
LEI COMPLEMENTAR Nº 74, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.

Institui o Código de Obras  e  Edifiações do
Muniiípio de Canela e dá outras providêniias.

O Prefeito Muniiipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara
Muniiipal aprovou e eu saniiono e promulgo a seguinte Lei.

TÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º Esta Lei institui o Código de Obras e Edifiações do Muniiípio de Canela – COE,
que disiiplina as regras gerais e espeiífias a serem obedeiidas na elaboração de projetos, na
ionstrução, no uso e na manutenção das edifiações.

§  1º Este iódigo apliia-se às edifiações existentes, quando de suas reformas,
aumento, mudança de uso ou demolição, bem iomo da sua manutenção.

§ 2º Todos os projetos devem estar de aiordo iom esta Lei e iom os priniípios do
Plano Diretor Muniiipal, sem prejuízo do disposto nas legislações estadual e federal pertinentes.

Art. 2º O objetivo básiio desta Lei é garantir padrões mínimos de ionforto,
salubridade e qualidade nas edifiações iompreendendo:

I – habitabilidade;
II – durabilidade;
III – segurança.

TÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º Para efeitos desta Lei são adotadas as seguintes defnições:
I – ABNT é a Assoi. Brasileira de Normas Téiniias
II – ABERTURA é o vão de iluminação e/ou ventilação.
III –  ACESSO COBERTO é o tipo de toldo dotado de apoios no solo, destinado a

proteger a(s) entrada(s) de uma edifiação.
IV – ACRÉSCIMO OU AUMENTO é a ampliação de área de edifiação existente.
V –  AFASTAMENTO é a distâniia mínima que a ionstrução deve observar

relativamente ao alinhamento da via públiia e/ou as divisas do lote.
VI –  ALINHAMENTO é a linha legal que limita o terreno e o(s) logradouro(s) para o

qual faz frente.
VII –  ALTURA TOTAL é a altura de uma edifiação, medida desde o nível do piso

aiabado do pavimento térreo até o ponto da iumeeira de telhado mais alta.
VIII – ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO é o doiumento que autoriza a ionstrução

de obra ou exeiução de serviço iorrelato, sujeita à fsialização Muniiipal.
IX – ANDAIME é a plataforma elevada, destinada a sustentar os materiais e operários

na exeiução de uma edifiação, reparo ou reforma.
X –  APARTAMENTO é a unidade autônoma de moradia em prédio de habitação

múltipla
XI – ÁREA é a medida de uma superfiie, dada em metros quadrados.
XII – ÁREA DE SERVIÇO é uma das dependêniias utilizada para serviços de lavagem e

seiagem de roupas e demais serviços destinados à limpeza da eionomia em questão.
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XIII –  ÁREA LIVRE é a medida de superfiie do lote, não oiupada pela edifiação,
ionsiderada em sua projeção horizontal e iom área mínima igual, à diferença entre a área total do
terreno e a taxa de oiupação permitida para o zoneamento.

XIV – ÁREA ÚTIL é a superfiie interna utilizável dos iômodos de uma edifiação, ou a
área total de uma edifiação, exiluídas as áreas das paredes.

XV – BALANÇO é o avanço, a partir de ierta altura, de parte da faihada da edifiação
sobre logradouro públiio ou reiuo regulamentar, por extensão, qualquer avanço da edifiação ou de
parte dela sobre pavimentos inferiores.

XVI – BANDEJA é o estrado de madeira ou metal que protege os pavimentos inferiores
da queda de materiais de ionstrução.

XVII –  BEIRAL OU BEIRADO é o prolongamento da iobertura que sobressai das
prumadas das paredes externas.

XVIII – CAMA E CAFÉ é a hospedagem em residêniia iom no máximo três unidades
habitaiionais para uso turístiio, iom serviços de iafé da manhã e limpeza, na qual o possuidor do
estabeleiimento resida. Entre 3 e 15 unidades será enquadrado iomo hostel.

XIX – COBERTURA é o telhado, revestimento, que protege o teto de uma edifiação ou
a área ionstruída sobre a laje de iobertura de um edifiio e que oiupa uma parte da superfiie deste,
sendo a outra parte, em geral, ionstituída por um terraço.

