
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem n? 044/2018 de 15 de Outubro de 2018

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, submeto à superior
deliberação legislativa o projeto de lei n?044/2018, que institui o novo Código de Obras e
Edificações.

Atividade edilícia em um Município deve ser tratada como estratégica pela
administração, pois seu impacto reflete em todas as áreas do urbanismo municipal. A
criação de equipamentos municipais necessários para garantir os serviços públicos
básicos dependem basicamente da disposição das construções na sede e nos distritos do
município.

O Código de Obras é um instrumento importante para a administração
municipal no controle e a fiscalização do espaço edificado e seu entorno, garantindo a
segurança e a salubridade das edificações.

No projeto de lei ora encaminhado conceitos como conforto ambiental,
segurança, conservação de energia, salubridade e acessibilidade, inclusão das pessoas
portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, são tratados com o objetivo
de permitir uma melhor qualidade de vida para as pessoas, seja na área urbana ou rural do
município.

As demandas da comunidade ou a execução de projetos ou atividades
essenciais, não podem ficar à espera de serem realizadas só no exercício seguinte. Desta
forma, por meio do presente projeto Código de Obras e Edificações em anexo esta colenda
Câmara de Vereadores poderá garantir as diretrizes para construções e realizações de
obras no município de forma a assegurar uma melhor qualidade de vida para seus
habitantes.

Essas são as razões, senhor Presidente, pelas quais encaminho o projeto
sob comento à soberana apreciação dessa Casa de Leis, solicitando, desde já, que os
ilustres membros do Poder Legislativo entendam os motivos, que possam, ao final, auxiliar
o Poder Executivo no controle e execução desta mesma norma.

Respeitosamente,
\. ,_
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Dispõe sobre o Código de Obras e Edificação

no município de Juscimeira - MT e dá outras

providências.

O Excelentíssimo Senhor Moisés dos Santos Prefeito Municipal de Juscimeira - MT, no uso de sua atribuição legal

nos termos da Lei Orgânica em seu artigo 58, inciso IV, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele

SANCIONA a seguinte Lei:

DISPOSiÇÃO PRELIMINAR

Artigo 10 _ Esta Lei, com fundamento na Constituição Federal, Leis Complementares Federais e Lei Orgânica

Municipal institui o Código de Obras e Edificação Municipal que regulará todas as construções dentro do território

do município de Juscimeira - MT, estabelecendo as normas postura que disciplinarão tanto os agentes públicos e

dos sujeitos passivos e demais obrigados.

Parágrafo único - Para efeito do presente Código, devem ser admitidas as seguintes definições:

Aba: é a tabua que guarnecem os tetos de madeira junto a parede e os topos dos caibros nos telhados de beiral;

Abaulamento: é a convexidade executada transversalmente ao leito da rua com o fim de facilitar o escoamento

das águas pluviais.

Acessível (Acessibilidade): é a edificação, espaço, mobiliário e equipamento que possa ser utilizado e

vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquela com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme os parâmetros

definidos em norma técnica pertinente;

Acréscimo: é o aumento de uma construção, quer no sentido horizontal, quer no sentido vertical, formando novos

compartimentos ou ampliando os já existentes.

Aeroduto: é o conduto de ar nas instalações de ventilação;

'
"

i
I:
I

Afastamento de Frente (recuo): é a distância entre o alinhamento e o plano da fachada da edificação;

Alçapão: é a tampa móvel de vão que dá acesso a subsolo ou forro;

Alicerce: é o maciço de alvenaria ou concreto que serve de embasamento;

Alinhamento (frente ou testada):é a linha de divisa entre o terreno e o logradouro público;

Alpendre: espaço coberto por meia água, encostado numa das paredes e sustentado o lado oposto por colunas

ou paredes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Altura da fachada: é a medida tomada sobre a vertical que passa pela linha média da testada do lote ao nível do

meio fio e a intercessão sobre a mesma, determinada pela horizontal que passa pelo ponto mais elevado;

Alvará: é o documento legal fornecido pela autoridade municipal por conta do exercício de polícia;

Alvenaria: é a construção de estruturas e de paredes utilizando unidades unidas entre si ou não por argamassa.

Estas unidades podem ser blocos de cerâmica, de vidro, de concreto, pedras, tijolos etc;

Ampliação: é a alteração no sentido de tornar maior a construção;

L Andaime: é o aparelho auxiliar na construção constituído de um piso que se apóia sobre cavaletes ou se sustenta

por tirantes;

Andar: é o volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos ou entre o pavimento e o nível superior de

sua cobertura;

Apartamento: é a unidade autônoma correspondente a uma residência inserida em um conjunto multifamiliar,

podendo ser um edifício de apartamentos ou um conjunto habitacional;

Ar condicionado: é o ar tecnicamente preparado para dotar os recintos fechados das condições de conforto e

bem-estar;

Área comum: é o espaço edificado ou não que serve a duas ou mais unidades autônomas;

Área de divisa: é aquela cujo perímetro é definido por paredes do edifício e elementos de divisa, sendo

considerada como área fechada;

Área de unidade autônoma: é a subdivisão do lote ou edificação, residencial ou não de uso exclusivo do

proprietário ou possuidor;

Área edificada: é a parte do lote de terreno ocupada pelo edifício;

Área externa: é a que se estende, sem ser interrompida, pelo corpo do edifício, entre as paredes externas deste e

as divisas do lote.

Área fechada: é aquela cujo perímetro é todo guarnecido por paredes;

Área global de pavimentos: é a soma das áreas de todos os pavimentos a partir das paredes externas;

Área livre: é a parte do lote de terreno não ocupada pelo edifício;

Área técnica: é o espaço, compartimento, ou equipamento, interno ou externo, disponível estritamente para

pessoas autorizadas voltada para a operação.

Áreas de uso coletivo: é a destinada a ruas, avenidas, espaços verdes, praças, parques, locais de

estacionamento de veículos e outros logradouros públicos;

Áreas verdes: são as áreas destinadas à vegetação, decorativa ou não, de caráter permanente;

Arquibancadas: é a sucessão de assentos, em escadaria, constituindo filas ou ordens;

Arruamento: é a abertura de ruas segundo o traçado estabelecido por alinhamentos em concordância;

Ático: é a parte do volume superior de uma edificação, destinada a abrigar casa de máquinas, piso técnico de

elevadores, equipamentos, caixa d'água e circulação vertical; r _',
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Avenida parque: é a via de contorno de represas, lagos, parques, áreas verdes ou a que acompanha as margens
dos cursos d'águas;

Beiral: é a fileira de telhas que forma a aba do telhado, constituindo a parte avançada deste sobre o corpo do

edifício;

Bueiro: são as bocas coletoras que alimenta o sistema de dutos subterrâneos destinados à captação e

escoamento de água pluvial;

Calçada: é o revestimento da faixa que vai do alinhamento do terreno até o limite da avenida, não destinada à

circulação de veículos, confeccionada com material impermeávei e resistente;

Canteiro de obras: é a área destinada ao preparo e apoio à execução da obra ou serviço é o espaço delimitado

por tapume ou por tela protetora visando à proteção da edificação vizinha e logradouro público;

Chácara de lazer: é aquela porção de terreno situada fora do perímetro urbano com dimensões infenores a um

módulo rural da região destinada ao lazer e a recreação cuja área cultivada seja inferior a 80% do terreno;

Chácara: é aquela porção de terreno situada fora do perímetro urbano com dimensões inferiores a um módulo

rural da região destinada exclusivamente à lavoura ou a criação de animais, podendo ter a finalidade de

subsistência de seu proprietário quando este residir em suas dependências e não possuir outro imóvel em seu
nome;

Cimalha (ou aba): é o elemento construtivo de acabamento do forro na concordância com as paredes ou o

elemento que, nos beirais, oculta os topos dos caibros;

Claraboia: abertura, na cobertura da edificação, para entrar luz ou troca de ar;

Cobertura: é o elemento de coroamento da construção e que se destina à proteção das demais partes
componentes;

Coeficiente de aproveitamento (CA): é o número definido pelo plano diretor que multiplicado pela área do lote

estabelece a quantidade máxima de metros quadrados possíveis de serem construídos neste lote.

Coeficiente de edificação (CE): é dado pela relação entre o total das áreas abrangendo todos os pavimentos,

levadas em conta as taxas mínimas de ocupação de cada um e a superfície do terreno. Chame-se a relação:

Condomínio misto: são as edificações que possuem duas ou mais unidades autónomas em uma mesma

propriedade, que possuem tanto a finalidade comercial como residencial, podendo ou não compartilhar a mesma
área comum;

Condomínio: são as ediflcações que possuem duas ou mais unidades autónomas em uma mesma propriedade,

podendo ou nâo compartilhar a mesrna área comum;

Construção: é a execução de qualquer obra, parcial ou totalmente.

Cota: é a dimensão especificada no projeto apresentado;

Cumeeira: é a parte mais alta do telhado, sobreposto à peça horizontal do madeiramento mais elevado.

Declividade: é a relação percentual entre a diferença das cotas altimétricas de dois pontos e a sua distância
horizontal;

"

Degrau: é o elemento construtivo das escadas, composto de espelho e piso;
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Demolição: é o ato de desmanchar uma obra, total ou parcialmente;

Desmatamento: é a retirada de vegetação de grande porte.

Destocamento: é a remoção dos tocos que restam após a derrubada das árvores, sendo vedada a realização de

queimadas no canteiro de obras;

Divisa: é a linha divisória entre dois ou mais lotes

Edícula: é a edificação fisicamente afastada utilizada como complemento da edificação principal;

Edificação mista: é a edificação destinados, ao mesmo tempo, a apartamentos, escritórios e cómodos de

habitação;

Edificação mista: são as edificações que conciliam tanto a finalidade de residência como comercial, empresarial

ou atividade exercida por profissional liberal que compartilham a mesma instalação sanitária;

Edificação transitória: é a edificação de caráter não permanente ,passível de montagem, desmontagem e

transporte;

Edificação: é a obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento e

material;

Edificação Irregular: é a edificação executada em desacordo com o projeto aprovado junto a prefeitura;

Edificação ilegal; é a edificação executada sem a aprovação da prefeitura;

Esquadrias: elemento construtivo destinado à vedação de vãos permanentemente incorporado à construção.

Embargo: ordem de paralisação da execução de obra ou edificação em decorrência do poder de polícia por

inexistência de licença ou irregularidade com o projeto aprovado.

Entulho: material inaproveitável, proveniente de obras ou demolições.

Edificação Provisória: edificação não permanente instalada em canteiro de obras necessária ao suporte da

execução de uma obra;

Equipamento: elemento não considerado como área construída, destinado a guarnecer ou completar uma

edificação, a ela se integrando;

Equipamentos Comunitários: equipamentos públicos de apoio aos munícipes localizados em espaços comuns;

Escada: elemento construtivo, destinado a vencer desníveis. constituído de degraus.

Escoramento: sistema de sustentação, utilizando peças de madeira ou metálicas (pés direitos).

Fachada anterior: é a face da edificação voltada para o alinhamento do terreno com o logradouro.

Fachada lateral: é a face da edificação voltada para a divisa perpendicular ao alinhamento do terreno com o

logradouro (ou servidão);

Fachada posterior: é a face da edificação voltada para o lado oposto ao alinhamento do terreno com o

logradouro (ou servidão).

Fossa séptica: é o elemento construtivo que se destina ao tratamento biológico de matérias fecais.
f
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Fossa: é a escavação no terreno, a certa profundidade.
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Frigorífico: é o compartimento hermeticamente fechado, onde se mantém a temperatura baixa, a fim de

conservar alimentos;

Fundação: é a parte da construção, em geral abaixo do nível do terreno, destinada a suportar as cargas da

mesma e transmitir as pressões ao solo,

Fundo de lote: é o lado oposto à frente, sendo em lotes triangulares, em esquinas, o lado que não forma testada;

Galpão: é a construção com cobertura e sem forro, fechada, pelo menos, em três de seus lados, total ou

parcialmente em altura, com paredes ou tapumes, não podendo ser usado para habitação;

Guia (meio fio):é o elemento de cantaria ou de concreto, destinado a separar o leito da via pública do passeio;

Habitação coletiva: é o prédio ou parte do prédio que serve de residência permanente a mais de uma família;

Habitação: é o prédio ou parte de um prédio que serve de residência;

Habite-se (Alvará de Conclusão): é o documento expedido por força de poder de polícia municipal que atesta

que a obra foi concluída dentro do padrão definido no projeto aprovado ou segundo as adequações estabelecidas,

estando a edificação em condições de uso;

Hotel: é o edifício destinado à instalação transitória de pessoas, agregando ou não equipamentos de lazer,

podendo fornecer refeições;

Indústria incomoda: é a unidade de produção que representa o risco de incômodo para a vizinhança, seja pela

produção de ruídos, emissões de poeira, fumo, fuligem, exalação de mau cheiro etc;

Indústria leve. é a unidade de produção que, por sua natureza, ou pequena produção, pode funcionar sem

incomodar ou ameaçar a saúde e sem constituir perigo de vida para a vizinhança;

Interdição: é a ordem ou ato de fechamento e desocupação do imóvel em situação irregular ou de risco em

relação às condições de estabilidade, segurança ou salubridade;

Limpeza do terreno: é a retirada da vegetação rasteira com ou sem a utilização de maquinário;

Logradouro público: é o lugar destinado a trânsito ou recreio público (bens de uso comum);

Loja: é a parte da edificação destinada a comércio ou ao funcionamento de pequenas indústrias;

Marquise: é a cobertura saliente que, em certos prédios ou edifícios, serve para proteger alguém da chuva e do

sol, podendo se estender além do limite do alinhamento;

Mobiliário: é o elemento construtivo que não se enquadra como edificação ou equipamento;

Modificação de uma edificação: é a obra que altera a estrutura no seu conjunto, ou abranjam somente a

fachada.

Movimento de terrapor aterro: é a colocação de solo vindo de outro local com a finalidade de regularizar o

terreno ou para se atingir uma cota superior;

Movimento de terrapor corte: é a remoção de solo ou rocha mediante escavação, com a finalidade de regularizar

o terreno (aplainamento) ou para se atingir uma cota inferior:
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Movimento de terrapor Corte + Aterro: é a chamada seção mista. Neste tipo de operação, o material removido

de um ponto da obra é usado para compensar a necessidade de aterro em outro ponto. Se a quantidade de

escavação compensar a de aterro, não é necessário trazer material de fora da obra (importar);

Movimento de terra: é o conjunto de operações de escavações. carga, transporte, descarga, compactação e

acabamento executados a fim de promover uma alteração topográfica chegando a uma nova configuração

desejada do terreno;

Muro de arrimo: é o muro resistente, que trabalha por gravidade ou flexão, construído para conter maciço de

terra, empuxo das águas de infiltração, sobrecarga de construção, sobre aterro e situações similares;

Muro: é o elemento construtivo que serve de vedação de terrenos;

Nivelamento: é a ação de tornar plano o terreno;

Obra complementar: é a edificação secundária ou parte da edificação que, funcionalmente, complemente a

atividade desenvolvida no imóvel;

Obras de emergência: é a obra de caráter urgente, essenciais à garantia das condições de estabilidade,

segurança ou salubridade do imóvel;

~ , Parede-Cega: é a parede sem aberturas;

Passagem Coberta: são os itinerários protegidos por lajes horizontais, impermeabilizadas, destituídos de

paredes, podendo conter, apenas, painéis de elementos vasados. Destinam-se a ligar prédios isolados e situam

se entre fachadas anteriores destes e os alinhamentos dos logradouros;

Passeio: é a parte do logradouro público observada ao pedestre;

Pátio: é o recinto descoberto no interior do prédio;

Pavimento: é o plano de piso;

Pé direito: é a distância entre o piso e o forro, ou entre o piso e a base inferior do flecha, quando não existir o

forro no compartimento;

Pequena central hidrelétrica (PCH): é uma usina de pequeno porte com características definidas por resolução

emitidas pelo órgão regulador federal;

Pérgulas: são as vigas horizontais ou inclinadas, sem cobertura;

Pessoa com mobilidade reduzida: é a pessoa que, por qualquer motivo, tenha dificuldade de movimentação,

permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da

percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;

Pilar: é o elemento construtivo de suporte nas edificações;

Piso: é o chão, pavimento, parte horizontal do degrau das escadas;

Portador de necessidades especiais: é a pessoa que possui carência ou deficiência de uma ou mais

capacidades; condição de todos os seres humanos, que, em alguns. causa uma sensação de fadiga e sofrimento
"-

particularmente intensa, a ponto de o corpo social promulgar leis para a sua integração;

ti
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Porão: é o pavimento situado abaixo do térreo, com o nível do piso inferior ao do terreno circundante, sem caráter

de habitabilidade permanente;

Pórtico: é o elemento construtivo servindo de entrada decorativa ou estrutural nas edificações;

Prédio: é qualquer edifício incorporado ao solo;

Profundidade do lote: é a distância entre a testada e a divisa oposta. Se a forma do lote for irregular, toma-se a

profundidade média;

Reconstrução: é a obra destinada à recuperação e recomposição de uma edificação, motivada pela ocorrência

de incêndio ou outro sinistro, mantendo-se as características anteriores, observadas as condições de adaptação à
segurança de uso e de acessibilidade estabelecidas em lei;

Reforma sem acréscimo de área: é a intervenção na edificação sem alteração da área construída, que implique

em modificação da estrutura, pé-direito ou compartimentação vertical, com ou sem mudança de uso;

Reforma: é a intervenção na edificação que implique alteração da área construída ou da volumetria, com a

simultânea manutenção de parte ou de toda a área existente, com ou sem mudança de uso;

Reparo: é a obra ou serviço destinado à manutenção de um edifício, sem implicar mudança de uso, acréscimo ou

supressão de área, alteração da estrutura, da compartimentação horizontal e vertical, da volumetria, e dos

espaços destinados à circulação, iluminação e ventilação;

Requalificação: é a intervenção em edificação existente, visando à adequação e modernização das instalações,

com ou sem mudança de uso;

Saliência: é o elemento arquitetônico, engastado ou aposto na edificação ou muro, tais como aba horizontal e

vertical, marquise, jardineira, floreira, ornamento e brise com largura inferior a vinte e cinco centímetros (O,25m);

Sapata: é a parte mais larga do alicerce que se apoia diretamente sobre a fundação;

Sarjeta: é o escoadouro, nos logradouros públicos, para as águas da chuva;

Sobreloja: é o compartimento de pé direito não inferior a dois metros e cinquenta centímetros (2,50m), construído

acima da loja, da qual faz parte integrante;

Subsolo: é o pavimento cujo piso se assenta diretamente sobre os alicerces e tem nível inferior ao do terreno

circundante;

Tapume: é a vedação provisória usada durante a construção. visando à proteção de terceiros e ao isolamento da

obra ou serviço;

Taxa de ocupação (TO): é o percentual utilizado pela edificação em relação a área total do lote, considerando

apenas sua projeção horizontal, desconsiderando assim, a altura da edificação e o número de pavimentos;

