica   infringido   os

dispositivos desta Lei,  nao atendendo ao auto de notificagao ou embargo.

Art.     173.     Darao    motivo    a    lavratura    do    auto    de    infra?ao

transgress6es  as  disposig6es  desta  Lei  e  demais  leis  pertinentes,  quando  ao

longo da execugao das obras for constatado pela fiscaliza?ao:
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I  -  ausencia  ou  inadequagao  de  identifica?ao  da  obra,  conforme

padrao estabelecido pela Prefeitura;

11 -execugao de obra sem a devida licenga;

Ill -execugao de obra em desacordo com projeto aprovado;

lv -demoligao sem a devida licenga;

V -inobservancia das prescrie6es sobre seguranga das obras;

VI -danos causados pela obra ao patrim6nio pdblico;

VII -falta de tapume na obra;

Vlll  -  instalagao  de  tapume  ou  andaime  sobre  passeio  sem  a

devida autorizagao;

IX  -  ausencia  de  interligacao  do  esgotamento  sanitario  em  rede

X -ausencia de sistema de esgotamento sanitario;

Xl -ausencia de Habite-se em edificagao concluida e ocupada;

pdblica;

Xl]   -   obra   autorizada   por   licen?a   urbanistica   automatica   em

desacordo com a legisla?ao municipal e demais normas pertinentes;

Xlll -desrespeito ao embargo da obra ou servigo;

XIV -desrespeito a ordem de interdigao de edificagao;
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XV -construgao ou fechamento em vias e areas ptlblicas.

Art.   174.   0   auto  de   infracao   sera   lavrado   por  ocorrencia   de

irregularidade em relagao as normas aplicaveis pelo Municfpio:

I   -   ap6s   o   vencimento   do   prazo   estabelecido   no   auto   de

notificagao,  sem o cumprimento da respectiva regularizagao;

11 -nos casos de descumprimento ao embargo;

Ill  -no momento da constatagao da irregularidade,  nos casos em

que nao couber advertencia ou pfevia notificagao.

Art.   175.   0  auto  de  infragao  sera  lavrado  em  tres  vias,   com

precisao  e  clareza,   pelo  fiscal  da  Prefeitura  e  devera  conter  as  seguintes

informag6es:

I -local, data e hora da lavratura;

11   -   identificagao   do  autuado,   contendo,   sempre   que   possfvel,

nome   e/ou   razao   social;   ramo   de   atividade;   documento   de   identificagao;

nilmero e data do alvara de licen?a ou de autorizagao e enderego;

Ill  -descri?ao  clara  e  precisa  do fato  que constitui  infragao  e,  se

necessario, as circunstancias pertinentes;

lv -citagao expressa do dispositivo legal infringido;

V -medida preventiva aplicavel, quando for o caso;

Vl   -   penalidade   cabfvel,   com   citagao   expressa   do   local   de
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Vll  -intimagao para apresentagao de defesa,  dentro do prazo de

VIII -assinatura do agente autor da autuagao e a indicagao do seu

cargo ou fungao.

Art.   176.   0   autuado   sera   notificado   da   lavratura   do   auto   de

infragao pessoalmente,  mediante entrega de c6pia ao pr6prio atuado, ou a seu

representante, mandatario ou preposto.

§   1°  Se  o  infrator  recusar-se  a  assinar  o  auto  de  infragao,   o

autuante  anotara  o  fato  e  fara  a  citagao  de  sua  recusa  no  pr6prio  auto,

certificado pela assinatura de uma ou mais testemunhas,  podendo-lhe entregar

uma via do mesmo ou proceder sua leitura para ciencia;

§ 2° Quando o infrator nao for encontrado,  sera intimado por edital

publicado  no   Boletim   Oficial  do  Municfpio,   correndo  o  prazo  estipulado  em

notificagao a partir da data da pub]icagao.

Art.    177.   Esgotado   o   prazo   sem   a   devida   manifesta?ao   do

interessado,   o   auto   de   infragao   sera   encaminhado   para   promogao   das

providencias cabiveis.

Se9ao Ill

Das Sang6es Administrativas

Subseeao I

Das Disposig6es Preliminares
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Art.    178.    A   inobservancia   as   disposi?6es   desta   Lei   ou   da

legisla?ao   urbanistica   cab[vel,   por   a?ao   ou   omissao   de   pessoa   fisica   ou

juridica,  autoriza  a  Prefeitura  a  aplicagao  das  seguintes  sang6es,  conforme  o

Caso:

I - advertencia;

11  -embargo administrativo;

Ill  -interdi?ao da edificagao;

lv - multa;

V -cassagao da licenga;

Vl -demoligao da edificagao.