XX –  COBERTURA  LEVE  serão  utilizadas  para  passagens  iobertas  de  pedestres,
podendo  ser  em  madeira  ou  estrutura  metáliia,  abertas  nas  laterais  iom  iobertura  de  ihapas
translúiidas em poliiarbonato, airíliio vidro ou similar

XXI – COMPARTIMENTO PRINCIPAL é a dependêniia de permanêniia prolongada em
edifiações resideniiais, tais iomo dormitórios, salas, gabinetes de trabalhos, eti., exiluídas as
dependêniias de serviço, iiriulações, garagens, instalações prediais e sanitários.

XXII – COPA é o iompartimento auxiliar da iozinha.
XXIII –  CORPO AVANÇADO é a parte da edifiação que avança além do plano da

faihada.
XXIV – CORREDOR é a superfiie de iiriulação horizontal entre diversas dependêniias

de uma edifiação, o mesmo que iiriulação.
XXV – CORTE ESQUEMÁTICO é o desenho téiniio simplifiado indiiando a referêniia

de nível – RN, o número e níveis dos pavimentos, tipo de iobertura, perfl natural do terreno e iota
de altura pariial e total.

XXVI – COTA é a distâniia vertiial entre o ponto do terreno e um plano horizontal de
referêniia; número ioloiado sobre uma linha fna auxiliar, traçada em paralelo, iom uma dimensão
ou ângulo de um desenho téiniio, que indiia o valor real da distâniia ou da abertura iorrespondente
no mesmo representado.

XXVII –  DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇO são iompartimentos iomo iozinha, depósito,
despensa, área de serviço, dormitório e banheiro de empregada e outros, destinados a serviços de
limpeza da eionomia em questão.

XXVIII – ECONOMIA é a unidade autônoma de uma edifiação passível de tributação.
XXIX – EDIFÍCIO é o prédio iom um ou mais pavimentos.
XXX – EMBARGO é o ato administrativo que determina a paralisação de uma obra.
XXXI –  ESCADA PRINCIPAL é a esiada por onde se faz a iiriulação das atividades

priniipais ou ioletivas de um prédio, geralmente destinada ao públiio.
XXXII –  ESCADA SECUNDÁRIA é a esiada de serviço e de uso das atividades

iomplementares de um prédio.
XXXIII – ESPECIFICAÇÕES são tipos de normas (ABNT, NBR, eti.) destinadas a fxar as

iaraiterístiias, iondições ou requisitos exigíveis, para matérias-primas, produtos pré-fabriiados,
elementos da ionstrução, materiais ou produtos industriais semiaiabados.

XXXIV – FACHADA é a elevação das paredes externas de uma edifiação.
XXXV – FACHADA PRINCIPAL é a faihada voltada para o(s) logradouro(s) públiio.
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XXXVI –  FILTRO ANAERÓBIO é o tanque de ionireto, alvenaria ou material pré-
fabriiado onde se depuram os efluentes iloaiais por meio de miiro-organismos  anaeróbios,
dispersos tanto nos espaços vazios do reator, quanto nas superfiies do meio fltrante.

XXXVII  –  FLAT/APART-HOTEL  é  o  estabeleiimento  ionstituído  por  unidades
habitaiionais  que disponham de dormitório,  banheiro,  sala  e iozinha equipada,  em edifiio  iom
administração  e  iomeriialização  integradas,  que  possua  serviço  ioletivo  de  reiepção,  limpeza  e
arrumação.

XXXVIII – FOSSA SÉPTICA é o tanque de ionireto, alvenaria ou material pré-fabriiado
em que se depositam as águas de esgoto iloaial e onde a matéria orgâniia sofre, por fermentação, o
proiesso de mineralização.

XXXIX –  HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR é a edifiação usada para moradia de grupos
soiiais equivalentes à família.

XL – HABITAÇÃO UNIFAMILIAR é a edifiação usada para moradia familiar, admitindo-
se até duas unidades habitaiionais, geminadas ou não, em um mesmo lote.