Telhado: é o elemento de cobertura dos edifícios;

Telheiro: é a construção semelhante ao galpão, podendo ser fechado em um só dos lados, cobertura sustentada

por pilares ou colunas;

Terraço aberto: é a peça justaposta à edificação, constituída em balcão aberto, sem ou com vedação, desde que

retrátil ou vazada do tipo quebra-sol, em balanço ou não, complementar à unidade residencial ou comercial, não

abrigando função essencial ao pleno funcionamento da unidade;
7
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Terreno arruado: é aquele no qual Incidem os logradouros públicos, abertos ou demarcados pela Prefeitura, em
planta aprovada;

Teto: é a superfície superiorde um compartimento;

UFMJ: é a Unidade Fiscal do Município de Juscimeira definido no Código Tributário Municipal;

Unidade Imobiliária: é todo o terreno, edificado ou não;

Uso Privativo: é o espaço ou edificação de utilização reservada;

Valeta (vaia): é a escavação feita para receber os alicerces ou encanamentos;

Vão: é o espaço em paredes ou entre pilares ou colunas, podendo ser livres ou não;

Varanda: é o espaço coberto situado em uma das fachadas do edifício;

Veneziana: é a esquadria que permite a ventilação para o interior dos compartimentos;

Vistoria administrativa: é a diligência efetuada, por técnico designado pela Prefeitura, tendo por fim verificar as

condições de uma construção, de uma instalação ou de uma obra existente, em andamento ou paralisada;

Vistoria sanitária de habitabilidade: é diligência oriunda do poder de polícia efetuada por agentes da prefeitura,

com o fim de verificar se o edifício satisfaz as condições de higiene para ser habitado ou ocupado;

Vistoria técnica de habitabilidade: é a diligência oriunda do poder de polícia efetuada por agentes da prefeitura,

com o fim de constatar a adequação do projeto aprovado e o executado assim como a conclusão de uma obra,

tendo em vista a concessão de licença para habitar ou ocupar o edifício;, Volume de edificação: é o volume que se obtém, multiplicando-se a área dos pavimentos, inclusive as paredes,

pelos respectivos pés direito;

LIVRO PRIMEIRO

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

TíTULO I

Disposições Gerais

CAPITULO i

Introdução ao código de obras e edificação

Artigo 2° - Fica responsável pela fiscalização e expedição de alvará a secretaria municipal que estiver investida

da competência municipal da matéria de urbanismo, nos termos do decreto regulamentar:

Parágrafo único - Toda realização de obras e edificações no município de Juscimeira - MT deverá observar as

seguintes leis municipais e equivalentes:

I - O Plano Diretor Municipal;

II - O Zoneamento Urbano;

8
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111-As normas de impacto ambiental, sanitárias e de função social da propriedade;

IV - As normas de postura voltadas ao direito de vizinhança;

V - As normas voltadas ao parcelamento do solo e loteamento urbano;

VI - As normas que tratam do parcelamento e modulo rural;

VII-Os planos de expansão viária municipal;

VIII - As declarações de utilidade pública e de interesse social aprovadas em lei pela câmara de vereadores;

IX- Às restrições de construção em áreas de risco ou de reserva ambiental;

X-Demais normas que impliquem em conduta obrigatória de postura.

Seção I

Da abrangência do Código e Obras e Edificações

Art. 30 Constitui o objetivo deste Código de Obras e Edificações:

I - Auxiliar na promoção da ordem urbana e ambiental;

II - Organizar as construções de forma a minimizar o impacto social das edificações;

III -Implementar as normas de segurança e higiene;

IV - Garantir a acessibilidade dos portadores de necessidades especificas;

V - Assegurar o direito de vizinhança e coletividade dos munícipes.

Parágrafo único. Para o cumprimento dos objetivos deste código destacam-se os princípios da

proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, efetividade, inalienabilidade do interesse público, função

social da propriedade dentre outros.

Art. 40 O presente Código de Obras e Edificações abrange as áreas de:

I - Obras de construção civil que engloba as reformas de moradia, comerciais e de serviços públicos em todo o

território municipal;

II - Obras de construção pesada que engloba as obras de construção de pontes, silos, estradas, unidades

geradoras e de distribuição de energia elétrica e loteamentos em todo o território municipal.

Art. 50 Não estão sujeitas ao licenciamento obras e serviços de pequeno impacto urbano quando da execução

individual de:

I - Serviço de reparo, pintura e limpeza que não envolva remoção de paredes e pisos;

II - Alteração do interior da edificação que não altere a estrutura da construção;

111-Construção de muro no alinhamento e de divisa;

IV - Construção de cisterna, caixa d'águas, fossa séptica e sistema de captação de água da chuva;

V - Substituição de material de revestimento exterior de parede e piso ou de cobertura ou telhado;

s

,
~-.VI - Instalação de geradores elétricos;
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VII-Demais serviços de pequeno impacto nos termos de decreto regulamentar.

Parágrafo primeiro. A obra e serviço de pequeno impacto urbano não são considerados para o cálculo da taxa de

ocupação e não são descontados no cálculo de áreas permeáveis do projeto.

Parágrafo segundo. Não se considera de pequeno impacto urbano a obra que venha a causar modificação

estrutural ou aumento da edificação.

Art. 6° Estão sujeitas ao licenciamento diferenciado sem a incidência de taxa de obras e edificação, a execução

individual de:

1-Construção de piscina, espelho d'água e poço;

11-Cobertura de vaga de garagem;

III - Construção ou cobertura de churrasqueira;

IV - Construção e demolição de obras complementares de, no máximo, 20,00 m2 (vinte metros quadrados);

V - Passagem coberta com largura máxima de 3 m (três metros) e sem vedação lateral.

Parágrafo único. As obras de que trata neste artigo devem ser licenciadas junto a prefeitura independente da não

incidência da taxa de Obras e edificações.

Art. 7° Edificações tidas como de preservação cultural, histórica, artística, paisagística ou ambiental terão seu

licenciamento condicionado ao pré licenciamento emitido pela entidade pública que tenha conferido o status de

preservação a construção.

Art. 8° As obras e edificações em imóveis da União, do Estado e do Município e de suas respectivas autarquias e

fundações ficam isentas da Taxa de Obra e Edificação, ficando, no entanto, sujeita as demais normas do presente

código.

Seção II

Da responsabilidade sobre obras e edificações

Art. 9° Caberá ao proprietário do imóvel a responsabilidade objetiva por requerer perante o poder público

municipal toda e qualquer autorização para a realização de obras e edificações dentro do território do município de

Juscimeira, podendo ser representado por meio de seu procurador, a saber:

I - Possuidor ou detentor de direito real sobre a propriedade, mediante a apresentação do título constitutivo do

direito autenticado;

II - Profissional habilitado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Federal de Engenharia

e Agronomia (CONFEA) mediante apresentação de procuração com finalidade específica;

III - Demais procuradores munidos de procuração com finalidade específica.

Parágrafo primeiro. A emissão de alvará de projetos por parte da prefeitura não implica na averbação por parte

do poder público de falhas no projeto em desacordo com as normas vigentes da construção civil.

11)
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Parágrafo segundo. Todo pedido de averbação de projeto junto a prefeitura deverá ser munido da anotação da

responsabilidade técnica emitida por profissional habilitado junto aos conselhos profissionais de classe

competente nos termos do decreto regulamentar.

Parágrafo terceiro. No caso de propriedades pertencentes a pessoas jurídicas a solicitação da averbação de

obras e demais alvarás ficará sob a responsabilidade solidária de seus gestores e sócios.

Parágrafo quarto. A anotação no registro do imóvel é um instrumento para demonstrar a propriedade do imóvel.

Parágrafo quinto. Equipara-se ao proprietário a pessoa do proeminente comprador que apresentar a escritura

pública do contrato de compra e venda ainda que a transferência da propriedade não tenha sido averbada no

cartório de registro de imóveis.

Art. 10. Para fins desta lei considera-se como sendo sujeito passivo o proprietário do imóvel em que

potencialmente ou efetivamente tenha sido realizado obra ou edificação.

Art.11. O responsável técnico arrolado em cada fase das obras ou edificações respondem solidariamente com

proprietário do imóvel pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel,

edificações e equipamentos, bem como pela observância do projeto aprovado, das disposições deste Código, do

respectivo decreto regulamentar.

Parágrafo primeiro. O documento que indica a responsabilidade técnica do profissional habilitado deve ser

arquivado em sua forma original ou autenticada com o devido reconhecimento do conselho de classe.

Parágrafo segundo. No caso de uma pessoa jurídica ser contratada para a realização de obras ou edificações,

deverá ser fornecido:

I - As qualificações junto ao conselho profissional;

II - O documento constitutivo de sua personalidade jurídica;

111-O técnico responsável pela empresa com o devido registro técnico.

Parágrafo terceiro A conformidade do projeto ás normas de construção é de responsabilidade solidárias dos

responsáveis técnicos de todas as fases das obras ou edificações.

Art. 12. Todos os pedidos de documentos de controle das obras ou edificações devem ser subscritos pelo

proprietário ou pelo profissional habilitado pelo conselho de classe e devidamente identificado no processo.

Parágrafo único. A veracidade das inforrnações e documentos apresentados nos pedidos e cadastro de que

trata este Código é de inteira responsabilidade do proprietário ou possuidor e do profissional habilitado pelo

conselho de classe.

Art. 13. Considera-se profissional habilitado o técnico registrado perante os órgãos federais fiscalizadores do

exercício profissional, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por aqueles organismos.

Parágrafo primeiro. O profissional habilitado pode atuar individual ou solidariamente e como pessoa física ou

responsável por pessoa jurídica, facultado ao mesmo profissional a assunção das funções de responsável técnico

pelo projeto, de responsável técnico pela obra, de responsável pela Instalação do equipamento e de responsável

pela manutenção do equipamento.

J1
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Parágrafo segundo. Fica facultada a transferência da responsabilidade profissional, sendo obrigatória em caso

de impedimento do técnico atuante, assumindo o novo profissional, perante a Prefeitura, a responsabilidade pela

parte já executada, sem prejuízo da responsabilização do profissional anterior.

Parágrafo terceiro. No caso de alteração do projeto com simultânea troca do seu responsável técnico, o

profissional inicial deverá ser comunicado do ocorrido.

Art. 14. A Prefeitura não se responsabiliza pela estabilidade da edificação e do equipamento ou por qualquer
1

sinistro ou acidente decorrente de deficiências do projeto, de sua execução ou instalação, bem como de sua

utilização.

Art. 15. O projeto deve contemplar todas as especificações fornecidas pelas concessionárias de serviços públicos.

CAPITULO II

Do licenciamento ordinário

Seção I

Das modalidades de licenciamento ordinário

Art. 16. para fins de licenciamento ordinário municipal de obra e edificação as obras de construção civil serão

consideradas as seguintes modalidades:

I - Reforma e ampliação de edificação já existente;

II - Demolição parcial ou total de edificação;

111-Construção de edificação nova;

IV - Obras e edificações de licenciamento diferenciado

Parágrafo primeiro. Independe para a incidência do presente código a localidade da obra no perímetro urbano ou

rural.

Parágrafo segundo. Poderá o executivo municipal, por meio de decreto regulamentar, estabelecer um regime

especial para obras que acumulem mais de uma modalidade de licença.

Art. 17. Para fins de licenciamento ordinário municipal as obras de construção civil pesadas serão consideradas

nas seguintes modalidades:

I - Pontes, vias, servidões e estradas vicinais;

II - Constituição de loteamentos ou parcelamento de solo com mais de 3.000 m2;

111-Usinas termoelétricas, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) ou outras fontes geradores de energia;

IV - Sistemas de linhas de transmissão de energia elétrica;

V - Unidades Fabris e de distribuição;

VI - Condomínio Edifício com três ou mais pavimentos ou térreos com mais de 20 unidades autónomas:

VII - Unidade de hoteleira;

VIII - Complexo de abatedouros; ,
IX - Demais construções com mais de 500 m2.
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Parágrafo primeiro. Independe para a incidência do presente código a localidade da obra no perímetro urbano ou

rural.

Parágrafos segundo. Poderá o executivo municipal, por meio de decreto regulamentar, estabelecer um regime

especial para obras que acumulem mais de uma modalidade de licença.

Seção II

Das fases do licenciamento ordinário.

Art. 18. O licenciamento ordinário de obras e edificação, independentemente de sua modalidade, será realizado

de forma sistémica nas seguintes fases:

I - Alvará de Aprovação de Projeto;

II - Alvará de Execução de Projeto;

III - Alvará de Conclusão (habite-se).

Parágrafo único. Cada modalidade de licenciamento de obra e edificação poderá ter sua particularidade

contemplada por decreto regulamentar.

Seção III

DoAlvará de Aprovação de Projetos.

Art. 19.Por meio de processo administrativo próprio qualquer proprietário de imóvel ou de seu procurador poderá

requerer da autoridade pública municipal a expedição de Alvará de Aprovação de Projetos tendo em vista a futura

execução de obras no município de Juscimeira-MT.

Parágrafo único. A emissão de Alvará de Aprovação de Projeto fica condicionado ao cumprimento de todas as

exigências legais e levará em consideração os princlpios da inafastabilidade do interesse público,

proporcionalidade, razoabilidade e função social da propriedade.

Art. 20. Em função da complexidade da obra ou de eventual dúvida sobre as normas municipais de obra e

edificação, poderá o sujeito passivo ou seu procurador impetrar uma Consulta Prévia para se resguardar de

aspectos técnicos da legislação municipal.

Parágrafo primeiro. O pedido de Consulta Prévia não é obrigatório para a propositura da aprovação de um

projeto de obra.

Parágrafo segundo. O prazo do agente municipal responder à consulta será de 30 dias para obra de construção

civil simples e de 60 dias para obra de construção civil pesada.

Parágrafo terceiro. Todos os procedimentos referentes a Consulta prévia serão definidos em decreto
regulamentar.

Subseção I

Da validade do Alvará de Aprovação de Projetos.
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Art. 21. O Alvará de Aprovação de Projeto terá o prazo de 1 (um) ano, contados da data da publicação do

despacho de deferimento do pedido, podendo ser renovado por igual período uma única vez mediante solicitação

do sujeito passivo.

Parágrafo único. Dentro do prazo descrito no caput do artigo, o sujeito passivo deverá solicitar o respectivo

Alvará de Execução.

Parágrafo segundo. A solicitação do Alvará de Execução suspende o prazo do Alvará de Aprovação do Projeto

enquanto aquele instrumento não for apreciado.

Art. 22. Até a propositura do Alvará de Execução será permitido ao sujeito passivo requerer a modificação de 20%
do projeto sem ter a necessidade de protocolar um novo projeto junto a administração pública municipal.

Subseção II

Elementos legais para solicitar o Alvará de Aprovação de Projetos.

Art. 23. O pedido de Alvará de Aprovação de projeto deverá ser instruído com:

I - Os documentos e a qualificação do proprietário do imóvel:

II - Registro do imóvel:

III - Termo de responsabilidade técnica do autor ao projeto;

l
IV - Cópia do projeto arquitetônico simplificado com a identificação do técnico responsável;

V-Levantamento topográfico elaborado por profissional habilitado;

VI - Declaração assinada pelo profissional habilitadc, atestando a conformidade do projeto com as

concessionárias de serviço público e agências reguladoras na área de influência do projeto;

Parágrafo primeiro. Se um projeto for assinado pormais de um técnico habilitado, deverá ser identificado o nome

de todos os profissionais envolvidos com a anotação da responsabilidade técnica de ambos.

Parágrafo segundo. As divergências entre a área constante no registro do imóvel e as apuradas no levantamento

topográfico deverão ser anotadas no cadastro do imóvel no cartório de registro.

Art. 24. O projeto Arquitetônico simplificado deverá conter:

I - Planta baixa do terreno com a previsão da construção;

II - Planta baixa da construção e seus andares;

III - Corte esquemático;

IV - No caso de reforma com alteração de àrea, a indicação das edificações existentes e dos acréscimos ou

decréscimos de área;

V - Descrição da vegetação local e eventuais nascentes, e

VI - Planta de localização.

Parágrafo primeiro. No caso de projetos de obras de construção civil simples para usos não residencial o projeto

arquitetônico deverá contemplar ainda:

.i.4
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I - Identificação das rotas de fuga;

II - Estudo de impacto no trânsito;

III - Demanda de carga elétrica;

IV - Cálculo da lotação nos termos da legislação específica;

V - Apresentação do de um plano de destinação dos resíduos da construção civil;

Parágrafo segundo. Nos casos de obras e edificações residenciais e não residenciais de menor impacto urbano

poderá o poder executivo por meio de decreto regulamentar definir critérios simplificados para a apresentação do

projeto arquitetônico.

Art. 25. O pedido de Alvará de Aprovação de Projeto para obras de construção civil pesada deverá ser instruído

com:

I - Os documentos e a qualificação do proprietário do imóvel;

II - Registro do imóvel;

III - Termo de responsabilidade técnica do autor do projeto:

IV - Cópia completa do projeto arquitetônico com a identificação do técnico responsável;

V - Levantamento topográfico elaborado por profissional habilitado com os estudos de impacto ambiental;

VI- Declaração assinada pelo profissional habilitado, atestando a conformidade do projeto com as concessionárias

de serviço público e agências reguladoras na área de influência do projeto;

VII - Eventuais autorizações emitidas pelos demais entes federativos quando necessários;

VIII - Identificação das rotas de fuga;

IX - Estudo de impacto no trânsito;

x - Demanda de carga elétrica;

XI - Apresentação do de um plano de destinação dos resíduos da construção civil; .

XII - Planta de localização;

XIII - Cálculo da iotação nos termos da legislação específica;

XIV - Estudo de impacto de vizinhança;

XV - Estudo de impacto ambiental.

Parágrafo primeiro. Caso esteja previsto no projeto a utilização de recursos hídricos do subsolo deverá o pedido

de alvará ser instruído com a solicitação de homologação do poço junto ao órgão ambiental estadual.

Parágrafo segundo. No projeto deverá ser identificado o nome de todos os profissionais envolvidos com a

anotação da responsabilidade técnica de ambos

Parágrafo terceiro As divergências entre a área constante no registro do imóvel e as apuradas no levantamento

topográfico deverão ser anotadas no cadastro do imóvel no cartório de registro.
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Subseção III

Da apresentação dos projetos

Art. 26. Os projetos deverão respeitar as normas de desenho arquitetônico estabelecidas pela ABNT.

Parágrafo primeiro. A assinatura do responsável técnico deverá estar presente em todas as plantas e em todas

as vias apresentadas.

Parágrafo segundo. No projeto deverá conter um espaço mínimo de 10 cm de largura por 5 cm de altura para a

autenticação ou observações do poder público municipal.

Parágrafo terceiro. Com a expedição do Alvará de Aprovação do Projeto, o sujeito passivo deverá apresentar o

projeto final aprovado em 02 (duas) vias impressas para a devida autenticação, sendo a 1a via mantida junto a

administração municipal e a 2a via mantida na posse do sujeito passivo.