§ 1 a As sang6es a que se refere esta Lei nao isentam o infrator da

obrigagao  de  reparar  o  dano  resultante  da  infragao,  nem  mesmo  possiveis

indenizag6es decorrentes do mesmo.

§ 2° A aplicagao de  uma das  sang6es previstas  neste artigo  nao
anula a imposigao de outra,  se cabivel.

Art.  179. Verificada qualquer infragao em construg6es, edifica?6es

e obras,  o Municipio,  al6m da aplicagao das sang6es cabfveis,  dependendo da

gravidade do fato,  comunicara  o fato ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Agronomia e/ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Subsegao  11

Da Advertencia
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Art.   180.   Sera   aplicada  advertencia   nas   situag6es   em   que   a

irregularidade  cometida   por  pessoa  fisica  ou  juridica,   de  direito  pdblico  ou

privado,  na  execugao  de  sua  obra,  demandar  providencia  imediata  que  seja

possivel sand-la.

Paragrafo  l]nico.  A penalidade de  advertencia  compreende todas

as infrag6es de grau leve constantes no Anexo Ill desta Lei.

Subsegao Ill

Do Embargo

Art.181.  Considera-se embargo a providencia legal  de autoridade

pdblica que suspende o prosseguimento de obra  ou  instalagao cuja execugao
esteja em desacordo com as prescrig6es legais vigentes.

Art.  182.  Imp6e-se o embargo nos seguintes casos:

I -obra sem a devida licenga;

11   -   descumprimento   do   projeto   aprovado   e   outras   condig6es

impostas no processo de licenciamento;

Ill -ausencia de responsavel t6cnico pela obra;

lv -desrespeito ao alinhamento com vias e areas pulblicas;

V   -   ausencia   das   devidas   medidas   mitigadoras   para   evitar

transtornos ou perigo para o pL]blico;
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Vl - impossibilidade de regularizagao da edificagao,  nos casos

obras com licen?a urbanistica automatica.

§ 1 ° 0 embargo determina a imediata paralisagao da obra.

de

§   2°    lmposto   o   embargo   e    lavrado   o   respectivo   auto,    o
responsavel  pela obra podefa apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias e

expirado esse prazo, o processo sera julgado pela autoridade competente para

aplicagao das sang6es correspondentes.

§  3°  0  embargo  s6  sera  suspenso  quando forem  eliminadas  as
causas que o determinaram.

Art.183.  0  descumprimento ao embargo  importara  em  aplica?ao

de  multa  de  50%  (cinquenta  por  cento)  a  100%  (cem  por  cento)  do  valor

estipulado para a infragao pela qual se deu origem a suspensao da obra.

Subsegao IV

Da lnterdigao

Art.     184.     Considera-se    interdigao    a    providencia    legal    de

autoridade  ptlblica  que  ordena  o  fechamento  e  desocupagao  do  im6vel  ou

edificagao  em  situa?ao   irregular  ou  de  risco  em   relagao  as  condie6es  de

estabilidade,  seguranga ou sa[ubridade.

§  1°  A  interdigao  sera  imposta  por escrito  ap6s  vistoria  do  6rgao

municipal competente.

§ 2° Da interdieao cabe recurso a autoridade competente no prazo

de 30 dias,  devendo a edificagao permanecer interditada ate analise e decisao

final do recurso.
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§  3°  A  interdigao  sera  suspensa  quando  forem  eliminadas  as

causas que a determinaram.

§ 4°  Durante  a  interdieao,  fica  permitida  somente  a  execugao  de
servigos  indispensaveis  a  eliminagao  da  irregularidade  constatada,  mediante

autorizagao para tal finalidade.

§  5°  Nao  atendida  a  interdieao  e  nao  interposto  o  recurso,  ou

indeferido  este,   o  Municipio,   atraves  de  6rgao  competente,   promovera   as

medidas necessarias.

Art.185.  0  descumprimento  a  interdigao  importafa  em  aplicaeao

Subse?ao V

Das Multas

de multa.