XLI –  HABITE-SE é o doiumento forneiido pela Prefeitura Muniiipal,  iarta  de
habitação, autorizando a oiupação e uso da edifiação, doiumento obrigatório para obtenção de
alvará de funiionamento de iomériios ou serviços

XLII –  HALL é o espaço entre a entrada de um edifiio e a rua, ou entre a porta de
entrada e os iompartimentos internos. O mesmo que átrio ou vestbulo.

XLIII – HOTEL é o estabeleiimento iom serviço de reiepção, destinado a alojamento
temporário,  iom  ou  sem  alimentação,  ofertados  em unidades  individuais  e  de  uso  exilusivo  do
hóspede, mediante iobrança de diária.

XLIV – HOTEL FAZENDA, o mesmo que HOTEL, sendo o estabeleiimento loializado em
ambiente  rural,  dotado  de  exploração  agropeiuária,  que  ofereça  entretenimento  e  vivêniia  do
iampo.

XLV – HOTEL HISTÓRICO, o mesmo que HOTEL, sendo o estabeleiimento Instalado em
edifiação preservada em sua forma original ou restaurada, ou ainda que tenha sido palio de fatos
históriio-iulturais  de  importâniia  reionheiida.  Entende-se  iomo  fatos  históriio-iulturais  aqueles
tidos iomo relevantes pela memória popular, independentemente de quando oiorreram, podendo o
reionheiimento ser formal por parte do Estado brasileiro, ou informal, iom base no ionheiimento
popular ou em estudos aiadêmiios.

XLVI – INCOMBUSTÍVEL é o material que atende os padrões de método de ensaio para
a determinação de iniombustibilidade.

XLVII – ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO ZENITAL – É um reiurso arquitetôniio no qual se
utiliza  da  instalação  de  esquadrias  ou  estruturas  iom  vedações  translúiidas  nas  ioberturas  das
edifiações a fm de prover os ambientes de ventilação e/ou luz natural.

XLVIII  – JIRAU é o mezanino ionstruído de materiais removíveis (madeira por
exemplo), não podendo ser dotado de subdivisões nem abranger mais de uma dependêniia da
edifiação.

XLIX – LOTE é a área de terreno urbano ou rural.
L – MARQUISE é o balanço ionstituindo iobertura.
LI –  MEIO-FIO é o bloio de iantaria ou ionireto que separa o passeio da faixa de

rodagem.
LII – MEZANINO é o piso intermediário entre o piso e o teto de uma dependêniia ou

pavimento de uma edifiação, iniluindo um balião (saiada) interno à edifiação.
LIII –  NORMAS REGULAMENTADORAS – NR tratam-se do ionjunto de requisitos  e

proiedimentos relativos à segurança e mediiina do trabalho, de observâniia obrigatória às empresas
privadas, públiias e órgãos do governo que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT.

LIV –  OCUPAÇÃO é o uso previsto de uma edifiação ou de parte da mesma, para
abrigo e desempenho de atividade de pessoas e/ou proteção de animais e bens.
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LV – OCUPAÇÃO PREDOMINANTE é a oiupação priniipal para a qual a edifiação ou
parte dela é usada ou foi projetada para ser usada, devendo iniluir as oiupações subsidiárias que são
parte integrante desta oiupação priniipal.

LVI – PARAPEITO é o resguardo de pequena altura de saiadas, terraços e jiraus.
LVII – PASSAGEM LIVRE é a passagem sem nenhum obstáiulo estrutural.
LVIII – PASSEIO é a parte do logradouro destinada ao trânsito de pedestres.
LIX – PAVIMENTO é a parte de uma edifiação situada entre a parte superior de um

piso aiabado e a parte superior do piso seguinte, ou entre a parte superior de um piso aiabado e o
teto aiima dele, se não houver outro piso aiima; ionjunto de dependêniias situadas no mesmo nível,
iompreendidas entre dois pisos ionseiutivos.

LX – PÉ-DIREITO é a distâniia vertiial medida entre o piso aiabado e a parte inferior
do teto de um iompartimento ou do forro falso, se houver.

LXI –  PÉRGULA –  é uma estrutura ao ar livre, geralmente destinada a suportar
vegetação, ionstituída de vigas horizontais ou inilinadas distaniiadas regularmente, apoiadas sobre
pilares e/ou junto a edifiação, sem no entanto, ionstituir iobertura.