Subseção IV

Outras disposições

Art. 27. Ao órgão municipal responsável pelo urbanismo caberá a responsabilidade de analisar o pedido de

aprovação do projeto, o qual deverá considerar os parâmetros urbanísticos relevantes na implantação da

edificação sobre o lote, a natureza da construção civil e sua finalidade.

Parágrafo primeiro. O prazo para a administração apreciar o pedido de aprovação do projeto e proceder com a

expedição do devido Alvará será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do protocolo do pedido.

Parágrafo segundo. O prazo para analisar o pedido ficará suspenso nas seguintes hipóteses:

I - Realização de diligências;

II - Decisão judicial acerca da propriedade ou dos direitos reais sobre o imóvel;

III - Ausência na arrecadação de tributos referentes ao imóvel;

III - Caso fortuito ou força maior.

Parágrafo segundo. O prazo para analisar o pedido será interrompido nas seguintes hipóteses:

I - Falta de documentação por parte do sujeito passivo;

II - Modificação do projeto;

III - Mudança da titularidade do imóvel;

IV - Inércia do sujeito passivo na movimentação do processo administrativo.

Parágrafo terceiro. O responsável pelo projeto deverá se ater a todas as normas da Legislação Municipal,
Estadual e Federal quanto à solidez, segurança, salubridade e acessibilidade não sendo cabível a alegação de

desconhecimento das normas.

Art. 28. Caso o terreno ou a edificação não possua registro junto ao Cadastro de Contribuintes Imobiliários do

município, no ato da expedição do Alvará será feito o devido registro.
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Parágrafo único - Nos casos de obras que impliquem em parcelamento do solo será fornecida a devida

numeração predial que deverá ser homologada pelo sujeito passivo no Cartório de Registro de Imóveis.

Seção IV

Do Alvará de Execução de Projetas.

Art. 29.Por meio de processo administrativo próprio o imóvel que possuir Alvará de Aprovação de Projetos válido

poderá ter requerido pelo proprietário de imóvel ou de seu procurador a expedição de Alvará de Execução de

Projetos para a realização de obras no município de Juscimeira-MT.

Parágrafo primeiro. A emissão de Alvará de Execução de Projeto fica condiciona do a existência de Alvará de

Aprovação de Projetos, bem como o cumprimento de todas as exigéncias legais do presente código e aplicáveis a

construção civil nacional.

Parágrafo segundo. Um mesmo Alvará de Execução de Projeto poderá incluir rnais de um projeto licenciado

válido, desde que pertencente ao mesmo proprietário.

Parágrafo terceiro. O prazo de validade do Alvará de Execução de Projeto será de até 02 (dois) anos.

Parágrafo quarto. O sujeito passivo poderá solicitar a prorrogaçâo do prazo para a conclusão da obra por igual

período devendo ser pagos os respectivos emolumentos.

Art.30. O Alvará de Execução de projeto poderá ser requerido em conjunto com o pedido do Alvará de Aprovação

de Projeto, com o prazo estendido de até 03 (três) anos prorrogáveis por igual período a pedido.

Parágrafo primeiro. Por meio de ato próprio o poder executivo poderá conceder prazo diferenciado para projetos

de construção civil de porte acima do comum, primando pela razoabilidade e interesse público.

Parágrafo segundo O pagamento da taxa de emissão do Alvará de Execução de Projeto poderá levar em

consideração a natureza da obra a ser executara e o tempo de execução projeto.

Art. 31. A obra interrompida e que esteja com o Alvará de Execução de Projetos vencido poderá ser retomada

mediante a revalidação dos Alvarás de Aprovação Projeto nos termos da legislação em vigor na data da

solicitação do reexame e a emissão de novo Alvará de Execução de Projeto.

Parágrafo único. A continuação de obra parcialmente executada e paralisada que não atenda à legislação em

vigor ou que não possua Alvará de Aprovação de Projeto, ficará condicionada a fixação de contrapartida sociais

que mitiguem o impacto social e ambiental, devendo os termos da contrapartida serem homologados junto ao

poder legislativo municipal.

Art. 32. Após a emissão do Alvará de Execução de Projetos, 'não será admitindo a mudança de natureza da

destinação da edificação ou a alteração oa área de terreno, se que seja revista a revisão da autorização do

projeto. 'r17
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Art. 33.Em sendo expedido o Alvará de Execução do Projeto, se o projeto sofrer alterações relevantes, deverá o

sujeito passivo requerer aprovação do novo projeto.

Parágrafo único. Pequenas alterações no projeto poderão ser realizadas desde que previamente comunicadas

ao poder público desde que não implique em aumento superior a 10% (dez por cento) da área total da obra

autorizada no projeto original.

Art. 34. Poderá ser requerido Alvará de Execução de Projeto parcial para realização segmentada da obra desde

que observado o prazo máximo previsto para o Alvará.

Subseção I

Elementos legais para solicitar o Alvará de Execução de Projetos.

Art. 35. O pedido de Alvará de Execução de Projeto deverá ser instruído com:

I - Cópia do Alvará de Aprovação de Projeto;

11-Anotação do Registro do imóvel daexistência do~rojeto para a propriedade em questão;

III - Termo de responsabilidade técnica dos executores do projeto:

IV - Cópia do memorial descritivo de execução do projeto;

V - Aprovação junto as concessionárias de serviço público e agências reguladoras dos termos do projeto

aprovado;

VI - Plano de recomposição da vegetação nativa existente no terreno.

Parágrafo único. No caso da propositura em conjunto do Alvará de Execução de Projeto e do Alvará de

Aprovação do Projeto, os itens II e V devendo ser espedido o Alvará de Execução de Projeto de forma provisória

até que as obrigações sejam demonstradas junto ao executivo municipal.

Subseção II

Da execução do projeto

Art. 36. Fica o sujeito passivo responsável por manter junto ao canteiro de obras de forma visível todas as

informações relevantes a execução da obra nos termos do decreto regulamentar.

Art. 37.0 sujeito passivo fica responsável por comunicar em até 07 (sete) dias corrido ao poder executivo

municipal a contratação de empresas e profissionais prestadores de serviço sob pena de suspenção do Alvará de

Execução do Projeto.

Subseção III

Da perda de validade doAlvará de Execução de Projeto

Art. 38. O Alvará de Execução de Projeto perderá sua validade:
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I - Caso a obra não tenha sido iniciada, em 18 (dezoito) meses a contar da data da publicação do despacho de

deferimento do pedido;

II - Caso a obra tenha sido iniciada, ao permanecer paralisada por período superior a 180 (cento e oitenta) dias

sem a comunicação da interrupção junto a administração pública;

III - caso o Alvará de Execução de Projeto tenha sido suspenso por 90 (noventa) dias por omissão do sujeito

passivo em comunicar a contratação de empresa ou profissional terceirizado;

IV - Caso o sujeito passivo comunicado de eventual irregularidade não promova a devida regularização no prazo

de 90 (noventa) dias;

SubseçãolV

Do cadastramento da obra e dos prestadores de serviço

Art. 39.Cada obra com o Alvará de Execução de Projeto expedido gerará um cadastro especial que deverá ser

mantido atualizado com informações fornecidas pelo sujeito passivo

Art. 40.0 castro contemplará:

I - As informações do projeto.

II - Os dados do responsável técnico:

a) Anotações de Responsabilidade Técnica;

b) Inscrição do prestador no cadastro de contribuinte;

c) Notas fiscais expedidas.

III - Os dados dos prestadores de serviço;

a) Anotações de Responsabilidade Técnica;

b) Inscrição do prestador no cadastro de contribuinte;

c) Notas fiscais expedidas.

IV - As autorizações expedidas pelos órgãos públicos 6 concessionária;

V - Cadastro da mão de obra própria empregada na construção.

Parágrafo único. No caso de projetas de obras de construção civil pesada o cadastro poderá contemplará ainda:

I - Cópia da concessão ou autorização expedida para exploração de serviços públicos e recursos minerais;

II -Cópia do Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança.

Art. 41. Nos casos em que as obras ou edificações envolvam a instalação de equipamento mecânico, sistema

obrigatório de segurança, unidades geradoras de energia elétrica ou similares deverá ser apresentado o termo de

responsabilidade técnica com os dados da empresa ou responsável técnico encarregado pela instalação e

manutenção, atestando que os serviços atenderão às normas e às disposições legais pertinentes. ~

Parágrafo único. Por equipamento mecânico entende-se: 7
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I - Elevador de passageiro e monta carga;

II - Escada rolante;

111-Plataforma de elevação,

IV - Tanque de armazenagem de combustível e depósito de resíduos;

V - Bomba de recalque e equipamentos de combate a incêndio.

Subseção V
Demais disposições do Alvará de Execução de Projetos

Art. 42.0 Alvará de Execução de Projetos somente pode ser expedido mediante o cumprimento de todas as

exigências elencadas no Alvará de Aprovação de Projetos:

Parágrafo único. Em havendo pendências que independam da vontade do sujeito passivo e que não

representem risco para a segurança e ordem urbanística, poderá a administração pública com fundamento no

princípio da razoabilidade emitir de forma precária o Alvará Provisório de Execução de Projeto Alvará com

validade de 180 (cento e oitenta) dias podendo ser renovado pelo mesmo período.

Art. 43. Nos casos em que a área a ser edificada exceda a previsão do potencial construtivo básico descrito nas

disposições transitórias do presente código ou do piano diretor municipal, o Alvará de Execução de Projeto

somente será expedido após o pagamento outorga onerosa estabelecida no Alvará de Aprovação de Projeto.

Art. 44. Fica dispensado do requerimento para expedição de Alvará de Execução de Projeto:

I - Obras que não incidiam obrigatoriedade de expedição do Alvará de Aprovação de Projetos;

II -Instalações provisórias de canteiro de comercialização.

Seção V

Do Alvará de Conclusão de Obras.

Art. 45.Nenhuma edificação poderá ser ocupada, sem que realizada a vistoria pela administração municipal

competente para expedir o Alvará de Conclusão de obra (Habite-se).

Art. 46.Por meio de processo administrativo o proprietário do imóvel poderá solicitar a administração pública a

expedição do Alvará de Conclusão de Obras, que será analisado a partir do histórico de informações fornecidas

quando da expedição do Alvará de Análise de Projetes e do Alvará de Execução de Projetos.

Parágrafo primeiro. Poderá ser concedido Certlücaoo.de Conclusão de Obras parcial para a parte concluída da

edificação quando a execução' em etapas estiver contemplada no Alvará de Execução de Projeto e esteja
demonstrada todas as condições de habitabilidade da edificação.

Parágrafo segundo. Nos casos em que a construção terminada se diferenciar do projeto aprovado, a expedição

do Alvará de Conclusão somente será possível após a promoção das devidas adequações.
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Parágrafo terceiro. Caso a realização das adequações não sejam tecnicamente ou economicamente viáveis e

tais distorções não representem risco a quem habite o imóvel, a vizinhança e ao urbanismo municipal, poderá a

administração expedir Alvará de Conclusão mediante a abertura de processo específico de reanálise de projeto.

Art. 47. Para emissão do Alvará de Conclusão serão admitidas pequenas alterações que não descaracterizem

projeto desde que:

I - Não ultrapassem a 10% (dez por cento) a medida total da edificação definido no projeto aprovados

II - Não implique no aumento de pavimento independente do aumento ou redução da área construída;

III - Não ultrapasse o recuo legal da construção e oalinhamento do terreno;

IV - Não comprometa servidão previamente instituída.

·Subseçãql

Elementos legais 'para solicitar' o Alvará de Conclusão.

Art. 48. A solicitação do Alvará de Conclusão deverá ser Instruída com:

I - Anotação Técnica do responsável peta obra atestando a" sua conclusão e execução de acordo com o Projeto

aprovado na prefeitura e as n.ormas técnicas;

II - Documentos que comprovam o cumprimento de todas as exigências pendentes do Alvará de Execução e do

Alvará de Aprovação de Projeto;

111- Comprovante de recolhimento dos lmpostosretidos de prestadores de serviços;

IV - Termo de conclusão de instalação de equipamentos mecânicos presentes na edificação assinado por
, , ' .. ~ ,

profissional habilitado;

Subseção li

Demais requisitos para de expedir o Alvará de Conclusão de Obra

Art. 49. A expedição do Alvará de Conclusão de Obra somente será realizada, após análise do agente público

municipal das instalações hidros sanitárias, elétricas e demais equipamentos contidos nos projetos aprovados pela

prefeitura.

Art. 50. Para a expedição do Alvará de Conclusáode Obra para novas edificações em áreas urbanas será exigido

a pavimentação do passeio localizado entre Q alinharnento do terreno e o meio fio. nos termos das disposições

transitórias do presente Código.

Art. 51. Para as Construções Civis de porte :pesado: a expediçáo do A!vará de Conclusão de obra poderá ser

condicionada:
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II - Ao Laudo de Vistoria Sanitário;

III - Outros Laudos de Vistoria de competêr.cias das Agências Reguladoras.

Art. 52. Nos casos em que as obras ou edificações envolvam a instaiação de equipamento mecânico, sistema

obrigatório de segurança, unidades geradoras de energia elétrica ou similares deverá ser demonstrado o

programa de manutenção preventiva como pré-requisito da expedição do Alvará de Conclusão de Obra atestando

que os serviços atenderão às normas e às disposições legais pertinentes.

Parágrafo único. Por equipamento mecânico entende-se:
, ,; .'.

I - Elevador de passageiro e monta carga;

II - Escada rolante;

III - Plataforma de elevação,

IV - Tanque de armazenagem de combustível e depósito de resíduos;

V - Bomba de recalque e equipamentos de combate a incêndio.

.. Subseçêo iii

Demais disposições do Alvará de Conclusão de Obras.

Art. 53. O Alvará de Conclusão é o documento hábil para a comprovação da regularidade da edificação, sendo

oponível a terceiro a partir da anotação no Cartóriode .Registrode Imóveis.

Art. 54. O Alvará de Conclusão de obras somente pode ser expedido mediante o cumprimento de todas as

exigências elencadas no Alvará de Aprovação de Projetos e do Alvará de Execução de Projeto.

Art. 55. O Órgão Municipal terá o prazo de 30 (quinze) dias, a contar da data de entrada da solicitação no referido

órgão, para vistoriar a obra e expedir Alvará 'de Conclusão de Obra.

Parágrafo primeiro. O Alvará de Conclusão com finalidade de "Habite-se" deverá levar em conta as condições de

salubridade da edificação além do devido cumprimento de toda legislação vigente e projeto aprovado junto a
prefeitura.

Parágrafo segundo. Para as obras enquadradas como Construção Civil pesada o prazo para a expedição do
alvará será em dobro.

Art. 56. Nos casos em que a área a edificada tenha excedido a descrita no projeto aprovado pela prefeitura o

Alvará de Conclusão de Obra somente será expedido após a adequação do projeto e do recolhimento do o

pagamento outorga onerosa estabelecida no Alvará ce Aprovação de Projeto.

Art. 57. Fica dispensado do requerimento pára éxpéôiçáo de Alvará de Conclusão de obras:

I - Obras que não incidiamobrigatoriedade de expedição do Alvará de Aprovação de Projetos;

II - Instalações provisórias de canteiro de comercialização.

Art. 58. O Alvará de Conclusão de Obra para fins de.h~bitação terá,sua validade por tempo indeterminado desde

que sejam mantidas as características aprovadas quando da apresentação do projeto.

--------------- --------
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Parágrafo único. Para as obras de construção civil pesada que possuam equipamentos especiais que demandem

manutenção própria e periódica poderá o poder executivo regulamentar cada caso de forma específica, sempre

primando pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade segundo o melhor interesse público.

Art. 59. A expedição do Alvará de Conclusão de Obra não .implica a constatação de situação de estabilidade e

segurança da obra, devendo os responsáveis técnicos habilitados junto aos órgãos fiscalizadores e reguladores

atestarem a segurança da construção.

. CAPITULO III

Do ticenciamento extraordinário

Seção i

Dás modalidades de licenciamento extraordinário

Art. 60. O licenciamento extraordinário de construção tem como finalidade atestar por meio do poder de polícia

municipal a habitabilidade da edificação que tenha sido edificada sem a devida autorização ou não tenha o projeto

homologado junto ao poder executivo rnunicipa!

Art. 61.Para fins de ücenciarnentó Extraordtnàno serãoconsideradas as mesmas modalidades do licenciamento

ordinário.

. Seção II

•

00 licenciamento extraordinário.

Art. 62.A realizàção de obra e edificação quando não realizado na 'forma ordinária com todas as etapas

homologadas pela administração pública municipal terá seu licenciamento reaiizado de forma extraordinária por

meio da expedição do Alvará de Legalização

Parágrafo primeiro. O Alvará de Legalização poderá ser expedido por solicitação do proprietário ou seu

procurador, de forma voluntária ou de ofício quando o imóvel já se encontrar em uso.

Parágrafo segundo. A obra ou edificação precariamente habitada ou em fase de construção será objeto de

diligência por parte dos agentes municipais e poderá ter suas dependências interditadas caso:

I - Não seja possível atestar a segurança da construção;

II - A construção comprometa a.integridade urbanlsttca:

III - Represente uma violação das normas de 'edificação deste Código de Obras ou das demais normas descritas
no artigo 2° e parágrafo; .

IV .;_Quando não for permitido o acesso ao imóvei por parte dos agentes da prefeitura impedindo a realização de
diligências;

Art. 63. Quando a obra ou edificação ai(l9':' ~~;tiveremrase ,deexecução, poderá o proprietário regularizar a

situação por meio de sua declaração de vontade submetendo a aprovação de seu projeto nos termos do
licenciamento ordinário.

•
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Art.63 o acesso a obras Que não possuam Alvará de Execução de Projeto dos agentes municipais competentes

para exercer o poder de polícia descrito no presente código deve ser franqueado sem qualquer empecilho nos

termos da regulamentação municipal.

Subseção I

Elementos legais' pára solicitar o Alvará de Legalização,

Art. 64 A solicitação do Alvará de deverá ser instruíâá com:

I - Declaração emitida pelo profissional ha~litadó responsável pela obra atestando a sua conclusão e execução

de acordo com as normas técnicas;

II - Apresentação de todas as anotaçõesde respónsabihdades técnicas dosprofissionais que trabalharam na obra

e edificação;

111-Deciaração da relação dos prestadores contratados para atuar na obra e edificação da propriedade;

IV - Comprovante de reéol,hirn~nto dostrnpostos Tetido'~ de prestadores de serviços;

V - Termo de conclusão .de instalação de equipamentos mecânicos presentes na edificação assinado por

profissional habilitado;

VI - Documentos pessoais e qualificação do 'proprietário do imóve] cu seu responsável;

VII - Comprovante de arrecadação ou certidão emitida pelo fisco dos tributos municipais;

VIII - Atestados das concessionárias de água, enerqia e!étrica, da efeiiva ligação dos serviços;

IX - Projeto da obra e edificação contendo.

a) Planta arquitetônica final da área edificada;

b) Memorial descritivo da àbra'e edificação realizada;

c) Estudo de impacto urbanístico e ambiental no casodeconstruçáo civil pesada;

X - Documentação que demonstre a correta funcionalidade das instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e de

combate a incêndio,

Subseção II .