Art.   186.   Sem  prejuizo  das  responsabilidades  civis  e  criminais,

sera aplicada  multa  nas situag6es constantes do Anexo  Ill  desta  Lei,  segundo

as seguintes categorias:

I  -  leve:   quando  se  tratar  de  situagao  com   baixo  potencial  de

amea?a   a   seguran?a   de   pessoas,   bens   e   instalag6es,   risco   a   sallde   ou

interfefencia  no  ambiente  urbano,  sem  possibilidade  de  desencadear  outras

irregularidades;

11  -  media:  quando  se  tratar  de  situagao  com  m6dio  potencial  de

ameaga   a   seguranga   de   pessoas,   bens   e   instalag6es,   risco   a   sal]de   ou

interfetencia  no  ambiente  urbano,  com  baixas  possibilidades  de  desencadear

outras irregularidades;  e
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Ill  -  grave:  quando  se  tratar  de  situagao  com  alto  potencial  de

amea?a   a   seguranga   de  pessoas,   bens  e   instala?6es,   risco  a   sadde   ou

interfetencia  no  ambiente  urbano,  com  possibilidades  de  desencadear  outras

irregularidades.

Art.187.  Mesmo aplicada a multa,  permanece o  infrator obrigado

ao cumprimento da exigencia que a tiver determinado.

Art.188. As multas serao fixadas e cobradas em  moeda oficial do

Brasil,   pelo   seu   valor   nominal,   corrigido   pelo   indexador   oficial   do   Poder

Executivo  Municipal  (VRM),  vigente  na  data  do  seu  recolhimento,  conforme

estabelecido na legislagao especifica.

Art.189.  Considera-se  reincidencia  a  repetigao  de  infra?ao  a  urn

mesmo  dispositivo  desta  Lei,   no  perfodo  de  cinco  anos  ap6s  o  transito  em

julgado   da   decisao   que   imp6s   penalidade  decorrente   de   infra?ao   anterior

cometida.

Paragrafo  unico.  Em  caso  de  reincidencia,  a  multa  sera  aplicada

progressivamente,  conforme se repita a infragao,  sempre em dobro ao valor da

multa aplicada anteriormente.

Subsegao VI

Da Cassagao da Licenga Urbanistica

Art.190.  A licenga urbanistica ou a licenga urbanistica automatica

poderao ser cassadas nos seguintes casos:
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I  -  quando  exercidas  atividades  prejudiciais ao  meio  ambiente,  a

seguranpe e ao  sossego  pl]blicos e nao  providenciadas  correg6es  nos prazos

estabelecidos;

11   -   quando   esgotados   os   prazos   de   regularizagao   de   obras

exercidas em desacordo com a licenga;

Ill  -  no  descumprimento  de  medidas  mitigadoras  de  impactos  e

danos causados pela obra,  ou descumprimento de termo de   compromisso de

contrapartida;

lv -  nao  corregao  de  irregularidades  devidamente  autuadas  pelo

Municipio,  mesmo depois de aplicadas as sane6es cabiveis; e

V - impossibilidade de regulariza?ao da edifjcaeao,  nos casos de

obra autorizada por meio de licenga urbanTstica automatica.

Subsegao VII

Da Demoligao

Art.191.  A  demoligao  total  ou  parcial  de  uma  obra,   pr6dio  ou

dependencias ocorrera nas seguintes situag6es,  mediante laudo comprobat6rio

emitido por 6rgao responsavel:

I   -   quando   constatada   instabilidade   da   construgao   com   risco

iminente para a coletjvidade;

11   -   quando,   no   caso   de   deterioragao   natural,   se   apresentar

ruinosa  ou  insegura  para  sua  normal  destinagao,  oferecendo  risco  aos  seus

ocupantes ou a coletividade, ap6s prazo fixado pelo Municipio;
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Da Defesa e do Recurso

Art.193.  A defesa contra  o auto de  notificagao  e/ou  lnfragao far-

se-a dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data de recebimento do mesmo,  por

petigao ao 6rgao municipal responsavel pela emissao da licenga urbanistica,  na

qual  o  interessado  alegara,  de  uma  s6  vez,  toda  mat6ria  que  entender  dtil,

juntando os documentos comprobat6rios das raz6es apresentadas.

§ 1 a A defesa sera feita por petigao, que mencionara:

I -a qualificagao do interessado e o enderego para a notifica?ao;

11 -a descrigao das atividades exercidas;

111 -os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

IV   -   as   diligencias   que   o   interessado   pretende   que   sejam

efetuadas, justificando as suas raz6es;

V - o  objetivo visado,  com  referencia  ao auto  de  notificagao e/ou

infragao que questiona, conforme o caso.