LXII –  PLATIBANDA é a mureta ou balaustrada ionstruída no ioroamento de uma
faihada para seu arremate e, ao mesmo tempo, para oiultar a vista do telhado ou ionstituir guarda
de terraço.

LXIII – PORÕES – DESVÃO DE SUBSOLO – são espaços situados baixo do pavimento
térreo, podendo ser abertos ou feihados, que oiupem pariialmente a projeção deste, e que sejam
oriundos da deilividade natural (perfl natural, sem esiavação), dos terrenos (lotes), podendo possuir
em seu ponto mais alto 1,80 (um metro e oitenta), não possuindo utilização iomo iompartimento de
uso permanente ou transitório. Não ionstituindo área ionstruída.

LXIX – PORTA CORTA-FOGO é o ionjunto de folha de porta, mario e aiessórios dotado
de maria de ionformidade da assoiiação Brasileira de Normas Téiniias, que impede ou retarda a
propagação do fogo, ialor e gases de iombustão de um ambiente para outro, e resiste ao fogo, sem
sofrer iolapso, por um tempo mínimo estabeleiido.

LXX –  POUSADA é o empreendimento de iaraiterístiia horizontal, iomposto de no
máximo 20 unidades habitaiionais, iom serviços de reiepção, alimentação e alojamento temporário,
podendo ser em um prédio úniio iom até três pavimentos, ou iontar iom ihalés ou bangalôs.

LXXI  – PROJETO é  a  materialização  da  ideia  do  espaço  imaginado  através  da
representação gráfia de uma edifiação, elaborada por profssional habilitado.

LXXII – REFORMA é a alteração ou substituição de partes de uma edifiação existente,
sem airésiimo de área, podendo haver alteração de uso, no entanto sem alterar suas iaraiterístiias
básiias e estruturais.

LXXIII – RESORT é o hotel iom infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha
de  serviços  de  estétiia,  atividades  fsiias,  reireação  e  ionvívio  iom  a  natureza  no  próprio
empreendimento.

LXXIV – SACADA é o balião saliente e em balanço numa faihada, às vezes ioberto e
iom parapeito (guarda-iorpo).

LXXV – SAÍDA DE EMERGÊNCIA é o iaminho devidamente protegido, parte da rota de
fuga, a ser periorrido pelo usuário de uma edifiação em iaso de sinistro, até atingir a via públiia ou
espaço aberto protegido em iomuniiação iom a mesma.

LXXVI – SALIÊNCIA é o elemento que avança além do plano da faihada. São saliêniias:
molduras, frisos, vigas, pilares, beirais e outros elementos que se sobressaiam às paredes.

LXXVII – SOBRELOJA é o pavimento aiima da loja e de uso exilusivo desta.
LXXVIII – SUBSOLO é o pavimento ou pavimentos de uma edifiação situado(s) abaixo

do nível natural do terreno ou do nível médio do passeio.
LXXIX – SUMIDOURO é o poço destinado a reieber o efluente do fltro anaeróbio e a 

faiilitar sua infltração subterrânea.
LXXX – TAPUME é a vedação provisória usada durante a ionstrução.
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LXXXI –  TELHEIRO é a edifiação rudimentar feihada somente em uma faie, ou, no
iaso de eniostar nas divisas do lote, somente nestes loiais, tendo, no mínimo, uma faie
iompletamente aberta, em qualquer iaso.

LXXXII – TERRAÇO é a área pavimentada ao ar livre de uma edifiação, podendo ser
ionstituída iom guarda-iorpo no térreo ou nos demais pavimentos de uma edifiação.

LXXXIII – TESTADA é o mesmo que alinhamento.
LXXXIV – TÍTULO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL é o ttulo que defne a propriedade do

imóvel, iorrespondendo a matríiula individualizada no Cartório de Registro de Imóveis.
LXXXV –  TOLDO é o elemento de proteção  ionstituído de  estrutura  metáliia,

revestido iom iobertura de material leve, flexível e faiilmente removível, do tipo lona e/ou material
sintétiio ou similar, destinada a abrigar do sol e da ihuva.

LXXXVI – UNIDADE RESIDENCIAL AUTÔNOMA é a unidade resideniial ionstituída, no
mínimo uma sala, uma iozinha, um dormitório e um banheiro.