Do auto de vjstori~{para a expedição do 'Alvaré de Legalização,

Art. 65. A expedição do Alvará de Leçalizaçáo deverá ser precedida pelo auto de vistoria emitido pelo servidor

municipal a partir da realização de diligência previa no íocat dí:! edificação,

Parágrafo único. A diligência promovida por soticitação do sujeito passivo só poderá ser realizada após o

recolhimento da Taxa de Obras nos termos do anexo+

Art. 66. Estando em eesacordo o projeto .arquitetónico ou qualquer outro documento apresentado e a obra

executada o servidor municipal devera notiticar c proprietário para que em no máximo 60 dias proceda com a

retificação da documentação necessária para E expediçào do alvará.
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. ; _' ; , ..'' '._ " . :, .; .'" .~I-" ~ •'. -

Parágrafo primeiro. Uma vez passado o prazo para ~ nová apresentação do projeto, caso não tenha sido

cumprido os apontamentos doese~idor rn~;:I:ciO~:,dev~fá o' ~ro~~sso de legalização ser arquivado.

Parágrafo segundo. O prazo descrito no caput do artigo poderá ser prorrogado por igual período a pedido

expressamente justificado do sujeito passivo.

"',',.

CAPITULO IV

Do exercício do poder de polícia.

Seçao'l

, ba cornunicàção da obra

Art. 67. Antes de iniciar a edificação da'obra o sujeito passivo deverá expor no local uma placa de comunicação
. ..,

trazendo todas as informações relevantes:

I - Número do processo junto a prefeitura:
, ,.' io i ~"_:.

o•• :.,

II - Nome do proprietário:'. ,.' ~ r, "

"

111-Nome dorésponsável técnico: "

IV - Naturezada obra; "_'.:

Parágrafo primeiro, No caso de construção Civil oesada, aiérn das informações prevista neste artigo deverão
. ' ". . . • ->. " ," !" , . • - •. -... .

constar na comunicação da obra ;as informações:

I - Autorização dos demais órgãos da administração oublica,

II - Horário de funcionamento da obra;

III - relação de responsáveis técnicos:

a) Elétrico;

b) Hidráulico;

c) Mecânico, e;

d) Combate a incêndio.

Parágrafo segundo. Pára co~struçõêS'i6caliz3d:m dentro do perímetro urbano deverá constar na placa de

comunicação de obra o horário de trabalho no canteiro conforme aprovado no Alvará de Execução de Projeto

Parágrafo terceiro. Outras

especificidade do projeto.

informações pcoerao ser estipuladas no Alvará de Execução de Projeto conforme a

Da responsebüidade pelas obras e edificações

Art. 68. Considera-se habtiitados 'para assinar. .exeoutar :e atestar a conclusão dos projetas nos limites do

Município de Juscirneira os profissionais cadastrados no sistema CONFENCREA e CAU, desde que devidamente

cadastrado junto ao fisco municipal.
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Parágrafo úníco. Os prestadores de serviço rl=lSpcnstivels' pelo projeto ou pela execução da obra que possuam

domicílio em outros Municrpios, devem providenciar a iuntada ao processo administrativo a cópia dos documentos

que os qualifiquem e o habilitern para o exerclcio de sua atividade econórnica.

Art. 69. Durante a execução da Obra, poderá o responsável técnico substabelecer a responsabilidade assumida

no momento da expedição do Alvará de Execução dê Projeto desde que formalizado por escrito junto a

Administração Pública MunicipaL

Parágrafo primeiro. Mesmo substabelecendo a responsabilidade pela execução do projeto, responsável técnico

permanecerá solidário a responsabilidade da' p~it~d~ dbra édificad~ sob a sua responsabilidade,
, ,"' ..-.' .';:" "'\'

Parágrafo segundo. Após finalizada a obra não poderá a responsabilidade técnica ser transferia a outro

profissional habilitado,
"'"..j", 'l,:',"',-'

Parágrafo terceiro. Após a expedição do Alvará de Aprovação do Projeto não poderá ser afastada a

responsabilidade técnica do profissional que assinou o projeto,

Parágrafo quarto, No caso da perda da habilitação do profissional técnico para projetar, executar ou certificar da
',. _ '. . . , -'., r, -"-"" , - -, ; ,~. ,~ _r. .' ~-. .

conclusão da obra.: terá o sujeito pa~si'vô' '15 ('qtil!:'zeJ dias: para apresentar a administração municipal outro
, 't ', :. \.~ " . ~

profissional habilitado,

Parágrafo quinto, Ocorrerrdo a inabititaçào do'p.T:':Jftf.mionaldescrita no parágrafo anterior deverá o sujeito passivo

suspender a execução do projeta até, que' um nove' prnfj<;sional nabifitado seja indicado como responsável.

Art. 70. Caberá a Admil1i~tração 'públicá r~dnid~ã~ia aprovação 'dos projetos a serem realizados no município de

Juscimeira quanto ao .enquadramento no mesmo as.ncrmss.construtivas municipais,

Parágrafo primeiro, A responsabilidade sobre a tecnicidade do projeto é de responsabilidade exclusiva dos

profissionais habilitados que assinam o projeto,

Parágrafo segundo. Poderá a Adm'inistraçãó Pú'ulic~r~l~riicipal exigir autorizações de competência dos demais

órgãos públicos ou concessionários corno condição para ri aprovação do projeto.

Art. 71. O proprietário e o profissional nabürtaoo são' responsáveis pela manutenção das condições de segurança

da construção,

Parágrafo único. A Administração Pública Municipainào se responsabilizar pela montagem do canteiro de obras

ou execução do projeto,

Art. 72. O proprietário ou profissional resporisàvelhábilit:ldo que fizer constar informação inverídica no processo

administrativo municipal de aprovação oe 'projeiO'res'pórlde;ão peiô Crime' d~ falsidade ideológica nos termos da

legislação penal federal além de multa prevista no presente código,

"," _': .. :." '_ .,-1
Sessão iII

Art. 73. Caberá a administração murucipa] .8 n;F~ILzgç$odf;:.vistoria em todas as obras que tenham expedidas
',/ . . ' ",,'. ,_ .,,'; . ,,' ,

Alvarás de Execução de Projetas"
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Parágrafo primeiro. Por ocorrência da fiscalização da obra sera expedido pela administração pública o Termo de

Vistoria quando deverá ser avaliado,

I - As condições do canteiro de obra;

II - A correta execução do projeto até aquele momento;

III - Respeito as normas de direito de vizinhança:

li"i
A) Devido armazenamento dos materiais;

B) Correta destinação dos entulhos;

C) Outras observações previstas em décreto regutameFtta'(;

IV - O cumprimento das demais obrigações assessórtas;
-' ". . , " .; ._' . ~.';.':~'.~.;' '.

Parágrafo segundo. A vistoria técnica poderá ter inicio de ofíCiO por parte da Administração Pública Municipal ou

por denúncia,

Art. 74. Em sendo constatado qualquer infraçào, o agente público municipal expedirá um auto de infração

composto de: ; J ,J "

I - Qualificação do sujeito passivo;

II - Número do 'Processo junto a prefeitura;

III - descrição das irregularidaaes;

IV - Fundamentação;

V - Prazo para recurso de 20 dias a colital-' do p'rime:i(6 dia útil da data da notificação do auto;

VI - Local onde o sujeito passivo poderá reó~rr'áf' do auto de tnfração;

VII- Pena aplicada ao caso'conc;'eto,

Art. 75 As penas para irreqularidades observadas n~s,J')br5S,e edificações serão de:

I - Advertência; ,

11- Multa;

III-Embargo da obra;

IV - Demolição;

V - Cancelamento do Alvará de Execução oe erojeto

Subseção I

Dos embargos da obra

, Art. 76 As obras em execução estão sujeitas a serem embarqaoas quando:

I - Não estiverern sendo executadas sem umresoorisàveltécruco habilitado junto ao respectivo conselho

profissional. " ,~,

p.,....... -..-..;.
II - Estiverem executando 'um projete não aprovado junto a prefeitura,
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III - Estiverem sendo executadas sem o Alvará de Execução de Projeto válido;

IV- Estiverem em-desacordo com à projeto ~ipli;;V3do'junto ,3 Adrhinistração Pública Municipal, nos termos do

presente código;

v - Apresentarem risco significativo a vizinhança ou seus operários;

VI- Estiver inadimplente com o pagamento dos emolumentos tributários municipais;

VH- Não obedecer ao alinhamento, recuo obrigatório, e coeficientes e quotas legais definidas neste código ou nas

demais leis municipais;

VIII - Estiverem com alvarás e licenças expedidas por outros órgãos da administração pública ausentes ou
. , ' i, f _.

vencidos;

IX - Violarem a faixa de preservação permanente;

X - Execução de obra em propriedade púbíica do MuniCípIO, Estado ou União:

XI - Violarem o Estudo de Impacto de Vlzinharoça - ,E!\I (construção Civii pesada),
.' . _ r ". . -.; ': " ',-' ,_ '. , . ~,i ~ ,'_, • : ' •

, ";.~:: '_._..' L'!' -, . "

Parágrafo primeiro. ~rnsendo ident!ticr~ci();K~.nlq'..~rUlnf.l;çia~ infrações listada neste artigo, o agente público
" . " , ,'.' .'. ~ 'o'. ~ ~

municipal lançará..o. auto de intração e .a.QU,2iquer di~po$itivo deste Código, o encarregado pela fiscalização

comunicará o infrator através de Auto de Err:odrgo OH de Jnterdiçâo, para regularização, da situação no prazo que

lhe for determinado, ficando a obra embargad~.at,é. que isso aconteça
.', \ • .',' '. - .;.' ,,6' ~,1-" ,.. .-,-_. ' . ,. '- .: , . , •.

Parágrafo segundo. Em havendo irregularidades que coloquem em risco a segurança da obra ou dos vizinhos, o

servidor municipal determinará de oficio a. interdição da. obra notificando o proprietário ou o responsável técnico

para que em um prazo de 20 dias apresentem suas contrarrazões.

•

Parágrafo terceiro. No caso de o sujeito passivo ou o responsável técnico não apresentarem contestação ao auto

de infração que determinou a interdição da obra 110 prazo estipulado, será o Alvará de Execução de Projetos

cancelado.

Art. 77. Do auto de infração que determine ci emoa~go da execução da obra poderá o sujeito passivo apresentar

recurso com pedido de efeito suspensivo até a cecisao tinal do mérito do auto de ínfração .

Parágrafo único. O recE;bim~ntó recuso co~"ereito suspensivo só será admitido caso seja demonstrado a

inexistência do risco para os moradores, t=; úSuàril's 'e'mlJn!cip~s.'

"

",'

Art. 78. Nos casos de eqificação ocupada sem .a expedição di) Alvfl~à de Conclusão de Obra poderá a

Administração Pública Municipal determinar .<: if.l'lcf,l..l.ç5:::do ímóve: nuanoo:

I - Apresentar risco de desabamento:'·

II - Representar risco a integridade flsíca de ::'BU!)' ocUparl!fiS',

III - Não reunir os pré-requisitos necessériOs'hidro !:>8.nitáribs:
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IV - Sua própria ocupação representar (isco,a.!iltegr.l~i.ac.!.:,e.~truturaldo imóvel;

V-I ntimado o proprietário G requfarizar.a sjtu~\;t~O-c~oiIT;lóv~11este embaraçar o trabalho da prefeitura em verificar

a integridade estruturai e sanitária do imóvel.

Parágrafo primeiro. Desde que não coloque em risco o bem-estar social. o Agente Público Municipal deverá

priorizar sempre que posslvei reqularizaçáo da edifrc~ção por meio do processo de legalização extraordinária, seja

por iniciativa do sujeito passivo ou. pOI::of4cio. :

Parágrafo segundo.' Em sendo iclentificadô; q'u~'iqUe;r:uhía' 'aas infrações listada neste artigo, o agente público

municipal deverá notificar o sujeito passivo para que em um prazo de até a 07 (sete) dias deixe a edificação ou

encerre as atividades económicas aii desenvolvidas ..

Parágrafo terceiro. A dosimetria do prazo deverá levar em ccnsideração a gravidade do risco a que os ocupantes
, :",;:' .: '..." .~;:' ."'..-::-' .:'1,-,', .' i -, l' 'r

e vizinhos estejam sendo submetidos. . .

Parágrafo quarto. A cópia do auto de inftaçâo de determina a interdição do imóvel deverá ser encaminhada para

procuradoria do município para que seja tomada as medidas judiciais necessárias em caso de não cumprimento
• -". . .' •• .' ' ' ~ ':;, 'l:' i ." ), •..' ';. . .

da determinação adm(nistrativ~. . , ..' . .' ;. . .
. '.- '.- "

Art. 79. Do auto de infraçáo que c,e_termillea .!nt~rqjçãp,0.0 imóvel poderá, o sujeito passivo apresentar recurso com
.. ,

Parágrafo segundo ..O recebimento recosoeom é·ft:J';to'·:sdspei1:3ivo.só .será admitido caso seja demonstrado a

inexistência do risco pára OS' moradores; e usuários e munlcipes.

Subseçãoill
;-•...

Do não cumprimento dEIdeterminação de: embargo e interdição

Art. 80. A determinação pelo embargo da obra ou interdição da. edificação independe da expedição previa de. ' " " .. '

Alvará de Execução de projeto, Alvará de CÇlnclu~~o de Obra ou qualquer outro instrumento público de habite-se.

Art. 81. Se não houver alternativa de feguli3.-izaçãQ .da obra ou da edificação, após o Embargo ou Interdição. , . . " .. . '.

deverá dar prosseguimento a demolição total cu parcial da obra ou edificação.

Art. 82 No caso de recusa ao çl,l,mprimer:tQ,(~O ?mb.argo definido .peio auto de inflação o profissional responsável
• '. . • ' ' . '~'''''. '. : .' '." " "', t. .

pela execução do projeto responoerasoudanamente 20 tiuieito passivo a aplicação da multa diària.
, : • . • - • .- ' .~. ,', .,. .: - ,-' :.," ", '-. ','. t : ", .,:: • , •

Art. 84. Exauridas as medidas administrativas para a execução do embargo da obra ou a interdição do edifício

definidas no auto .de intração deverá o R[""CP!?~IJ CiP,cenc2!iiinh-:ldo para a procuradorfa do município para serem
'. '. .. '; °c. :;' i ~ o,; ,.,~, . ,;i:. ,': .;, ." , . \.... ';' • . _,', -:'._"lo' . '.

Parágrafo segundo. O ajuizamento do pe:(J:ci:: cIS- execução de oecisão do auto de infração não exclui a

incidência das multas

','1.9 .

subseçao iV
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Das Multas

Art. 85 As multas serão aplicadas exclusivamente ao proprietário quando:

I - Iniciar a obra sem a Aprovação do Projeto peia Administração Pública Municipal.

Pena: 2 UFMJ a cada 100m2 e 4 UFMJ a cada 100mL em caso de reincidência.

II - Iniciar a obra sem a expedição do Alvará d.e.E.~f:lcl;lçãode I?rC?JetQpela Administração Pública Municipal.

Pena: 2 UFMJ a cada, 'IOOm2 e 4 UFMJ;a.caQa jOúm,~!em caso-de reincidência.

III - Execução de obra sem um profissionalrinbOitàdó;responsavel Junto a Administração Pública Municipal.

Pena: 4 UFM.l por ocorrência'e 8 UFMJ ern"d.si;f;(:jé reirídâênctà,

IV - Ocupação de edificação sem a exped'iç~j~ 'd'e 'Alv~'r~ Q)~ C~~~lu'SãOde Projeto ou similar.
, • ". .... ~: : ~I·.(',.... ~.-..s - c,' ' • ;

Pena: 1 UFMJ a cada 100rn2 por mês,

V - Não atendimento da determinação do auto de infraçáo de Interdição da edificação aplicada ao proprietário.
'.', "

Pena.. 0,25UFMJ ~ cada 1oOni;; ~o(eira, .' !'; ,,>

' . .-;-. "!' -'. -, i."·." r, :. ,".. ': ,~,,~.. '

o,i I. t

, .
VI - Ausência da placa de comunicação.da.obra

Pena: 1 UFMJ a cada 100m" por mês.

VII - Obra paralisada por'fnais'de 90 dia~ não :comurllêada ~:~dm;nistraçãO Pública Municipal.

Pena: 3 UFMJ por mês lnterrornpido.

VIII - Ausência de comunicação junto a ÀdI1iÍ11i;;traçêo PÚblic~ Municipal de contratação de mão de obra

terceirizada. '

Pena: 1 UFMJ por cada prestador.

IX - Ausência ou má conservação: do calçameoto tIO passeio púbüco localizado em frente ao Alinhamento (frente

ou testada) do terreno nos termos da legislaçt=Jt:l:.r;unicl~ai
, '.".,' • _ ~. '> • k '.

X - Ausência de .tapurnes no santeiro d,eobrSl,'-:>das eÔític8(:ÕE:S.mistas ou, não residenciais.
" . .. - " ,- . ',' .,- ',', '. .-'

Pena: 1 U~MJ por mês ... ,

XI - Ocupação de edificaç~~ sem o A,ivará de Cqili,;Il,J,::l,àO-ce Obra ou Alvará de ,Legalização de edificação.

Pena: 1 UFMJ por mês para residencial e '2 UFfv1.!por mês para os demais.

XII - Continuidade de obra sem a po~sibi!!d,$d~ oe regljiarnentaç~jo..' " ,' - . _' ' .' . " ~.".' ..
Pena: 4 UFMJ por mês para.residencial e ô UFMJ por mês para os demais, ambos até a plena demolição da. ,;"... . -',

edificação e limpeza do entulho.
'i, "

Art. 86. As muitas serão aplicadas ao i)ropíj'3íár:o e ao resoonsavel técnico, quando:

I - Não atendimento da determinação do auto de !míaç~íodê embargo da .obra aplicado ao proprietário e ao

profissional técnico responsávet,

Pena: 0,1 UFMJ a cada '100m2 por dia



", ~

---~_.._-~._----_.---------------
II - Houver desrespeito â hótificação.de adequaçáo da obra com um dispositivo legal.

Pena: 1 UFMJ a cada 100mL por mês.

III - Deposito de material de construção fora dos limites do terreno sem a devida contenção.

Pena: 2 UFMJ por.incidência., ... ,

IV - Não realização da limpeza das calçadas e iogradouros púbücos.

I
Pena: 1 UFMJ.por incidência.

VI - Obstrução das calçadas e )Qgradouros piJI:;,jiçO,l::., ,e •
.. "- ' .• i' -' ,', •. "", " ...- ""_". 0_0

Pena: 1 UFMJpor: incidência.

VII.- Reincidência eminfração puniqa com a(jve~nçla.

Pena: 1 UFMJ por mês/incidência para residencial e 2. UFMJ por mês/incidência para os demais.