§ 2° E vedado,  em uma s6 petigao,  interpor recursos referentes a
mais de uma decisao,  ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o

mesmo  recorrente,  salvo  quando  as  decis6es  forem  proferidas  em  urn  dnico

processo.

§ 30 A impugnagao tera efeito suspensivo da agao e instaurara a

fase    contradit6ria    do    procedimento,    sem    suspender    medida    preventiva

eventualmente aplicada.
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Ill  -quando a construgao invadir o alinhamento confrontante com

vias e areas pilblicas;

IV    -    quando    a    construgao    estiver    situada    em    area    de

preservagao ambiental que tome impossivel o seu licenciamento;

V - quando nao for possivel a regularizacao da construgao; e

Vl  -  quando  esgotados  os  recursos  do  processo  de  anula?ao,

cassa?ao ou revogagao da licenga para construgao.

§  10 Publicado o ato de cassa?ao da licenga,  bern como expirado

o   prazo   de   vigencia   da   autoriza?ao,    o   6rgao   competente    instruira   os

procedimentos para demoligao da obra.

§   2°  A  demolieao   de   obra   clandestina   podera   ser   efetivada

mediante ordem administratjva.

§  3° A demoligao  de  obra  licenciada  sera  pleiteada judicialmente

em agao pr6pria.

Art.   192.  Nao  sendo  atendida  a  intimagao  para  demoligao,  esta

podera  ssr efetuada  pelo 6rgao competente do  Municipio,  correndo  por conta

do proprietario as despesas dela decorrentes.

Pafagrafo  i]nico.   Sem   prejuizo  das   multas  aplicaveis,   o  6rgao

fiscalizador  podera,  a  fim  de  dar  cumprimento  a  agao  prevista  neste  artigo,

requisitar o concurso de forga policial.

Subsegao VIIl
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§   4°  A   autoridade   administrativa   determinara,   de   offcio   ou   a

requerimento   do   interessado,   a   realizagao   das   diligencias   que   entender

necessarias,  fixando-Ihe  o  prazo,  e  indeferifa  as  consideradas  prescindiveis,

impraticaveis ou protelat6rias.

§   50   Se   entender   necessario,   a   autoridade  julgadora   podera
determinar a  realiza?ao de  diligencias  para esclarecer questao  duvidosa,  bern

como solicitar parecer tecnico ou juridico as instancias cabiveis.

§    6°    Preparado    o    processo    para    decisao,    a    autoridade
administrativa   pro]atara   despacho   no   prazo   maximo   de   30   (trinta)   dias,

resolvendo  todas  as  quest6es  debatidas  e  pronunciando  a  procedencia  ou

improcedencia da impugnagao.

§  7°  0  prazo  para  decisao  podefa  ser  dilatado  para  aguardar  o
cumprimento de diligencia que tenha sido estabelecida para cumprimento.

Art.194.  Decorrido  o  prazo  para  a  apresentagao  da  defesa,  o

processo   sera   imediatamente   encaminhado   a   autoridade   encarregada   de
decidir sobre a aplicagao da penalidade.

Art.  195. 0 autuado sera notificado da decisao:

I  -  por  via  postal   registrada,   com  aviso  de  recebimento  a  ser

datado, firmado e devolvido pelo destinatario ou pessoa de seu domicilio;

11  -  pessoalmente  ou  por  seu  procurador,  mediante  ciencia  nos

pr6prios autos.

Paragrafo  dnico.  Esgotadas  as  possibilidades  de  notificagao  do

interessado,   a   decisao   do   recurso   sera   publicada   no   Boletim   Oficial   do

Munic[pio.
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Art.   196.   Da   decisao   de   primeira   instancia   cabers   pedido   de

revisao   no   prazo   de   15   (quinze)   dias   contados   da   data   de   juntada   do

documento que certifica a ciencia do autuado,  devendo o mesmo ser instruido

com as raz6es de revisao e dirigido ao chefe do 6rgao municipal competente.

Art.    197.   Preparado   o   processo   para   decisao,   a   autoridade

administrativa   prolatara   despacho   no   prazo   maximo   de   30   (trinta)   dias,

resolvendo todas as quest6es debatidas e pronunciando a manutengao ou nao

da penalidade.