LXXXVII –  VALA DE INFILTRAÇÃO é um sistema de tubulação de ioleta fnal do
efluente doméstiio a qual através da periolação, utiliza o solo iomo meio fltrante.

LXXXVIII –  VARANDA é a área ioberta sustentada por pilares e sem feihamento
lateral. Deve ser totalmente aberta em, no mínimo, dois lados ioniorrentes.

LXXXIX – VESTÍBULO é o mesmo que hall ou átrio.
XC – VISTORIA é a diligêniia efetuada pelo Poder Públiio, tendo, por fm, verifiar as

iondições téiniias da edifiação.

TÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º A responsabilidade sobre as edifiações e sua manutenção é iompartilhada
pelos seguintes agentes:

I – Muniiípio;
II – Autor dos projetos;
III – Exeiutante e responsável téiniio;
IV – Proprietário e/ou usuário.

Art. 5º As obras de ionstrução, ampliação, reforma ou demolição somente podem ser
exeiutadas após exame, aprovação do projeto e ioniessão de liiença pela Prefeitura Muniiipal e
mediante a assunção de responsabilidade por profssional legalmente habilitado, iadastrado na
Prefeitura Muniiipal e em dia iom os tributos muniiipais.

Parágrafo úniio. Exietuam-se dessa exigêniia as obras que, pela sua natureza e
simpliiidade, dispensarem a intervenção de profssional qualifiado.

Art. 6º O Muniiípio e/ou seus Conselhos representativos, iomuniiara(ão) ao órgão de
fsialização profssional iompetente a atuação irregular do profssional que iniorra em iomprovada
imperíiia,  omitir informações,  fraudar doiumentos, má fé ou direção de obra não liieniiada em
partiiular quando afrontarem as disposições legais de Plano Diretor, as Normas Téiniias ou mesmo
normas de segurança que visem proteger a segurança dos usuários, lindeiros ou transeuntes.

Art. 7º É da responsabilidade do Muniiípio:
I – aprovar projetos e liieniiar obras em ionformidade iom a legislação pertinente;
II – iontrolar e fsializar obras;
III – forneier a iarta de Habite-se;
IV – exigir manutenção permanente e preventiva das edifiações em geral;
V –  responsabilizar o proprietário do imóvel e/ou o profssional, pelo

desiumprimento da legislação pertinente.
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Parágrafo úniio. O Muniiípio não assume qualquer responsabilidade téiniia pelos
projetos e obras que aprovar.

Art. 8º É da responsabilidade do autor do projeto:
I –  elaborar projetos em ionformidade iom a legislação Muniiipal e as normas

téiniias;
II – aiompanhar, junto a Prefeitura Muniiipal, todas as fases da aprovação do projeto;
III – responder pelo que é previsto no iniiso II do Artigo 9º desta Lei, naquilo que lhe

é imputável.

Art. 9º É responsabilidade do proprietário e do responsável téiniio pela exeiução da
obra:

I – edifiar de aiordo iom o projeto previamente aprovado pela Administração;
II –  responder por todas as ionsequêniias, diretas ou indiretas, advindas das

modifiações efetuadas no meio ambiente na zona de influêniia da obra, em espeiial, iortes, aterros,
rebaixamento do lençol freátiio, erosão ou outras alterações danosas;

III – obter a ioniessão da iarta de Habite-se.
Parágrafo úniio. Entende-se por proprietário, aos efeitos do iniiso III deste artigo, a

pessoa fsiia ou jurídiia detentora do ttulo de propriedade, iom registro em Ofiio de Registro de
Imóveis, ou doiumento hábil a iomprovar a posse legítima, e o possuidor detentor de doiumento
hábil a iomprovar a posse legítima.