Art. 87. O lançamento dos valores referentes a .nfraçôes cometidas será executado de ofício exclusivamente pelo

Agente,PúPcliCO Municipai .e~terá sua óbriçF:h3(i'e0hd€.,'ccnstitÚida a partir. da notificação do sujeito passivo ou do

profissional habilitado fésporiSá'Je} pe!~ ot'li6,. ;';;', ..
__ .. ' , , '" M , • ..._" __- ." ..... .,_' '~.,""

Parágrafo. prirneir,q. Sãp ~9!idá[:i~s PW? 9)t'S~?ijJlG~~(':,G;';1 nnçí'1i,caçáoAo auto d~ infração o proprietário da obra

ou edificação bem como o profissional habilitado responsável.
, . ,- "

Parágrafo segundo A notificação do auto de infraçào deverá ser realizada preferencialmente no local da

realização da obra ou em outro endereço índi~éldo p'eio s'uieito passivo ou profissional habilitado responsável

desde que dentro do perlrnetro urbana do território de Juscimeira -MT

t' Parágrafo terceiro. Após duas tentativas 'com ir.tervato rrunimode 7 dias, caso não seja possível realizar a

notificação pessoalmente, deverá ser expedido o auto de infraçâo por meio de AR para o endereço cadastrado na

Administração Pública Municipal, considerando devidamente intimado o sujeito passivo ou seu procurador após

cinco dias da emissão da corréspondéncia. . ':

Parágrafo quarto. Casoo endereço para ccntato fornecido pelo sujeito passivo ou pelo profissional responsável

habilitado não seja válido, Insuficiente ou. ("ot~c~kla.com o local da obra ou edificação deverá a notificação ser

realizada por meio do diário oficial.
~' , ."' ,. "

Art. 88. Os valores referentes as multas vencidas ªE1r~p.~(;rrigiçí~s, com base na variação do lndice de Preço ao
, - ", ',: .... , ;'" '_-. ' ', •.. .- ' .... "-,,, "

Consumidor Amplo Especial (iPCA;- E). caiçv!ado; peJolr1(;~Wtt) Brasileiro de Geografia e f-statística (IBGE), ou
• ' " ; ,~ ,. ;.-,., :,j ;-" , :~,.i ,-:( ,01 ~ ';',' .. ', ,,,, : .:. ' r, , .' .', _. ,. '

outro índice que por lei mu.niçip~l vier a suh.stitui-io, acrescidas de juros moratórios e multa;. ". .: ,: .' - ,~," . . " -, ." , " ,', -. ~.' - ;',; ,

'Subseção V

Art. 89.O alvará expedido sobre a ~rigf.; do pre'seo'iie d6cii~ode ooras e Edificaçõ~~ sera cancelado quando:
, :.

I - Após precluso o prazo de validade do Aivara da Aprovaçáo de Projeto não for solicitado a autorização da
."execução do projeto. ; "

.,';

--------
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~,. , .....,;-

II - Após precluso o prazo do Alvará de i,:xí::c,j,;:ão dI': Projeto hão for concluídoa obra ou não for solicitado

extensão do prazo,

III - Mesmo embargada a obra pela Administração Pdblica Municipal for dado continuidade as atividades no

canteiro obras;

IV :- A execução da obra não se.ater 80 proj~tP,.prqt?cO,lad9 junto él Administração Pública Municipal;
, • ,J ,",' •.•._. '. t .• , '.

V - Mesmo sem um profissional habiiitado responsável a execução do projeto não for interrompida;

'.;"

Dos Emolumentos

Art. 90. Os emolumentos referentes aos atos definidos no presente Código serão cobrados nos termos do Código

Tributário Municipal.
,""",-.,'

; ,~, " .
. .

", o"·

,', ",\: ..
',' . ;LiVRO SEGí,lNDO

'í,"',

'DAS OBRAS"E EDIFICAÇÕES

TíTULO ÚNICO

Art. 91. As construções, parcelamento de solo, demolições, reformas, ampliações e legalizações de edificações

deverão atender aos preceitos, de seg\Jrança, eaçe~~ib!ll.daçJe definidos na legislação feder.al além dos parâmetros
, . .... .,',., I . '",'.

estabelecidos no presente Código de Obras e Edificação.

Art. 92.0s insumos de construção, equipamentos e técnicas a serem empregadas nas ativiáades de construção

deverão estar de acordo com as normas da ABNT

Art. 93, A Qualquer tempo, poderá a Adrninistraçáo Pública Municipal requerem melhores esclarecimentos aos

profissionais habilitados responsáveis pelas obras e t)dificaçôes sobre os tipos de insumos e técnicas empregadas

nas construções ..

Art. 94.As edificações deverão providenciar para que suas chaminés tenham a altura suficiente para dissipar a

fumaça e outros resíduos de forma a não turbarem a tranquilrtade dos vizinhos,

Parágrafo primeiro. As fontes de calor quando :,(;::::~Jjf,?d,ª~:ns dí~isa ou habitações g8minadas deverão ter o
" '", '" "_",~., .. : - '-.

tratamento térmico adequado.

Parágrafo segundo. A instalação de cnaminés ,:h::ntíOcio penmetro urbano para edificações não residenciais fica
'\ I "

condicionado a autorização específica expedida oeia' AdmiflistrGção Pública Municipal, nos termos do decreto

regulamentar,

Art. 95. Para as construções civis pesadas nac residenci3is, ar chaminés deverão conter dispositivos de controle

de emissão atmosférica de poluentes de forma (7·rnirdmiz3r 06 imoectos arnbrentais da atividade econômica.

Art. 96. Caberá 'sohdanarnente ao sujeito passivo e ao profissional habilitado responsável pela obra a manutenção
~

~<~
e a limpeza das vias e Ioqradouros públicos conra correta destinação dos resíduos.
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Art. 97.As construções não residenciais localizadas nos perímetros urbanos deverão atender as normas técnicas
.' '. . .; ',- . ~ ~", .-:. ,,~ . ":-'." . .' ,..... .

referentes à acústica e ao conforto térmico.
Ó: ~ . . • • :.< ~ ~'J .-: ~ '. -". ':'.; _ •

Parágrafo único. Quando construções não residénclastorern edificadas rente a divisa entre unidades imobiliárias

distintas deverão ter paredes independer.tes.

Art. 98. Quando construções residências .fonarn.:edificactas de: forrna g,eminadas, em série ou na divisa do lote,

além de atender deverão ter paredes independentes.

Art. 99.Nos projetes que inçluírem escavaçõesou aterrosdentro.do perímetro urbano deverão descrever no

memorial do projeto as açõesque serão, adotaoas corno medidp.s,de segurança para evitar o deslocamento de

terra nas divisas do lote e alinhamento do terreno.
,. ~ , .": j' .~ " ,/ '••••• -, r~'

Das construções civis simples,

Dos Recuos

Art. 100. O projeto a ser apresentado. no fn.:lrnsnt0 do' nrotocolo junto a Administração Pública Municipal para

construção dentro, do perirnetro urbano. deverá contemplar o recuo das edificações segundo as disposições

transitórias deste código e a Lei de Us.o do SOlO JVllmicipaJde Juscimeira - MT. . " " .. . .' . ".' . .' .' "; .~ " . .. , , . , .

Parágrafo único. Guaritas, lixeiras ou abriqos pooerão ser construídas no perímetro do recuo entre a fachada e o

alinhamento do terreno desde.que.não ult~Çõp;ai~s~rn,gtueatotal de 5,0.0 m2 (cinco metros quadrados),

Art. 101. Os beirais deverão respeitar o limIte de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) da projeção lateral e

não poderá se estender sobre as é\lreas internas .OU poços descobertos, destinados a iluminação e ventilação de. . '. -' " ,_",;' : - .... '.. , .. '.- - ' " '

compartimentos.

Parágrafo único. coberturas leves, retrateis; toldos GU materiais sírrulares de característica não permanente

poderão ser instalado dentro das normas aplicado aos beirais

Art. 102.As edificações de madeira ou em material s(rnilar,d~verão manter uma distância no mínimo 1,50m (um

metro e cinquenta centímetros) de qualquer divisa,

r Parágrafo único. As edificações construídas em madeira ou em material similar deverão manter uma distância

mínima de 3,OOm (três metros) de outras edificações dem~lhantes.

Das Area0, Ot?Esh:lckH;Ein'lentoparaVelculos

Art. 103 O projeto a ser apresentado no momento co orotocolo junto a Administração Pública Municipal para

construção dentro do perlrnetro urbano '6<i:,~ér8·'ccntemplar vagas de estacionamento proporcionalmente ao

número de quartos torais da construcao ' 'i i , .:

Art. 104 Para edificações restdenciais o nUIT;,ü6 oe vaqas seràde O'í (umâ)vaga a cada dois aposentos sendo o

mínimo de 01 (urna) vaga de estecíonemenío pôr- Ij:iida2~~f
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;;.;...;;;;;;;.........:....._.---- .........;..:.~-~-,----_._----~----------------

Parágrafo primeir?, ~~[a,os 9ondo~ír,i~s a~,I9.te;~c~~m,rrya,.i~d,eurna unidade ,residencialaplica-se a mesma regra
descrita na caput sendo amín,im,ode 91 (uiJl~)_vagaper unidade autónoma.

" ;':', .' "'", ",:), ~' •...: r.l"

Parágrafo segundo. Para os condomínios exclusivamente residências com mais de 20 (vinte)unidades

autónomas deverão ser destinadas O'i(uma) vaga de visitante para cada dez unidades,

Parágrafo terceiro. A vagâ de éstâcionarneritode veículos deverá estar localizada no interior do terreno,

Art. 105. O espaço destinado para atender comóestàclonarrento ce veículos de edificações residências deverão

contemplar as seguintes características:

I - Não.poderão obstruir a passagem dos pedestres: _.
"

II - As vagas em gaveta não poderão receber mais do 'que três veículos estacionados em fila;

III - A altura mínima da cobertura incluindo as tubulaçõese.equíparnento de recalque deverá ser de 2,2m (dois

metros e vinte centímetros);

IV - As rampas de acesso deverão ter S.3U inicio.dentro do limite do lote;
". ...,. ",;: I., '. . f f~~.~~:';·"·;r~·:',>: . ~

V - Deverá contemplar rnecanisrnc de Ventiláçf!Crriatli'rafpermanente.
. _.. _" ;,;".~.:.~"\>{' :;:'-:,~'' -; ,. ~

VI- Deverá.ter.as dimensões mmímas.por.vaça.de 2.5rn.(doisJTlt=:trose cinquenta centímetros) de largura e 5m

(cinco metros) de comprimento; .
. :' .". :";. "':-:":,\ '-:;;<~';'~l, ..«. ... ~, , ',o,.

VII - O vão de entrada e saída deverá ter a larqura rnlnirna de 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros)

Art. 106. P~ra edíficaçõés não re~idEJ~C!aiS'd~ntro'dOs períinetros urbanos a projeto a ser apresentado no

momento do protocolo junto a Administração Pública Municipai deverá contemplar vagas de estacionamento

proporcionalmente ao tamanho da edificação

Art. 107. Para edificações nãoresdencíaís onúrnero de-vaqas será de 1 unidade a cada 100m2 (cem metros

quadrado) a partir dos primeiros 1'00m2 (cem metros quadrados,

Parágrafo primeiro. Para galerias ccmerciais, shoppinqs ou lotes com mais de uma unidade não residencial

deverá ser somado, o total da área das ~nioo_desautónomas para calcular o número mínimo de vagas de

estacionamento,

Parágrafo segundoA vaga poderá ser localizaca tanto no interior do terreno como no recuo localizado entre a
'. .• . '0:;: _.

fachada e o alinhamento do terreno, devendo ser respeitado a largura minima do passeio,

Parágrafo terceiro, A cada quadro vagas de veicules deverá ser prevista no projeto 01 (uma) vaga de
':' .'-:

motocicleta,

Art. 108. O espaço 'déstinàdo par~{ater'lder;'ê;frib'f:st~cibham~nto de veí~ulô~ de edificações não residências

deverão contemplar assegúintes características:

I - Não poderão obstruir a passagem 'dos pedestres:

II - Não poderão ser dispostas emgàveta de' fo~m~a bloquear a salda do veículo;

III - A altura mínima da ,cobertura_inc.luindc.,2S tubulações e equipamento de recalque deverá ser de 2,2m (dois

metros e vinte centímetros);
,.; .

IV - As rampas d~ acesso deverão ter seu,inic:o ?6ntro do Ji~rJitedo 10te;
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v - Deverá contemplar mecanismo de ventilaçào natural permanente.

VI - Deverá ter as dimensões mlrtirrrás pOi' '~a93 dé: '

a) Vaga de veículos pequenos COIl; 2, ím (dois I'n8tr05 e dez centímetros) de largura e 4,5m (quatro metros e

cinquenta centímetros) de comprimento,

b) Vaga de veículos médios com 2,3m (dois metros e trinta centímetros) de largura e 5m (cinco metros) de

comprimento:

c) . Vaga de veículos grandes' com '2:~;n(d'~itmetros e cinquenta centímetros) de largura e 5,5m (cinco

metros e cinquenta centímetros) de c~~:pri'~l'~'nto\:
, . -'. . ,~ ','::" ~. ;:::,': . . ." . -' .

VII - Os vãos de entrada e saída deverão ter a largura mínima de 3m (três metros e cinquenta centímetros).

VIII - Para estacionamentos acima de 40 (quarenta) vagas deverá ser concebido no projeto um acesso exclusivo
. ,~

'0'

de entrada e outro para saída;

IX - Os limites das vagas deverão ser sinalizados;

X- Os acessos, de velculos deverão ter síoali.zaçbo de .advertencia de acordo .corn a legislaçãp pertinente;
.·,,~i.·- ~- '. . .'; '.\ :,"! ,,-~:;~";:'~" •. ~~: ~'<,'~.., ' ~ ,. :>.' , ,

XI - Os. projetas .deveráo contemplas as pijm1.6a.~p(!biic~so<federais de mclusão do portador de necessidades

especiais e idosos no momento do protocolo. ' ~

X - O corredor de circulação dos veícuios obedecerá às seguintes direçôes:

A) Para vagas em 90° (I corredor mínimo será de 5,5m (cinco metros e cinquenta centímetros)

B) Para vagas em 45° b 'corredor mlrurno será de i,6iri (três metros e cinquenta centímetros)

C) Para vagas em paralelo (baliza) o corredor mínimo será de 3,5m (cinco metros e cinquenta centímetros)

Parágrafo único.As normas previstas para as ecificações não residenciais se aplicam para os estacionamentos

privados rotativos e periódicos,

Art, 1090 Nos acessos de veículo será permitido o rebaixamento da guia ou meio-fio, na extensão máxima de 6m

(seis metros), por testada c de unidade imobi.liáría, mantenco uma distância mínima de 2,5 m (dois metros e meio)

do ponto de encontro dos alinhamentos prediais nos cruzamentos.

Parágrafo único. O acesso do veículo será sempre considerado uma reta perpendicular com relação ao

alinhamento predial não sendo admitido acesso de veículo no ponto de esquina.

,'. ,,~,

sscxo !il

Das retas de acesso

Art. 110. O projeto apresentado a Adn1inisV~(?;~C'p'Úbiic;;l,Muniçipai que contenha passagem ou corredor deverá
, '_ "".; .. ', ;.'," ' ':', -.'. - .

dimensionar a larqura mínima de O,9m (noventa centímetros) quando de uso privativo e 1,5m (um metro e

cinquenta centímetros) quandofor 'de uso colet:')ô:
.-":':'_

Art. 111. Quando as portas de passaqe.n par~ ~dificaçõ.es residências o projeto apresentado a prefeitura deverá. :,._-,: . ..,.... : '.. , .. , .. .... .

contemplar:
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I - Para o acesso a edificação e edículas as portas, quando abertas, devem ter um vão livre, de no mínimo 0,8m

(oitenta centímetros) de largura e 2,1Orn (dois metros e dez centímetros) de altura e em portas de duas ou mais

folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de O.8m (oitenta centímetros).

II - O acesso a banheiros de uso privativo, devem ter um vâo livre de no mínimo 0,7m(setenta centímetros) de

largura e 2,1m (dois metros e dez centímetros) de altura. ;

III - O acesso a cozinhas e áreas de serviço de uso privativo, devem ter um vão uvre de no mínimo 0,8m (setenta

centímetros) de largura e 2,1 m (dois metros e dez centímetros) de altura .. '.~

111- O acesso a cozinhas e áreas de serviço de uso privativo, devem ter um vão livre de no mínimo 0,8m (setenta

centímetros) de largura e 2,1 m (dois metros e dez ce9:till)~tros) de altura.

IV - O acesso aos demais compartimentos de uso privatlYo. devem ter um vão livre de no mínimo 0,8m(setenta"' ,"';', .

centímetros) de largura e 2,1 m (dois metros e dez centímetros) de altura .. ,.'.,
Art. 112. Para aas dimensões minimas das portas, passagens ou corredores de edificações públicas de natureza

não residencial, deverão ser consideradas as disposições técnicas NBR ABNT vigente no período da propositura
- "'- , . .;; , . - '.; ." h'a .:'" ~ > '.' ! .'-~ '. : . '. .

do projeto junto a Adrmnistração Pública MlÍnicipul. ... " . -; : ~ . '.
", ;'

, SEÇÃO IV

Art. 113. Os compartimentos previstos no projeto apresentado a Administração Pública Municipal para cada

unidade imobiliária deverão ter as segu'intes 'c'~fúclerís'ticas míiiirna~:

I - Quando de uso exclusivamente residenctal:

a) Cozinha - pé direito mínimo de)~,5.rn i~j').i5i'fletros.e.cinq~enta centímetros) e círculo de diâmetro 1,5 (um. , ...• '. ',' "'-.'
metro e cinquenta centímetros);

b) Lavanderia - pé direito mínimo de 2,::Jm (dois metros e trinta centímetros) e círculo de diâmetro 0,9

(noventa centímetros)

c) Sanitário - pé direito mínimo de2,3m·(d'.);::; metros ~ iriníd centímetros) e ctrculo .de diâmetro 0,9 (noventa

centímetros)

d) Circulação - pé direito mínimo de 2,~rrl (dois metros e trinta centímetros) e círculo de diâmetro 0,9
f·· .'" ,.:,; " .•.• , ...• -'_- • ' >-' ' . '-.