Art.198.  A decisao  definitiva  sobre  o  recurso  sera  informada  ao

autuado na forma prevista no art.  195.

Art.    199.    Quando   mantjda   a   autuagao,   a   decisao   definitiva,

conforme o caso,  produzira os seguintes efeitos:

I  - obrigara  o  autuado  a  pagar a  multa  no  prazo  estipulado,  sob

pena de inscri?ao em divida ativa com subsequente cobranga judicial;

11  -  mantera  as  demais  medidas  aplicadas  por  meio  do  auto  de

infragao.

Art.    200.    Em   qualquer   das    instancias   de    recurso,    quando

entendida  insubsistente  a  autuagao,   a  decisao  definitiva,   conforme  o  caso,

produzifa os seguintes efeitos:

I  -  autorizara  o  atuado  a  receber  a  devolugao  da  multa  paga

indevidamente,  mediante requerimento administrativo;

11 -levantara o embargo da obra;  e
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Ill  -revogara  as  demais  medidas  aplicadas  por  meio  do  auto  de

CAPITULO X

DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art. 201.   Esta Lei entrara em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias

ap6s sua publicagao.

§   1°   Cumprido   o   prazo   legal   determinado   para   entrada   em

vigencia,  o  Poder  Executivo  expedira  imediatamente  os  atos  administrativos

que se fizerem necessarios a fiel observancia de suas disposig6es,

§   2°   Os   processos   em   tramite   ou   ingressos   no   periodo   de
vacancia serao analisados sem as alterag6es previstas nesta Lei.

Art.  202.  Edificag6es  concluidas  ou  a  concluir  que  estejam  sem

licenga  urbanistica  terao  prazo  de  ate  60  (sessenta)  dias  ap6s  a  publicagao

desta   Lei   para   providenciar  sua   regulariza?ao,   sob  pena  de   notificagao  e

penalidades.

Art. 203. Os prazos estipulados nesta Lei serao contados em dias

Art. 204. Ficam revogadas as disposig6es em contrario.

Gabinete do Prefeito,  10 de maio de 2018.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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Tenho   a   honra   de   submeter   a   analise   desta   Egr6gia   Casa

Legislativa  o  incluso  Projeto  de  Lei  Complementar  que  institui  o  C6digo  de

Obras e Edificag6es do Municfpio de Jacarei.

Trata-se   de   propositura   de   fundamental   importancia   para   o

adequado   desenvolvimento   da   cidade,   uma   vez  que   visa   regulamentar  a

construgao e reforma de edificag6es no Municipio,  de modo a proporcionar urn

meio  urbano adequado as  necessidades sociais,  econ6micas e ambientais da

presente e futuras gerag6es.

Conforme  disp6e  o  art.182,  caput,  da  Constituigao,  compete  ao

Munic[pio implementar uma politica urbana que assegure as fung6es sociais da

cidade e o bern-estar de seus habitantes.

Previsto  pe[a  Lei  Organica  do  Municipio  de  Jacarei,  em  seu  art.

39,   paragrafo  i]nico,   inciso  Vl,   o  C6digo  de  Obras  e  Edificag6es  pode  ser

conceituado   como   o   conjunto   de   normas   que   visa   garantir  a   seguranga,

salubridade     e     acessibilidade     das     edificag6es,      possibilitando     que     a

administragao municipal controle e fiscalize o espago construfdo e seu entorno.

Segundo    li?ao    do    doutrinador    Hely    Lopes    Meirellest,     as

atribui?6es  municipais  no  campo  urbanistico  desdobram-se  em  dois  setores

distintos:  "o  da  ordenagao  espacial,  que  se  consubstancia  no  Plano  Diretor e

nas  normas  de  uso,  parcelamento  e  ocupagao  do  solo  urbano  e  urbanizavel,

abrangendo    o    zoneamento,    o    loteamento    e    a    composigao    est6tica    e

paisagistica  da  cidade;  e  o  controle  da  construgao,  incidindo  sobre  o  trapedo

z.73 "Direito Municipal Brasileiro", 6a ed., Malheiros Editores, pig.  392.
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urbano, os equipamentos sociais, ate a edificagao particular nos seus requisitos

funcionais    e    est6ticos,     expressos     no    C6digo    de     Obras    e     normas

complementares".