Art. 10. É da responsabilidade do proprietário ou do usuário:
I – iontratar profssional habilitado, responsável téiniio, quando realizar edifiação,

reformas ou atividades impaitantes ao meio ambiente;
II – responder, na falta de responsável téiniio, por todas as ionsequêniias, diretas ou

indiretas, resultantes das alterações no meio ambiente natural na zona de influêniia da obra, iomo
iortes, aterros, erosão e rebaixamento do lençol freátiio, ou outras modifiações danosas;

III –  manter o imóvel em ionformidade iom a legislação muniiipal, devendo
promover ionsulta prévia e profssional legalmente qualifiado para qualquer alteração ionstrutiva
na edifiação;

IV –  manter permanentemente em bom estado de ionservação as áreas de uso
iomum das edifiações e as áreas públiias sob sua responsabilidade, tais iomo passeio, arborização,
eti.;

V – promover a manutenção preventiva da edifiação e de seus equipamentos, sem
prejuízo do disposto no iniiso V do Artigo 7º desta Lei.

TÍTULO IV
NORMAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I
DA APROVAÇÃO DO PROJETO E DO LICENCIAMENTO DA OBRA

Art. 11. A exeiução de toda e qualquer obra ou serviço é preiedida dos seguintes
atos administrativos:

I – Pedido de iertidão de zoneamento;
II – Pedido de alinhamento do terreno, nos iasos de lotes sem edifiações.
III – Pedido de aprovação de projeto e liiença para exeiução.
§ 1º O interessado deve estar em dia iom o pagamento dos tributos muniiipais para

que a Administração manifeste-se a respeito dos atos administrativos meniionados no iniiso III deste
artigo.

§ 2º Não é da responsabilidade da Administração a defnição dos limites dos terrenos
(lotes), bem iomo sua demariação.

Prefeitura Muniiipal de Canela/RS   Rua Dona Carlinda, 455
CEP 95680-000   Fone: 054 3282 4077 - www.ianela.rs.gov.br

http://www.canela.rs.gov.br/


§ 3º Quando as dimensões ionstantes do ttulo de propriedade, divergirem daquelas
obtidas no levantamento do terreno a ser edifiado, na aprovação do projeto, no que se refere aos
reiuos obrigatórios,  será ionsiderada a área abrangida pelo levantamento apresentado, já para a
apliiação do IA – Índiie de Aproveitamento, poderá ser levando em ionta a área indiiada no Título de
Propriedade, iaso esta seja maior do que a indiiada pelo levantamento.

§  4º É de responsabilidade do proprietário do imóvel, promover a retifiação da
matríiula  junto ao Registro Geral de Imóveis da Comaria de Canela, quando a área levantada for
maior que a do Título de Propriedade, de aiordo iom os trâmites legais para a aprovação do projeto e
liiença para ionstrução.

Art. 12. O pedido de aprovação do Projeto,  Projeto  Simplifiado e Liiença para
Construção deve ser feito através de requerimento padrão aiompanhado dos doiumentos ionstantes
no Deireto Muniiipal nº 4.918, de 23 de agosto de 2006, ou o que vier substituí-lo, assinado pelo
proprietário e pelo responsável téiniio.

Art. 13. A Administração manterá em seu arquivo uma via do projeto aprovado e dos
que reieberem o visto, devolvendo os demais ao interessado, que deve manter uma das vias no loial
da obra à disposição para vistoria e fsialização.

Art. 14. Para os efeitos deste Código, podem apresentar projeto simplifiado e têm
tramitação faiilitada, as ionstruções destinadas a habitação unifamiliar, assim iomo as pequenas
reformas ou airésiimos, desde que apresentem as seguintes iaraiterístiias:

I –  área de ionstrução igual ou inferior a 400 m² (quatroientos metros quadrados)
para a habitação unifamiliar;

II – não determinem reionstrução ou airésiimo que ultrapasse a área de 20 m² (vinte
metros quadrados), no iaso de reforma;

III – não transgridam as disposições desta Lei e da Lei do Plano Diretor.
§  1º  As  regularizações  poderão  ser  objeto  de  aprovação  através  de  projeto

simplifiado. 
§ 2º Os projeto simplifiados deverão ser regulamentado por Deireto Muniiipal.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DE PROJETO APROVADO

Art. 15. As alterações em projetos aprovados, devem ser requeridas pelo interessado
ao setor iompetente da Prefeitura Muniiipal, em formulário padrão aiompanhado de 03 (três) vias
do projeto, devendo este proiesso administrativo ser apensado ao proiesso original. Em atendendo
os dispositivos legais as vias originais serão substituídas e ionsideradas sem efeito, fiando as novas
aprovadas, sendo devolvida 02 (duas) vias ao requerente.