(noventa centímetros) .

e) Quarto - pé direito mílJirriode·2:5·r!~'('d~i$ rne.rose cinquenta centímetros), área 5m2 e círculo de diâmetro
• .Ó , -":" -. • •• r.:'· '!" :.•, ~

2 m (dois metros):

f) sala - pé direito mínimo de 2,Srr! (dcia metro." .~ cinquenta centímetros), área 5m2 e círculo de diâmetro

2m (dois metros);

11- Quando de uso exclusivamente não res:op.llci1r:

a) sala de trabalho individuai _. pá 'dl~,;;it('j;l;;r!lT;() 'd~ 2,5m' (deis metros e Cinquenta centímetros) e círculo de

diâmetro 1,5 m (um metro e cin',~,i~m~;CC;lltfrr;etios"};
b) repouso - pé direito i'1"Iír!-in1cde 2;brr; ;dois metros e cinquenta centímetros), área 5m2 e círculo de

Jdiâmetro 2m (dois metros);
\.'._-\

- ------ ------------------------------------------------------------------------------



PREFEITURA.~jlUNIG,!Pt.!\L,DE J,USCIMEIRA - MT
SECRETARIA DEM1JN!Q!PAL.DE ADMINISTRAÇÃO

;;....;;;;;;_---~-_ •..,..•.-..._,.~~~-:-.- ....., ~\~~:&i7~'_~·"'~-~-!,-.··,~?
c) Espera - pé direito mínimo de 2,5m (rll'!S metros e cinquenta centímetros) e círculo de diâmetro 1,5 m (um. ," -, '-, "

metro e cinquenta centímetros);

d) Sala de reunião - pé direito mínimo de 2,5m (d')iS metros e cinquenta centímetros) e círculo de diâmetro

1,5 m (um metro e cinquenta centtrnetros):

e) Copa - pé direito mínimo de 2,3m (dois metros e trinta centírnetros) e círculo de diâmetro 0,9 m (noventa

centl metros). .' .,' ; .,," _'

f) Sanitário - pé direito mínirr.o de 2,3m (dois metros e trinta centímetros) e círculo de diâmetro 0,9 (noventa

centímetros);

g) Circulação - pé direito mínimo de 2,3m (dois metros e trinta centímetros) e círculo de diâmetro 0,9 m

(noventa centímetros). I','

','~ " ,

Da ineolação e ventilaçào dos compartimentos

compartimentos: '_ . " ~~-'~ '- .
.:-., '" .~~-

• •• ~'''.t ',_, ' ":'.' 1. •.•.

I - Quando de uso-exeiusivarnente resídenciar- ,'o ',." -

a) Cozinha - 10% de' insoíaçãocom ~ 'm;;,j'!(lU de Ô,5fl'12 e sd/ode ventilação co~ o mínimo de 0,3m2;
b) Lavande~ia -10~/~ de insolaçã~ com o mírumo d~ O,QIT1~~.5% deventilaçáo como mínimo de 0,3m2;

',-, . ,_.. .. , . _:\ : .. '.;\ ::, . " . '- ,', .

c) Sanitário - 5% de ventilação com o l1')jni,rno ele O,3m~;

d) Ouarto - 15% de msolação COmQ'~línir~~.d.~ O,t3m2 e],ti% de ventilação com, o mínimo de 0,3m2;

e) Sala - 1~% de insolação como rnlnirno oe O,6mL e'"1,5% de ve'ntilação com o mínimo de 0,3m2;

II - Quando de uso exclusivamente 'não residencial;

a) sala de trabalho indiviaual - 10% de insolação ':;0111 o mínimo de 0,6m2 e 5% de ventilação com o mínimo

de 0,3m2;

b) repouso -15% ..de insolação com o mtnirnc de O,Gm2 e 7 5% de ventilação com o mínimo de 0,3m2;

c) Copa - '10% de insolação corn o mínimo de O,01l'/. e 5% de ventilação com o mínimo de 0,3m2;

d) Sanitário _, 5% de ventilação com o mínimo d80:3ilt2;

.1

Parágrafo primeiro, Quando em édifICE!çârJ,}2i;i(jHllCi~:'cs. compartimentos sanitários e lavabos, não necessitam

de janela pOdend~ serventiladopor rnrio d~,e(jHiy~n,le/:~!S)P~C~DiCO,

Parágrafo se'gundo, Quando em edificaçàc nôo res.denciat os compartimentos sanitários, lavabos, sótãos e copa

sanitários não necessitam de janela P9c:1enQO_SOfve.itilaoo por meio de equipamento mecânico,
• '.. -. • o,', •• ,.. ~, J': '" '\' ';- ~

Parágrafo tercelro. Quando um ,compa~ifT1~í!;o_fqr ae(2i~().e ventilado, através d~ outro I) dimensionamento será
• • .... , "',' .. ,.',.,. i_' ,;'" .... ' •. ; , ,~'... .,' ".'. . •

proporcional a somatória da.área dos dois. compartimentos.. . "

Parágrafo quarto. Quando os -cornpartimenros t.ivefer!l: aberturas para ventilação e iluminação sob alpendre,

terraço, garagem ou qualquer cobertura, a Ói't<:" do \I',1!') j!t;minante 'natural deverá ser acrescida de mais 25% (vinte

e cinco por cento), além do minimo exigido no pmStH1iH a"tigcL ' ;

Art. 115. As aberturas dev-e:m.se:di8í.,r í ,á i,,} '(J::lnlmel!'.: 10'· cinquenta centímetros) no mínimo, de qualquer parte

das divisas do lote, rr",,~



Art. 116. As aberturas dispostas ern.:par~(!~:;, c[JJ0 ,!!~,~o,}'+ij$r:'tpf.rpendicu1ares não poderão ser abertas. a menos

de 0,75 m (setenta e cinco centímetros) da dtvisa.

Art. 117. Em edificações com até 7,SOm (sete metros e Cinquenta centímetros) de altura, as paredes poderão serI~ executadas na divisa, desde que não possuam aoerturas.

" '

~..,.-.-!"'''~,1;<~~'''';':':':'..<.' , '~'.~.:;, '_ f'" .
Ama de lIumin~_ção e Ventilação

, .' • ~. " ,~' ", ,--,,-,:~7.i" ',J " ",~ '.'

Art. 118. Os compartimentos poderão ser ilurnmaoos e ventilados mediante aberturas para áreas de iluminação e
• r. -". :.~-:' :~~';'X ..... -.. <::' .•

ventilação,
',' ,

Parágrafo primeiro. Os compartimentos das edificações de até l,5 m (sete metros e cinquenta centímetros)

poderão ser ~e~tilados e' il~m'inados por lTleid de ábe~t~Jla'spara pátiOS'iriternàs, descobertos, com área mínima de

6 m2 (seis metros quadrados) e diâmetro mínimo do círculo inscrito 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros),

Parágrafo segundo."Os édmpi:i'r{il.nêr)tb.~'·~~if~.E!~ifiqàçõ~s,ÇOrr1 'mais .de 7,5' rn (sete metros e cinquenta
• __ .. _:;'. '. ,_ . - " _'o ", ',',':'-':, • ••.• ',!,.. " . " ,. ',..... .' -~ _<" ~ ~.. ", , ' , '. :

centímetros) de altura; poderác ser ven@:í"i"!f.la:,j:+,}ll~minatlop por meio de, aberturas para pátios internos,

descobertos: com área rrrlnirrrade' 6' 11);' (seiS'Tíi~TrnSquadracos) e diametro mínimo do circuio inscrito 1,5 m (um

metro é cinquentacentlmetros) acr~sc~i~d'o-fi~/M~'(,:~(trihb;po(tentó) na área mínima e no círculo inscrito em
. _ .~,,'- ,. ' , _', . " ,; -., :' ,~_ :_, _ ',:~" ;:- --

cada 3 m (três rnetrosjadicionados na altura; "

Parágrafo terceiro. Cscorhparfimentós das'e~liticâçi::ies ~ partir de 14,OOm (quatorze metros) de altura, deverão

ser observados ti '~ecuo l~teraÚfundo" ",fnimo aé'"II~Jrní;'ação e ventilação, previstos regulamentação municipal,

devendo ser observado o afastamento não edificavel miníma de 3 m (três metros), medido a partir das divisas do

lote, até a projeção da fachada da edificação

SEÇÁOVI

Das ,'í"arquises .ecoberturas leves

Art. 119. As marquises construroas sobre ~.caíç:ada ou sbbre o 'recuo frontal obrigatório, deverão observar o limite

de 50% (cinquenta por cento) 'da iargÚ,'~ oa C~ii;~dae não podendo ser superior a 1,50m (um metro e cinquenta

centímetros), ,., o,:., ,c. '"c

Parágrafo primeiro, A alturarlií;'im~ da il',~r'q.~;iá'sC§réde 3 'fr. {tl"ês metros), contado::; d~ iinha do solo;
__ .' '''''~~\ ~," ..~~'- .)

Parágrafo segundQ. Oe'/erá ser car)9Iizê<.t;,l Q. .e3GGi3.iTlení:0, d2;~ àguas pluviais não sendo permitido o caimento
", : .."", .", ~,,~,": ',_,' ". " ".' .. ',. '.. ' 'I c

sobre o solo.

Art. 120. ,As coberturas leve$, constit:,;;_~a::;,PC.,~.lq,!~jospu~:ldte;ri3i!:i similares, ql,Jando (orem projetadas sobre a

calçada pública, não poder~o ter apoio , , _

Parágrafo primeiro. A aitura mínima :da mélrq:Jlse;s2;rá de 3 m'(hes metros), contados da linha do solo;
. . ..

Parágrafo segundo. Deverá ser éanalizado o escoamento das águas pluviais não sendo permitido o caimento

sobre o solo,
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Art. 121. As.marquises e coberturas lev(:s,quese..8;,;tE;nd<:ir;n sobre ,acalçada em hipótese alguma poderão possuir
" - ""'.- . '.'. '.' ..,:;" "' .. '. .. . ' .

escoras.

Art. 122. As marquises e coberturas leves que ultrapassem o limite de construção ou dependam de escora para

serem estabilizadas terão sua área contabilizada corno área construída para fins de cálculo de edificação e

tributário.

Art. 123. As marquises e coberturas leve~_'riã;:~od€rão r;éteber carga extra em sua parte superior.

SEÇÃOVil

. Dos ,elementosda fachada.' .,j:'. " .• ';. ,0-:. t.o " > .• : "'.,;' ,-!, .. -~.. . ~ •

Art. 124. As .fachadas das,edífiçaçôes, q,~J1ndq'[~~p,eit.âdoo !!3Cl!O frontal obriqatório, poderão, agregar em sua
.. , ,,'" ..., .:... J~ .• ".\' . ,'-,.:. I _,' '.. .•

composição brises, caixas de ar condicionado e demais adornos desde que sua projeção não ultrapassem o limite

máximo de O,60m (sessenta centímetros) com a altura mínima livre de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros)

da linha do solo e máxlrnç o ponto,mais ~Ih~;dt=l~faohéild,~,
.' .. , '.' ',." :::. 'li.; -J"

Parágrafo primeiro. -Q escoamento das..~gurà$:pi0vjajs,de limpeza e oriunda do processo de rega deverão ser

canalizados de 'formaa não 'embaraçar'\:f'Soro aoaixo.• ,

Art. 125.Anúncios luminosos, letreiros, placas e símilares que porventura venham agregar a fachada da edificação

deverão respeita a projeção máxima de 0,4 m (quarenta centímetros) a partir do alinhamento do terreno ou do

recuo obríqatórlocom é altura miriim~ livre de 2,80',,-, (joj~ metros e oitenta centímetros) da linha do solo e máxima

o ponto mais alto da fachada. '

SEÇÀOVilí

DáS sacadas

Art. 126. As sacadas projetadas sobre o recuo frorttatcbriqatcrio nao poderão ter avanço superior a 1,5m (um

metro e cinquenta centímetros) devendo respeitar.~ altura ,do piso do compartimento que lhe der acesso.

Art. 127. as sacadas que não pqssuíJemyc:bG:i:Jf3c~ão:.d~verãoter sua .área computada para fins de coeficiente

de eoificação ou tributação. . ,. .' ,

Art. 128. O escoamento das áquas pluviais G de tirnpeza deverá ser canalizado adequadamente ao sistema

pluvial.

Art. 129 Não setáadrnifidà a projêçâo'cle S'dc<:oa pma'ài&rl1' dó aiinhamento do terreno.

Art. 130 Áreas cobertas até a divisa terão fe(;h~~;~nto tateral até a cobertura.
. .

Parágrafo primeiro. Sacadas, terraços t! varandas, deverão manter a distância miníma de 1,5 m (um metro e
• . . .o'. , . . •

cinquenta centímetros) da divisa

Parágrafo segundQ. Nos casos previstos no pt,rágrato anterior deverá ser disposto na divisa anteparo visual de

no mínimo 2,50m (dois metros e cinquenta c(~ntí,rE.tros)de forma 2 não possibilitar visão direta do terreno
limítrofe.

'>
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SEçAoiX

Da pevimentsção das calçadas

Art. 131. Os proprietários de lotes que tenham frente para ruas compostos de meio-fio e sarjeta, são responsáveis

pela pavimentação, do espaço localizado· entre o alinhamento do terreno e o meio fio até o limite de sua

propriedade nos termos da f~gulamentaçãQ ,dª.Ad[llir:)i_s~r~çãoPública ,Municipal
. _, . ,_ _, '•. '~. "'. , ,.'_ ,r. •-_.' ,._, .,' .

Parágrafo único. O revestimento da calçada deverá ser antiderrapante com um decline máximo de 2% a partir do

nível do meio fia ..

Art. 132. Deverá ser assegurado o livre trânsito de pedestres e pessoas com necessidades especiais mantendo

as calçadas desobstruídas, sendo vedada a,..~té3@çã9;de ,qualquer equipamento fixo como grades, degraus ou

rampas

Pará.grafo único. A partir do alinhamento do terreno fic~ vetado a .abertura de janelas e portões de forma a se

projetar sobre a calçada.

Art. 133. Estando as calçadas sem puv:imefltaçã0:,o' ...em mau estado de conservação, a Administração Pública
• ~ ,'o· .. ,' .,,,.-~ ~ ~." ...... ~,',,":.. , •.•• ~ •. ".' ,.,' _ '

Municipal deverá. notif.icar .o~ propriet~rio9 '(iorr.iqir~ Af~E)~u!?f;~dadl?em umprazo ~ão superior a 90 (noventa) dias
. ,- _'. . "~."., ".'" (. :~' ,', '.. ' ., ., . .,'

sob pena demulta. ,.. ,.__

Parágrafo primeiro. Quando por culpa de emp?ása prestadora de serviço público a pavimentação ficar

prejudicada deverá a Administração Pública' i\!k:·nicipal.-notificar- a empresa para que em um prazo não superior a

90 (noventa) dias corridos proceda com a recuperação do.pavimento,
• '.' ,,' '. ' ~ ;' ': : '," ;: ,',;. '-Ó, '. .

Parágrafo segundo. Em sendo ineficaz a.notiãcaçáo para. a reparação do pavimento da calçada poderá a

Administração Pública Municipai realizar c serviço, cobrando cio proprietário ou empresa prestadora de serviço

público as despesas suportadas pelo eráriopú~iico! acrescida.da multa correspondente.

Art. 134. É vedada a utilização da calçada corno canteiro de obras ou para armazenar materiais de construção.

I'
Art. 135. As calçadas devem possuir rebaixe de meio-fio para acessibilidade junto às esquinas e faixas de

pedestres.

SEÇÃO X
, '. . ',~. r" ••

• '_ "O

Dos fE!(.;tlé!me;lto~e lirnpezas dos lotes
, " ,'. ._;..~" r.: _", '-,"' ',". ' " " , :

Art. 136. Todos os lotes deverão ter suas divisas fachadas com altura mínima de 1m (um metro)

independentemente de serem edificados ou não.
, '",

parágrafo primeiro.Em havendo dois oú- mz!iü,lotê~ timltrotes pertencentes ao mesmo proprietário admite-se a

unificação da propriedade exclusivamente coma finalidade de Se realizar o fechamento do conjunto dos lotes pela

divisa exterlla.

Paragrafo segundo. 1'110 caso dos terrenos ::.S!}; :0dificsçã'o, <::!émdo fechamento das divisas também deverá ser

ou fiscalização

providenciado o fechamento do limite do alinh,.\:r,ómo do termno oe forma a permitir o acesso para a manutenção

~'J-' ,-
4','"
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Art. 137. A limpeza e conservação' do·low<t~(:ú·.í.f·i::;ponsab:;ldaQa objetíva do proprietário passível de multa nos

casos em que houver.

I - Acumulo de lixo ou entulho de obras;

II - Estado avançado da vegetação (matagal).

Art. 138.As construções locaiizadas em terrenos com testada em cruzamentos dos logradouros públicos, deverão

ser projetados de modo que deixem livre um canto chanfrado oe 2m (dois metros), em cada testada, a partir do

ponto de encontro das duas testadas.

Parágrafo primeiro. Qualquer outra solução técnica, desde que fiquem garantidas as condições de visibilidade,

deverá antes ser submetido a análise daAd~jnú3tfâçãóPública liJfuniclpaL ,c

Parágrafo segundo. Os muros deverão atender aocaput deste ártigo, de forma a tangenciar internamente a linha

imaginária do cnarifro.

1 •

, ".-"_"-',

" . l165 C~nteiro~'de Obra

Art. 139. O sujeito passive e o,profissioi'\G~'h;~~)iHt~G{,}'rE's'pionst'Jei pela obra :deverão adotar toda as medidas

necessárias para garantir a integridade dos trabalhadores e de tercei lOS. Para tanto deverá observar as normas

oficiais relativas à sequrança e medicina do trabalho.
_. ., ';.1 '" •

Art. 140. O sujeito passivo e,o profissionaljiabilitado responsável pela obra são solidariamente responsáveis:
" -"',' " .. ',.-{

1- Pela limpeza dos detritos despejados ncloqradouropubliço pelo movimento de veículos de transporte de
• _. 1-:':',' • • w

material;

II - Pelo destino adequado do entulho da obra.

III - Pela correta sinalização nos limites do perímetrc da.obra garantindo a circulação segura dos transeuntes e

veículos.

Art. 141. É obrigatória a instalação de tapumes no' canteiro de obra quando o terreno não estiver isolado da

calçada.

Art. 142. Será admitida a ocupação precária e:: ternporaria das calçadas por tapume provisório, na largura máxima

de 50% (cinquenta por cento) desde que gara,ltid2 '-l;n~\f~ixa, mínima de 1m (um metro) livre de obstáculos para a

circulação dos transeuntes.

Parágrafo primeiro. Os tapumes deverão ter a ;.l!tura mínima oe 2,1 m (dois metros e dez centímetros) de altura.

Parágrafo segundo. Deverá ser deixado. livre 9·;' ÇJué;llqyeroostácuto visual um canto chanfrado reta de 2,00m
• ' • • ;. " - , •. j. ~, • '. . . .'

(dois metros) dos terrenos de esquina a !J;;lítif~)Ocento de encontro das testadas.
'.. - •• ,0_,

Capítulo II

.DÁS !~!~ÚALA.ç6ES E!VIGERAL
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Art. 143. As instalações hidráulicas, sarutárias. éif:trícas, mecànicas, de telecomunicações, de gás, de proteção

contra incêndio, entre outras, deverão estar de acorde com as normas e especificações da ABNT, órgãos e

concessionárias a ele afetos.

SEÇÃOi

Da;;··!nstàl~çôes de Elevadores

Art. 144.É obrigatório a instalação de no mínimo 01 (um) elevador nas edificações que tiverem cinco pavimentos

ou mais, devendo o equipamento atender tocos-os ;pa\límentos, exceto os terraços compostos exclusivamente de

áreas técnicas.