Atualmente  a   Prefeitura  utiliza  as  regras  dispostas  no  C6digo

Sanitario  do  Estado  de  Sao  Paulo,  Decreto  n°  12.342,  de  27  de  setembro  de

1978,  para fiscalizar obras  e  edificag6es.  Trata-se  de  regulamento  que,  dada

sua idade,  nao traz normas especificas para diversas situag6es observadas no

Municfpio,  como constru?ao de chamines,  coberturas,  marquises,  toldos,  vaos

de  passagem,  escadas  rolantes,  dep6sito  temporario  de  resfduos,  oficinas  e

vagas de estacionamento destinadas a carros, motos e bjcicletas.

A16m    disso,    as    normas    para    fiscalizacao    e    autuagao    de

empreendimentos  irregulares,  bern com as respectivas sang6es,  encontravam-

se  esparsas  em   outros   instrumentos  normativos,   como  o   C6digo   Normas,

Posturas e lnstalag6es do Municipio.

Nesse  sentido,  a  presente  proposta  atualizara  e  consolidara  as

regras   para   construeao,   ampliagao   e   reforma   de   im6veis,   orientando   os

profissionais na execugao de seus projetos e os servidores publicos na analise

dos   mesmos,   sanando   dt]vidas   que   atualmente   nao   encontram   respostas

precisas.

lmportante  considerar que  o  C6digo  de  Obras  e  Edificag6es  nao

deve  ser  entendido  apenas  como  instrumento  do  poder  de  policia  municipal.

Mais  que  isso,  6  instrumento  legal  voltado  a  garantia  da  qualidade  ambiental

urbana,   devendo   orientar   legisladores   projetistas,   construtores   e   usuarios

quanto    as    medidas    necessarias    para    sustentabilidade    das    edifica?6es,

respondendo      positivamente      as      condigives      climaticas     existentes,      as

necessidades   das   atividades   humanas,   as   transformag6es   sociais   e   aos

avan?os  tecnol6gicos,  sem  perder  de  vista  a  identidade  cultural,   praticas  e

peculiaridades locais.
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Destaque-se   ainda   que   o   presente   projeto   foi   amplamente

debatido com diversos segmentos da  sociedade,  de modo a garantir a gestao

democratica  do  espa?o  urbano,   conforme  preceitua  o  art.   2°,   11,   da  Lei   n°

10.257/2001,  o Estatuto da Cidade.

0 texto foi construido a partir de reuni6es organizadas por equipe

multidisciplinar    composta    por    tecnicos    da    Secretaria    de    Planejamento,

Secretaria de  Meio Ambiente,  Secretaria de  Seguranga e  Defesa do  Cidadao,

Secretaria de Sadde (Vigilancia Sanitaria),  Defesa Civil e Fundagao Pr6-Lar.

Foram     realizadas     sete     consultas     pi]blicas     envQlvendo     a

participagao  da  comunidade  e  de  profissionais  das  areas  de  engenharia  e

arquitetura,  estudantes  universitarios  e  tecnicos,  entidades  civis  e  de  classe,

Camara  Municipal,  encerrando  os  trabalhos  com  oficina  t6cnica  em  parceria

com  a Associagao  dos  Engenheiros  e Arquitetos  de  Jacaref.  Todo  o  trabalho

envolveu a participagao de 277 pessoas que tiveram acesso a proposta da lei,

esclareceram dl]vidas e apresentaram sugest6es.

A  minuta  da  lei  tamb6m  ficou  disponivel  na  pagina  eletr6nica  da

Secretaria  de   P[anejamento  no  portal   da   Prefeitura  (www.iacarei.sp.aov.br),

bern  como  foi  oriado  endereap  eletr6nico  para  receber  di]vidas  e  sugest6es

(codiaodeobras@iacarei.sp.aov.br).   Tambem   foram   divulgadas   na   imprensa

inL]meras mat6rias jomalisticas sobre os trabalhos de construgao do C6digo.

Por fim,  ressalta-se que este Projeto de Lei Complementar possui

s6lido  escopo  legal,  conforme  disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constituigao

Federal,  art.  60  e  incisos  I  e Vl  do  art.  61  da  Lei  n° 2.761  de  31  de  margo  de

1990,  Lei Organica do Municipio de Jacarei.

EEiiiii
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Justificado nestes termos, a fim de que a proposta possa alcangar

plenamente os  seus objetivos,  encaminhamos o  Projeto de  Lei  Complementar

para apreciagao e aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito,10 de maio de 2018.

Prefeito do Municipio de Jacarei
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