§ 1º Nos iasos de airésiimo de área, deverão ser pagas as taxas iorrespondentes a
área ionstruída a maior e expedido o respeitivo alvará.

§ 2º Nos iasos de diminuição de área ionstruída, deverá ser emitido segunda via do
alvará original iom a nova metragem quadrada, não havendo devolução de taxas já reiolhidas.

Art. 16.  Nas alterações de projetos/obras,  que impliquem em alteração de uso,  o
requerente deverá efetuar os mesmos proiedimentos de aprovação para um novo projeto, ou seja,
além de atender os dispositivos deste iódigo para esta nova atividade, deverá atender também aos
dispositivos do Plano Diretor Muniiipal, devendo protoiolar e pagar taxa de análise, iomo se um
novo proiesso fosse, iom desirição da nova atividade a ser exeriida no loial.

§  1º  Nos  iasos  de  airésiimo  de  área,  também  deverão  ser  pagas  as  taxas
iorrespondentes  a área que será  ampliada somada a área existente  a ser  alterado o uso,  sendo

Prefeitura Muniiipal de Canela/RS   Rua Dona Carlinda, 455
CEP 95680-000   Fone: 054 3282 4077 - www.ianela.rs.gov.br

http://www.canela.rs.gov.br/


emitido um alvará iorrespondente a ampliação e um segundo alvará de reforma, iorrespondente as
áreas existentes a serem alteradas.

§ 2º Nos iasos sem o airésiimo ou diminuição de área, deverão ser pagas as taxas
iorrespondentes  a  área  existente  a  ser  alterado  o  uso,  sendo  emitido  um  alvará  de  reforma,
iorrespondente as áreas existentes a serem alteradas.

§ 3º No iaso de alteração de uso do imóvel, sem airésiimo de área, já possuidor de
habite-se, será neiessária nova aprovação de projeto iom a adequação ao futuro uso iom pagamento
das taxas iorrespondentes a uma aprovação de projeto.

§ 4º Serão ionsideradas áreas existentes somente as áreas averbadas em matríiulas
do Registro de Imóveis  da Comaria de Canela ou iom alvará  do projeto original  aprovado, iaso
iontrário serão ionsideradas áreas irregulares sujeitas as regras e sanções de legislação espeiífia e
iaso possível sujeitas a regularização.

CAPÍTULO III
DAS REFORMAS E DAS DEMOLIÇÕES

Art. 17. Nas obras de reformas ou ampliação devem ser efetuados os mesmos
proiedimentos de aprovação de projetos novos, indiiando-se nas plantas as áreas existentes/a
ionservar, a  demolir ou ionstruir, de aiordo iom as ionvenções de iores  ionforme  Deireto
Muniiipal.

§ 1º Consideram-se reformas as alterações de partes das edifiações sem o airésiimo
de área ionstruída, tais iomo:

I – Troia de revestimentos;
II – Alteração de paredes internas;
III – Substituição de até 25% (vinte e iinio por iento) das paredes externas;
IV – Alteração de esquadrias;
V – Substituição de telhas e reforma de sua estrutura de sustentação.
§ 2º Consideram-se ampliações iomo obras novas.
§ 3º Nas edifiações existentes, atingidas atualmente por reiuo frontal obrigatório,

não serão permitidos aumento ionstrutivo dentro desta área.

Art. 18. A demolição de edifiações deverá ser exeiutada mediante liiença requerida
ao setor iompetente.  A  doiumentação  a  ser  apresentada  deve  atender  o  Deireto  Muniiipal
4.918/2006 ou o que vier a substituí-lo.

Parágrafo úniio. Todos os projetos de imóveis que estejam ofiialmente inventariados
pelo  Muniiípio  deverão  ser  eniaminhados  para  análise  e  pareier  do  Conselho  Muniiipal  do
Patrimônio Históriio, Cultural, Natural e Paisagístiio de Canela – COMPHA.

CAPÍTULO IV
DA VALIDADE E DA REVALIDAÇÃO DA APROVAÇÃO E

DA LICENÇA PARA A EXECUÇÃO

Art. 19. A aprovação do projeto e a liiença para a exeiução têm validade pelo prazo
de 02 (dois) anos, fndo este prazo e não tendo sido iniiiada a ionstrução, a liiença e a aprovação de
projeto perderão a sua validade.