Parágrafo único. A quantidade de elevadores poderá ser maior dependendo da demanda do fluxo de usuários e

a recomendação do fabricante ..

Parágrafo segundo. Os espaços de acesso ou circulação às portas dos elevadores deverão ter dimensão não

inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) rneorca perpendicularmente às portas dos elevadores .

•: '.I" :•• ~ i \_

, ;" ""Do~'Uépósito' de Lixo

Art. 145. As edificações coletivas deverão' pre\i~r ;!ú~ai CO~I (jim~nsões 'compatíveis para armazenagem de lixo

dentro do lote, onde esse deverá permanecer até o momento da colete.

Art. 146. As edificações unifarniliares deverão 3 rrn.ÇlZe.n;3r o seu lixo em cestos localizados nas calçadas

posicionados de forma a não prejudicar a crculaçso dos' transeuntes, preferencialmente rente ao limite da testada

do terreno. ':, " ~.:.

Art. 147.:O lixo deverá ser' acomodaco .dE: rd'rma d <n8ó .p~rtT!itir a dispersão -ce seu conteúdo nos termos do

Código Sanitário Municipal de' Juscirnelra-Mf'. ,"

SE.QÃO I!I

Das Instalações d~'Aguas Pluviais

Art. 148. O escoamento das águas piuviais'ser'é leito de forma controlada dentro do lote até tubulações instaladas

debaixo da calçada para só então'desõg,~ú3r q',:(tut.lúl3ç:~6p'luvié(~úbiica ou nas canaletas rente ao meio fio.

Parágrafo primeiro. Não poderá ser despejado nas tubulações destinados a águas pluviais resíduos sólidos ou

de esgoto.

Parágrafo segundo. Não poderá ser (jespeJa(~(.i2.~~uâspiLrviais na rede coletora de esgotos.

águas piuviais que precipitaremern seu te.-mIK; d,:, rcrrne <:. não deixar transbordar para o terreno limítrofe ou na

calçada.

::~[çAoIV
",," '-,:-,
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Dós Instalações Hidráulico-Sanitárias

Art. 150.As edificações que possuem acesso a nidê' 'p'(lblicade água potável e de esgoto nos logradouros que

possuam rede pública deverão servir-se destas redes.

Art. 151.Quando a rua não possuir rede de esgoto, a edificação deverá construir sua própria fossa séptica, em

conformidade com a norma técnica em vigor. -:.....

Parágrafo único. As fossas sépticas deverãefõerto'nstruídas rio interiordo terreno dentro dos limites do lote e do

alinhamento predial, sendo proib!da acon~trl:!ç~Ç>f,J_o ~qu.ip~rpem.o no passeio público.

DAS EDIFICAÇÕES RES!DENCIAiS E NÃO RESIDENCIAIS
~i' - ~,-·,.,,,''';'·1,··~'(.\·~'<'~·,...i, ... ~' "

Art. 152.São os componentes rnínirnos de urna unidade imobiliária residencial:

I - Banheiro: .-

, .
II - Cozinha; ~~'.- .'"; ~,;:

III - Quarto':

IV - Sala;
"'\',. :.: "

V - Garaqern..
.-,\

Parágrafo único. A unidade imobiliária r~~i~en~lÇjLpc~~rª;ter os.compartimentos de I, II, III e IV conjugados,

desde que a soma ~a área, do.assolamento.e dó •.:entiiação represente os limites mínimos de todos os

compartimentos separados.

Art. 153. São os componentes mlnirnos deuma L!n.idpqe: imobiliária não-residencial.'. ' '_ ., - ." , ,',

I - Banheiro:

II-Sala.

Parágrafo único. A partir da. área total de, ;PO 7",~.(C9rf1~rneünsquadrados) passa a ser obrigatória a previsão de
, ',' "'. ,'. ',".'" rt" .••...• ' ,'., , .' •

vagas de estacionamento para as unidaces ;1~'IO;)ji!;::ria;;1180 res.cenciais .
.....t.

Dos Condornlnios Edíiicos

Art. 154. O Condomínio edilícic se caracteriza como sendo uma única unidade imobiliária compostas de partes

comuns e partes exclusivas (unidades autónomas).

Parágrafo único. p'ara' que sé cbnfigure o c6r,cê{tc de c6nd8n-lírÍi~ edílico é ~eces~ário que:
" .

I - As edificações coexistam em um únicc terreno:
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-Ó: ' •• ' 'i' : ,

Art. 155. O condomínio edílico poderáserde mHJreza'
.' l,"

I - Residencial;

II - Não residencial;

111- Mista;

Parágrafo único. Poderão cômpor corrfó "unidaoos âatônomàs âe Um condomínio apartamentos, casas,

escritórios, salas, lojas e sobrelojas, e equi\/álehté5: . :'':: ' r,..

Art. 156.0 registro para aprovação na Administração Pública Municipal de projeto de unidade imobiliária em

condomínio edílico, devera ser instruída com a divisão dos espaços de uso comum e das unidades autónomas

devidamente numeradas,

I Art. 157.Para a comercialização das unidades autónomas ainda na planta deverão os empreendedores promover

o registro da minuta da convenção no cartor:i; d~'r~gi~t~osda cidade de Juscimeira-MT e protocolar a cópia do

documento junto a Administração Pública MU!"IICIIJéJL

Art. 158.Quandd da ap·re~~nta.çãÔ'd0 projeJció?~:i~:àutóri~'çaQ da Adrninistraçáo.Pública Municipal:
• ~ r '_ . ~ ,I'" ~ ,"'!" ';, . r . , '_ Ô :,' r'

I - Em relação' às únidades ~LÍtôrio~as, ~u;; 5t(<5~Astitllír~m em casas térreas ou assobradadas, deverá ser
~.- . '. ...._. -... _...... ,,-,.

discriminada a parte do terreno ocupada pel::l ~Ltificacao, a parte do terreno tida como de utilização exclusiva
" ,,~' I' ',' • I -;.' . , '~',"'" ;.;;.q,: i), ,,-,-'.Ô

dessas casas, assim como a tração ideal do ;.0d~Joo terreno e de partes comuns, que corresponderá a cada

unidade autõnoma;

II - Em relação às unidades autónomas que constituírem €dificios de dois Ou mais pavimentos. deverá ser

discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, a parte do Terreno que for reservada como de utilização

exclusiva, correspondente às unidades do edific'o, e .ainca a traçáo ideal do todo do terreno e de partes comuns,
o - ", .' .' .": ',- •

que corresponderá a cada uma das unidades autónomas.. , ~,

III - Deverão ser discriminadas as partes do total ,do terreno que poderão ser utilizadas em comum pelos titulares
1 ,- ' • -, ,".;

de direito sobre os.vários tipos de unidadeS,pl.ltó.norn;)s:

IV _. Deverão ser discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para as vias públicas ou para

as unidades entre si,
.:

,;, _' "

.' - Sf.::;AÔi· .'

Art. 158.São consideradas residências gf'?mina~~~j6;:-,construção de duas ou mais edificações que compartilha a

estrutura, alvenaria e telhado com outra, com o rnssmc arranio.interno.invertído uma da outra.
• ,: '.,,'.' '.' l_··:.;:r_.: . . •.•. "': :',,' _' __ "

Art. 159.Nas residénctas gernjnada~;· ás ...;,rúda(!(.;.2·eufênomas necessitam, ter sua infráestrutura elétrica e hidro

sanitária independente -, .
/

.: I~.. ;,;

_'_' _.~
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Parágrafo primeiro. Para fins do presente códiqo são consideradas como residências geminadas apenas as

unidades autõnomas localizadas no mesmo terreno.

Parágrafo segundo. No caso das residências geminadas a propositura do pedido de aprovação de projeto e

execução deverá ocorrer de forma sirnultánea para ambas as unidades.

Art. 160 Uma residência geminada somente ~Õderá ser considerada como condomínio edílico caso possua áreas

de uso comum e estejam na mesma unidade imobiliária.

SEÇÃO III

Das Residências em Série
, "'.-'<_'... .".)'

Art. 161. Para fins do presente código são consideradas residências em série, as residências edificadas de forma

sequencial alinhadas paraielamente ao ion:gBtio'Yôg;adOú}o 'ou um conjunto de logradouros em um mesmo terreno

em regime de condomínio.

l Art. 162. A testada mír.lmi3:pareicada Lillíd?de álJ\tônõm~ das residências em 'série será de 5,OOm (cinco metros).

Parágrafo prim~iro.'Ás f~r.'d~:ç5és;ras cÓbê/t'JfÓ~'~(:;;:p~redeS deverão ser independentes para cada uma das

unidades autónomas.

Parágrafo segundo. As vagas deestaclorramento.de cada unidade autónoma deverão se localizar dentro da área

destinada a cada unidade autónoma. .. ,' '.' .v.:...-'._' "": .. '. ' .. ,....,' .. ,:.,.' " -"

Art. 163. As residências em Série poderão ter suas unidades autónomas desmembradas quando cada unidade:

I - Tiver as dimensõesminimas dê lote esteoeiectcas nas disposições transitórias ou em lei superveniente;

II - Possuir sua infraestr~tura elétrica e hidrÓ'sanitária j'ndependente;

III - Reunir as condições mínimas descritas no presente código.

Parágrafo único. O desmembramento de um conjunto de residências em série deverá incluir todas as unidades

autónomas.

t Dos Conjuntos Residenciais e não residenciais
• '. ,r .• ' :Ii .• .-~- . .-:'

Art. 164. Para fins do presente código considerã-S€ conjuntos residenciais ou não residenciais, c conglomerado

de unidades imobiliárias, cori~tit~ídOS en:;' ~f6rm~to";ie' condorrdnfo' edllicc, ~ondomínio comum ou em lotes

individuais.
• • _ ' . ... '. ;: ., ) ...i . " •. ".- c··:·1 .":' '. / ~ _.,~ . • " • . . " • .

Parágrafo primeiro. Quando constituídos em forrna de condominio edilico as unidades imobiliárias dos conjuntos

residências ou não residenciais deverão S81divididüs om fraçáo ideai ou em unidades autónomas.

Parágrafo segundo. OGandO constitulcos em 'forma' i'hdepende'ntes às unidades 'imobiliárias dos conjuntos

residências ou não restdenciais deverâo te ...t(1r:o:~os seus lotos Individualizados.'
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Parágrafo terceiro. Seja por meio ue condcmtruo edifico ou no formato independente a constituição dos conjuntos

residenciais ou não residenciais deverão ser balizados sendo observados os critérios e normas presente nas

disposições transitórias ou legis!ação superveniente.

Parágrafo quarto. Os conjuntos na modalidade misto deverão ter acesso e circulação independentes para o

grupo de unidades residências e não residenciais.

Art. 165. Os conjuntos residenciais ou não residenciais concebidos na modalidade de condomínio edílico poderão

ser constituídos de apartamentos residenciais, satas.çomerciais, casas geminadas ou construídas em série ..,;. .... ,;",. ' "

Art. 166. Os conjuntos residenciais ~ náo resi.?epcl~1 q6iJem ser ter sua acessibilidade adequada aos padrões da

ABNT ou outra legislação superveniente.

Art. 167. Os shoppinçse gal~rias cornerciais, aiéiJ1das disposições do presente Cóçligo que lhes forem aplicáveis,
, , .', , ' ,~,,'" f', ' " '. -: , " '-,' ' . " •

deverão:

I - Ter pé-direito mínimo de 3m (três metros);

11- Possuir circulação corn,ldrgura não !r.1feriQc,q '1/(;Q ~Un1déç(rt1oj do seu maior percurso e no mínimo 3m (três
;', ', ,," " , " ',. '," ~: ':" ~' ,\ ~ "= < ." , ' •

metros); " ''.;; '::' "r

III - Quando a galeria possuir miais 'do qCfEn:I:'n'ac~'$'sO'a logradouro público, terá largura não inferior a 1/20 (um

vinte avos) do percurs« total, com n'b mín'iri-i~3;n (ti~sln'étros). .: ,
:'"., - .... "

Parágrafo único. Poderão serInstalados lJi9z~niD(,)S.nos seguintes termos:. ' .'. . .
I - Não deverão prejudicar as condições dl9 yentil?jçãc e iluminação dos compartimentos;

, ' _, ;,., '.', L <, " ,~ .

II - Sua área não deverá-exceder a 50% (cíncuonta por cento) da área do compartimento;

III - O pé-direito em sua parte superior não põd~lá ser mertor.que 2,3 rn (dois metros e trinta centímetros) e maior

do que 2,5 m (dois metros ecinquenta centírnetsos). .

_' .:

Art. 168. As cozinhas, copas, despensas não poderão ter iigação direta com compartimentos sanitários.

Parágrafo único. Quando a área total da unidade imobiliária não residencial destinada a atividade predominante

de comercialização de 'alitn~ntos a ~erem 'c~pOsu~lI;jos n~ próprio estabeleci.~ento totalizar mais de 100 m2, o

projeto deverá prever dois sanitários de fácil acesso 80S clientes sendo um para cada sexo.

. ",",.' " , ' ." ',1 •. ," ,,' ,",' "Art. 169. O projeto deverá atender a(rdimeri~;ior1arríento dn quantidade de banheiros para unidades imobit1árias
" r ,. ':1 _. ,'-"', _'. ,

não residenciais além das díretrizes de Código Sanitéri'o 'rv:unicipal.

" sfú;Aov(

Art.170. Para efeito do presente código são CC';'",derad~~edificações de Reunião Social. dentre outra~ _ ' •
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I - Auditórios;

II - Templos religioso;

III - Salões comunitários;

IV - Teatro;

V-Cinema;

Art. 171. Para os teatros e cinemas deverá Iestar presente no- projeto uma antessala de espera com área não

inferior a O,30m2 (trinta centímetros quadrados) per pessoa, segundo a capacidade máxima ..•... . . .-.' . . .

Parágrafo primeiro. As escadas e rampas deverão cumprir todas as exigências previstas nas normas técnicas da

ABNT ou legislação vigente a época da ap'rese'J'1-fáçã6doProjeto

Parágrafo segundo. As edificações deverão receber tratamento acústico adequado, de modo a não perturbar o

bem-estar público ou particular, 'com' ruídos' de' qualquer 'natureza, que ultrapassem os níveis máximos de

intensidade permitidos pelas normas técnicas da ASNT ou legis!ação vigente a época da apresentação do projeto.

Art. 172. Todas aS :ea'ificações pre~iS~~~ r,.à<·~re~~~teseçáo dêverão"dispor de sanitários separados para o sexo

masculino e femi~lino àlé~ dê IJmà u~idad~ sk'i'i':tár'!i-~~r~ p'é~soas é6ri, d~fiéiência; , , '

Parágrafo ,primeiro. Quando as edificações estiverem inseridas em conjuntos não residenciais poderão

compartilhar dos sanitários que atendam as demais unidades.

Parágrafo segundo, Ouando as edificações voltadas para as reuniões sócias possuírem área superior a 300 m2

deverão ser acrescidas a cada 200 m2 de 02 (duas) instalações sanitárias para o público, separadas por sexo e

para pessoas com deficiência.

SEQÃO VII

Dascaoelas funerárias

Art. 173 As edificaçôes destinadas a capetamórtuána, além das disposições do presente Código que lhes forem

aplicáveis deverão dispor de:

I - Sala de vigílía (velóno);
,~..

II - Sala de descanso;

III - Instalações sanitárias para o público, sep~rc;d~~ por sexo eparé;) pessoas com deflciência,- --... . - . '.~-. .; ':";' ., '.," :..".'., '. "

IV - Serviço de copa; exclusivo para caca ::clP.~lc.::.,pru.iataja: .:

.. '~~, ','" ,.', ,

DasOficinas Mecanicas, Postoso. s"r"ço~:Abastecimento para Veiculos e Lava~. I,
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Art. 174. Os postos de serviçoe abastecímérito oe' velcutos sópodérão ser instalados em edificações destinadas

exclusivamente para este fim,

Parágrafo único. Serão permitidas aíividades comerciais junto aos postos de serviço e abastecimento, desde que

possuam acesso para pedestres independente e seguro

Art. 175 Postos de serviço e abasteci manto de veículos, somente poderão ser instalados em terrenos com 20,OOm

(vinte metros) de testada devendo as instalações de abastecimento, inclusive bombas de combustível, manter um

recuo mínimo do alinhamento e das divisas de 7m (sete metros),
, ,

Art. 176 As instalações para lavagem ou tubrificação deverão obedecer às seguintes condições:

I - Estar localizadas em compartimentos fechados ern.z (dois) de seus lados, no mínimo;

II - Ter as partes internas das paredes, revestidas de material impermeável, a uma altura mínima de 2,5 m (dois

metros e cinquenta centímetros);

IV - Manter um recuo mínimo de 6m (seis metros), ao aünharnento do terreno e de 3 m (três metros) das divisas

do terreno:

Art. 177 Os postos' de serviÇO'e·abastecitiú;nlo;ij(,\\{t:fãfl ::iisrxlcde sanitários separados. para o sexo masculino e

feminino além de uma unidade sanítárta para pessoascorrt deficiência;

Parágrafo único. Os postos de serviço e abastecimento deverão ter vestiários para cada sexo de uso exclusivo

dos empregados,

CAPíTULO IV

DISPOSIÇ6ESTHANSiTÓ!~IAS E FINAIS
, " - 'o, ••.• 0'< _,' " , •

Art. 178 Os projetas cujos requerimentos -sejam'protoooladcs-até a data da publicação deste Código, deverão ser

analisados integralmente de acordo coma :~g;~ia9ãpanterior., Art. 179 Será facultada adoção do presente C,ódigo para aprovação de projetos civil simples protocolados até
• ' ..' '-i '. . "

trinta dias após a publicação,

Art. 180. A adoção do Pfes~nte código será obriqatória a partir da publicação do mesmo para as obras e

edificações consideradas de natureza civil pesada,

Parágrafo único. No caso de conjunto de habitações em um mesmo terreno o prazo no referido artigo anterior

será considerado para cada edificação separadamente.
":;"" '

Art. 181. Todas as edificações corri afll.!enGiq çje pl1l1,;ic(j, ,d~Nerão propiciar às pessoas portadoras de
• - " ', .•, ~ ;. -'; '.' :', o"'. '. .. . '. ..

necessidades especiais melhores e mais adecuadas condições de acesso e uso, obedecidas as normas da ABNT

e leqislaçáo federal especírfca.

Art. 182. Para fins do presente código fica H3t!nUl8Cioc recuo minimo obrigatório entre a fachada da edificação e o

alinhamento frontal em3 rn (três metros) para ~E :,('\[,:;", '?rJificaçôe6 ou obras de ampliação,

Parágrafo único. Para construções que pcss. ;'irr1 din~)8rneniocom rodovias de alto fluxo o recuo da fachada até

o início do alinhamento será de {' m (sete'rnGtio,/í

Art. 183. Para novos loteamentos o tarrlanhtf' min'ir.;ó 'dafaix8 que vai do alinhamento do terreno até o limite da
I.'J
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I - No mínimo 0,7m (setenta centímetros) da!a:x'a';;;::e serviço localizada rente ao limite da via onde deverão ser

colocados os mobiliários urbanos, como árvores, ,'arnp8s de acesso para pessoas com deficiência, poste de

iluminação, sinalização e lixeiras.

II - No mínimo 1,2m (um metro e vinte centímetros) de faixa livre que deverá garantir circulação de todos os

pedestres não podendo apresentar desnível, obstaeutooe qualquer natureza.

Parágrafo primeiro. A responsabilidade pe'!a 'construçao e manutenção do calçamento do passeio entre o

alinhamento e a-via pública localizada eni,frente a Ü";tidade imoblllária é do proprietário do imóvel.

Parágraf~ seg'undo.A superlície da taixa li~;rld~v'e :~er regular, firme, contínua e antiderrapante.

Parágrafo terceiro. Qualquer intervenção fe1f.a 'nj sJperiíCi~:'d~S f~ixas livtes e de serviço deverão ser reparadas

em toda a largura. sempre. seguindo o mOd~!6:'oi'igí~'al'pE!IOpróprio interventor.

Art. 184. A larqura mínima das vias para os novos loteamentos são de:

I - 10m (dez metros). para zo'neameflt(r_reski':/J(~i'ál~endp;
.', . '. . . :",. ' :' .:~~:"":~'..>; -:.:. ". ,t. .. , ..

a) 1.9 m (urn'metro e noverita cenlínietrcs') de largura de passeio de ambos os lados;
• -_ -."'C - ~ 'r-' , ._', .'.-, ••• '...•.•'n -. • _,

b) 0,1 rn(d~:;:.ce.ntí~etros) de m6l~•.fic: 9,~,~:!'J~9~(J,~!,ad.os;:
c) 6 m (seis metros) de pista de rodagem .

. '.',' f":',"

II - 13 m (treze metros) para.zoneamento n~o:,ipE)i..de,nçi~I,~misto. sendo:
. .' ,', . ',. ..

a) 1,9 m (um metro €i noventa centímetros) de largura de passeio de ambos os iados:

b) 0,1 m (dez centímetros) pe rneiofto .de ,WTlt;o.OSoslados:
\ . . . , . '." '.,".' .~

c) ô m (seis, metros) ,q~,pista .ç:ierociagerr~"
d) 3 m (três metros) de estacionamento

.:' . " ~.

Art. 185. O tamanho ~í~imo para o. p~rc.?'!:~n-Y::·moda um terreno será de 130m2 (cento e oitenta metros

quadrados) com 5 m (cinco metros) mínimos de testada.
,.~' ','

Parágrafo primeiro. Em se considerando 2S ~difícaçõet: íccalizadas na zona urbana, ainda que não existam

aberturas laterais, nenhuma edificação "nova p'ode'~é"sérconstr'ilída ate ó limite das duas divisas laterais e ao fundo

do terreno simultaneamente deve'rido a facÍi~d~'\/o'taá.:i para urna das dividas respeitar um recuo de 1,5 m (um

metro e meio). "',':."

Parágrafo segundo, A eoíücação e ~dícuiu:,i''I''':-:.ü.mdosdo terreno poderá se estender até as laterais do terreno

desde que.não ultrapasse a pr9fundjc:!<1de5 iTi<.;lf9S de construçáo e mantenha urn recuo mínimo de 2 metros da
" ,.- . '. ~ I. • :,' _;... ," ~, • _,p_ : ;.', ( ";. ':',' • .' •

edificação principal.
~', .

Art. 186. Taxa de Ocupação (TO) para áls:ur.IJ.::des Imobiliárias urhnnas e regiões urbaniz8veis são:

I - Terrenos de até 360 m2 (trezeotos e se~s~nt;'.1mt~irtjs qW'ldral1os) locaiizadas na zona urbana será de 60% para

imóveis residenciais e mistos de 'rO% para, G.di;içal~6c~GCnCf1biCl.ase>:ciusivame.nte. para finalidade não residencial;

II - Terrenos acima de :360 rn2.(lfeZenio~;e SüSi:·~i·lt;:;mlfl;-O~q.uad(~dos) até 500 rn2 (quinhentos metros quadrados)

exclusivamente para finalidade {rao re;jiden:.:ra:

localizadas na zona urbana sara de 50'/. j:"ã'? i,"lóveis rcsidenciai& e mistos de 60% para edificações concebidasr-',,-,.

':.. '
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III - Terrenos acima ~~50C ~n :(qu~Qtlent,o,:;,.rnetro~cuadraríos) Iocalizadas na zona urbana será de 45% para
• < • '. ~' I ' ..0"."

imóveis residenciais e mistos de 55% para eéificações concebidas exclusivamente para finalidade não residencial;

Art. 187. O Coeficiente de aproveitamento (C.e,} para as unidades imobiliárias urbanas e regiões urbanizáveis são:

I - Terrenos de até 360 m2 (trezentos e sessE:nta, metros quadrados) localizadas na zona urbana será de 100%-' " ' , . ',' . ',,_,' ~.';,' <>:",/":".:~:;.• ',. " ..,.
para imóveis residenciais e mistos de 139% p~r,a, ~di~ic::?çôes.concebidas exclusivamente para finalidade não

'.~ " ,,' ,-~":,,- .'~':'. ,,':' ...' ~" '

residenciai;

II - Terrenos acima de 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) até 500 m2 (quinhentos metros

quadrados) localizadas na zona urbana sere de 120% para imóveis residenciais e mistos de 150% para
,', ~-' ~ ",' ,",': '- ;:":it· t!L' 7:':- ·-.~C, -<:. I;.··.~. I. ~".- ': .

edificações concebidas exclusivamente para finalidade não residencial;
a ' . .-' -"':-\~{~":~''''~~''~;-i.(-~> ,"

III - Terrenos acima de 500 m2 (quinhentos metros quadrados) !ocalizadas na zona urbana será de 150% para

imóveis residenciais e Jl.listf;>Sde 200%) para e~ificaçõe.s concebidas exclusivamente para finalidade não.: ',~: ' ,'~_'>'<~,~
residencial;

Art. 188. A altura máxima para ê:lS editlcações no perímetro urbano e zonas urbanizáveis é de 15 metros de altura.
" .',!. ('.':- .....~ .. ·'.f~:,,}. : ':..:.~'~::').:'~~;.. ..':",,' =, .i .. ' - "

Par~grafo prirneir~ .. P:2r~.r:dif,191çóe$ ~~;m~,J~B,:.1.?,.·;:~~~YS:d~ q!tl,;ra, d!:war~ ser requerido uma autorização

especial munida de; . • """. __ ' .", .... <:.~-.' •.•• -. - ," ' ..... ~

II - Estudo de Impacto de ViZinhança:

III - Estudo de Impacto Ambiental;

IV - Projeto de incênoio aprovpqo pelo corpo de.bp'J.1geir.Çls;
.', " , ' . , ',' t ", . ~

V - Projeto de acessibilidade.

Parágrafo segundo. Nos càsos de edificações 'csp-eC1aisacima de 15 metros de altura, deverá o departamento de

urbanismo considerar como pavimento s:.Jbsol() "E. , sOb,·eiojas,. rnezaninos, pilotis e F.ireasde cobertura (técnicas ou

não). .' '. .,'.

Art. 189. Esta LeU entía ámvigor na data da ~;}~ pubi.'cação.

Art. 190. Revogam~se todasé's demaisdisposiçóes drlú::ontíário.

, '.

J%clmeira - MT, 15 de outubro de 2018,r.5 ,1 " ' , ~.. , , '.

t
'l..>.-:,_.:....-! ..

.Mois~s dos Santos
Prefeito Municipa!
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ANEXO I

Construção civil simples..L..- _

Residencial' .c .:. - :< ~;'.'. unidade valor---------_---------_ ..._- ---- ---- ----- ------------- ------------------------------------- ---

_~R~~Y~~?_q.9~~f?r~j_I?~Q._~_.:.:~ .. '!::~_.:: '.. _:._>_ '_,> • ~Q__~? Q!? V_~f!Yl__
_~_~~~_Ll~~_q_~~__I?~~j_I?~<? . . __.. gQ _~? o!!? __V_~f!Yl__
conclusão de projeto 20 m2 1,0 UPFM
Legalização de obra . , :'. ~'. ;20 .m2< 4,1 UPF.M
Nãoresidencial/mista unidade valor

·- - - - - - - - - _... - - - - - - - - - - - - - - - _.- - _.- - - - _ .. _. - - - - - - - - _ .. - - - - - - _ .. _ .. - ,.., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
_~R~~Y~~~~_~~_R~~j_I?~~_.... .. _.. .. ~Q__rn? 1!? Uff~ __
_~_~~~_Ll~~_q_~~__I?~~j_E?J~ ... .. ._........ ~9._~?__..__.!]__V_~f~ __
conclusão de P!.9l~to __~_~_~~ . ~. 20 m2 1,5 UPFM
L~galização oe obra _ 20 m2 6,2 UPFM
·.P_~C?_c~·~!~~_~~~~~_~_~p~~_i_~i~:_·~_'_'.... -__: . :_~~ ~ ~__~ri~~_a~~ y~_I_<?~__....
_ço_l~~_~ç~_<?_~~_t~R~~~}~~:..::_:,_:<-_: :~-:-__'_.: ..~~·_c : .. ::_ ) 1!~_~§l_~ Q!? V_~f~. _
_r~~1~1_~~_~_t:'~~_~__~!i_~!·!~r_t:1~~~~):·~~_t_l?~ta_d~-:'-_". . 1Q__f!1?__: Q!? V_~f!'tl__

r: ,'f""

.º~_rn~~iç?_C? .. ':_> _~_.. .. _1Q._~? Q!? V_~f~ __
_º~~_~~9~_rn __.... . .. .. _.. 1.Q__rn? Q!? V_~f~ __
Terraplanagem ~_-~-~""- .. 10 m2 0,5 UPFM
Outros 10m2 1,O UPFM

Construção civil pesada I
Residencialmuttita'miliar unidade valor
•:~R~~Y~'Ç~~:~~:R~~:~~~::::~::'--:.::::-::::-::-::::::_:_::::::::~Q::~;?::::::i::0?f~::
._~_~~c_Llç~_q_º~_p~~lE?~~:---- ._,__:, _._, ..___ _ . gQ __~? _1!~ Vef~ __
Conclusão 'de projet~_.:........_.._. :____ 20 m2 1,2 UPFM
L;$galizaçâo de'ôbia' i 20 0,2- 5,7 .VPFM
Nãoresidenctalrmtsto unidade valor

·- - - - - - - - - - --.- - - - - - - - - - ---- -,--- - - - - - - - - - - - _ .. - - - - - - - - _. _' - _. _ - - - - - - _.- - - - _ .. - - - - - -- -_- -- - - - -.., - - - - -,- -.- _.- - -_-
_~Rr~Y~Ç~_q_9_~_F?~~j_e~~.. ... ~Q__~;? !!? VffM _
_~_~~~_~ç~_q_º~_J?f~j_~~~ .. __.. :__ ~:.. __~ .__.. __. .?Q__~? ?!? __Vff~ __
Conclusão de l1fO}éto -'. . . -" . 20. m2 1,9 UPFM
~egt)llzaçãó'd.Eic,Ota ·:;:'--r:~~-=~~~~=_~------------aQ~~:1:~fM
.Pf-t?_C?~~~'_t~_~-~~<?~·~:~r~~i-aÉ~. _. . ~~~~_~~~ y~_I_C?~ _
._Ç_9~I~Ç_~~?t?~:~~'~_~R~_~~I~?_,' '_'_".,.. .._. . . :í___l!tl~?_~ Q1? ~_~_F:~__
Nivelamento e alinhamento de testada 10 il12 0,5 UPFM
- - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - ., - - - .. - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - .- - - - .- - - - , - _ .. - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - -
_º~_rn~I_iç?_C?_ ____ __ _ _ _ _ .._ . _... .. _.. ~.Q__~?.. Q§__V_~fM _
_º~~_~~9.~_rn__· ~ __.. ... : .. _ __ .1Q__~? q!? ..Vef~ __
Terraplana.gem__ ..'_:~___::"_~":':;__...~_':"':.':_.. 10 m2·· 0,5 UPFM
€)utro~ 10 012 1 O UPFM. ....: - '" .~;-:----- .,.. W, LI"

• "', "J .-~ ,.-

, f"

----- ------ -- - - - ----
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Construção civil pet:;';:;,~,i!,_ii _

_~~~~_éi_~~~~~~p_~!:~~~~'~~m~__.. . ~_I)i_c:l~~~ ~~_I_<?~ _
_~~~t:l~!~_~~~_~o . ._. . 1Q9 I!1 ~JQ _V_~_~M.
-~?!~~C?_I~~_~_~!o_.(~~~_~~.~~!~C?).__. ._._.. _. o __ J ~~._ .. . _. ~JQ __l)_~f!'!1_.
.~~~~~~I)]~~~C?__(_~!:!~_~gj~L . .__.. ..1~9_. [!1_~ . _._?!Q __l)_~_~M .
.ç~~~é~!'n~_nt~.(te_I~~Ç>m0rlj~_~2?_~i)_·.·.__.. _.. . .1~9 1!!_·. __ .'_"~_'. ._?!Q __l)_~_~!'!1_
parcelamento do solo . 180 m2, 4,0 UPFM- - - - -- - - - -- _'_ - - - - - _ -.'- - - - - - _' __ "' '" -_ ,_ ; -,_ -,- _- ...

t

Desdobramento, Remembrarnento e
Desmembramento ,.'

...-.- _ -"_~ -,"''''",'_ , -t- _ _ _... ~.,..,,'_ '_;' _' , ...

Pontes de,madeira - - . .. 10 m " . 4,0 UPFM..._.__ '__ '_".,.,_'_._ :;__':'.~"_'~ ~ '::,~:.;_._. f;.': ;.._. _-_- . ~: .. __. __ .. -~ .-_':" --__ . . ::.__ . _ .. .

. P .t· de , "t . . -- '. . 10 40 O UPFMon e, e..con,cre o .,.. ' m,
- _"-.- c - - --,-'- o .;.:- -, ~--~ "'0 '"i'- .-"------.... -._,.-.. ---..---. ---_- ... ----_---__-.. _.__-_.

Demais intra ,~$t~utl.1J".as· .. 0,5. lJPFM
_º_~!"~~~r~{;~~·~~.~~~~_~2_~~~r9_i,~,·"_"'~..__ _.__~_':'I_i_c:l~~~ ,. o _~~.I_<?~ _
.~~qLJ~!"!~_~_hi.q~~~$~!i~_~~._.. _ __.. _.. _._... __._.__.L!!1_~g~_~~!!~.}_QQ __l)_~.~!Y1__
-I~~I!1~~t$~~!9_~~----.'-_,__,'_.-"I~' . -_ ,. - - _ .. oe .---- -,-- -L !!!~9~~a.!!~. ~9_..l)_~_~!'!1_.
Turbina' eólica '_: . :~~I .' " '.. . 1, unidade· 10 UPFM_~(~E~~~~~j~~!1~:rn[~~~:~:':_.'.:~~':_~:~~~:--. _:::_._:-:::j:_~~~::::::::::::::):9~º::0:~:~~:.
Demoli ãc .,. .,.. , ". , -, . < - 1 kri12 . 5,0 UPFM.. __ ... __.._ç-_ ... _--------_ ... _,... _--- _--_ ..... _ _ _.... - _.. ---------------_._-------------_._._.
º~~~.?_g~~_;j'.':':_",-.. .. _;_.:~:.y4_~..:_.._.. _.-- -,.- ._.1.0__~~? ...,,--.~!Q-.l)y~!Y1-.
Terrapl_~naq~111 .~:__;__:::.:..:.~__ ._____ 10_ km2 5,0 UPFM
Outros ' ,. 1,Q UPFM

180 m2 3,0 UPFM

Construção 'civii pesada iii
J!1~_~_~~_~i_~!!~~p§~~~~~~,?_~I.t!:_?~.'~:... __ .._._. _. ~I)i~~~~ .. ~~_I_<?~__....
_?!P_~Ç>~?_ç~9.:~~_p_r_Ç>j~~ç_._.. .. __ . __._.... _.?9 __f!1_?_. . _.. _. JJ~ __V_~.~M.
_~~~_t?~ç~9..~~.p_rC?j~~9.. __'_.__._' _ .'_._. :.. ._.. _)~9__f!1c?_._ .__. __... _?!? ._l)YF:!'!1_
conclusão de p,rojeto o 20 m2 1,9 UPFM

Legallzs~o de obia 20 m2 8,1.•UPFM
Hotelaria . unidade valor----------- ._----_ ....~-----_ .. __ .. __ .. _- _ _----_ .. -- - . ---- -~ ----------------------- -_ .. _----_. -----------

.~p_r_Ç>:v:?ç~~.~~'~Pr_Ç>j~~t?~__ __', : .. _ .1. ~?r_~l:l_~~?__. .?JQ __l)_~fM .
.~~~_t?~_Ç~~)_~~_)~~~j~!C?-'__ :,_.~":.~.::_~._._._.. .J..R()_rAl:l_~~()..__.}!9 .._l)_~fM
conclus~O' de projeto: ' . . Lpor ~arto 2,5 UPFM

L..~galiiáçãoge.Qbra . _._.•.._...•L__.:.i:.:.._""".:__ .; _.__ .. 1 .•por~rto 9,0 ·YPEM
áréàde ftaiertpar9ue/centm ~ventn 20 mi . " 3,0.lJPEM
_p~~~e.~_i.~~~tJ_(~~_~~p~_C?~~i.~_ .. __.__ .. __~._,.i_d_~~~_. ~~_I_~~. ,.
_Çp!0_t?~ç~:~'_~.~_!~I?~~.~_~.. ... _._... _ 1__!~~~~!..__.. _. ._OJ?_.l)_~J:M.
_r~!y_ej9.Ij:1~ri~C?e .?lj~~.a~l'!e_,!~~d.e.t?~~~I~_a.__o ••• _.1~9-_I!l_? .... _. __... JJQ ._l).~f!Y1_.
.P~r0.()J!Ç~q··.:._ _ . _ _ ._.. _._. _.. 1Q9. _f!1_?.. .. __1!Q__l)_~f!Y1_.
Drenaqem ' . - 1.00 m2 1,0 UPFM- - - - _ .. - -~-, .. - -. - - - -~- - _ -__ .. . - - _ .. - - - _ - - - - ,. _ .. _ - - - - - - ,_ - - - _ .. - - - _ .. - - _ - - - - - - - - _ .

._:reIral?!an_?_g.~_!!~. . ._.._.__~ 100 m~ ~~_:hº_!d_PFM

Ontfos" '.'. ',' ',. "":': -_;;, . 1.~ ur'.•M..~. \. ....r_ ' __ '.~;o_;...;-_-" ~--, ... _ r'

.jII" :--r'

....:: - - - - '.' _;___---------------------