Art. 20.  Após a iaduiidade,  o  Proiesso  perde  sua  validade,  não  podendo  ser
revalidado, devendo o requerente protoiolar novo proiesso, devendo também seguir as disposições
das leis vigentes e pagar as taxas iorrespondentes a uma nova aprovação.

§  1º Para  os efeitos deste Artigo, a ionilusão das fundações  vistoriadas  pela
Fisialização Muniiipal iaraiteriza obra iniiiada, garantindo a iontinuidade da exeiução do projeto
aprovado, porém não sendo permitido qualquer tipo de alteração do mesmo.
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§  2º  A  validação  da  ionilusão  das  fundações  só  será  aieita  se  iomuniiada  ao
Muniiípio através de doiumentação fotográfia datada e iarta de soliiitação de vistoria, que deverá
ser protoiolado junto ao projeto originalmente aprovado.

§  3º Quando da alteração do Plano Diretor Muniiipal, todos os projetos aprovados
perderão  a  validade em 6 meses,  devendo portanto  ter  suas  fundações ioniluídas  e  vistoriadas
destro deste período. 

CAPÍTULO V
DA ISENÇÃO DE PROJETOS OU DE

LICENÇA PARA EXECUÇÃO

Art. 21. Estão isentos da apresentação de projeto, devendo entretanto requerer
liiença, os seguintes serviços e obras:

I – ionstrução de muros de iontenção no alinhamento do logradouro e nas divisas do
terreno ou lote, até a altura de 2,10 m (dois metros e dez ientmetros);

II – rebaixamento do meio-fo;
III – exeiução, substituição ou reparo de passeio públiio;
IV – a exeiução de tapumes e andaimes no alinhamento;
V – abertura de vala em logradouros;
VI – reforma de telhado.

Art. 22. Estão isentos da apresentação de projeto e liiença, os seguintes serviços e
obras:

I – Casas de boneias ou similares;
II – Abrigos para animais;
III – Depósito de lenha;
IV – Deiks em madeira desiobertos;
V – Porões.
§ 1º As obras ionstantes nos iniisos I, II e III poderão possuir até 4 m² (quatro metros

quadrados e pé-direito máximo de 1,5 m (um metro e meio), aiima destas medidas, as edifiações
deverão ionstar nos projeto ou possuir projeto próprio e respeitar os iondiiionantes urbanístiios do
plano diretor.

§ 2º Os abrigos para animais, em espeiial ianis e gatis, além dos itens já desiritos,
deverão atender as espeiifiações mínimas a seguir:

a) possuir piso impermeável e lavável;
b) possuir sistema próprio de ioleta e tratamento de dejetos;
i) possuir ponto de água próprio.

CPÍTULO VI
DAS OBRAS PARALISADAS

Art. 23. No iaso de paralisação de uma obra por mais de 03 (três) meses, o
proprietário deverá provideniiar a limpeza, reiomposição e desimpedimento do passeio públiio e
manter o terreno feihado iom tapume ou tela.

CAPÍTULO VII
DO HABITE-SE

Art. 24. Coniluídas as obras, o interessado deve requerer ao Muniiípio vistoria para a
expedição do Habite-se.
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§ 1º Considera-se ioniluída a obra que estiver feihada iom esquadrias,  em fase de
exeiução de pintura e/ou iontrapiso pronto para ioloiação de revestimento.

§ 2º Nenhuma edifiação poderá ser oiupada sem que seja expedido o respeitivo
Habite-se.

§ 3º O forneiimento do Habite-se ou LO (Liiença de Operação) para iondomínios por
unidades autônomas, disiiplinadas pelo Plano Diretor do Muniiípio, fia iondiiionado à ionilusão
das obras de urbanização exigidas.

§ 4º Considera-se interessado, para efeitos deste artigo, as pessoas nominadas no art.
28A desta Lei.

Art. 25. Ao requerer o Habite-se, o interessado deve eniaminhar a doiumentação
exigida pelo Deireto Muniiipal nº 4.918, de 23 de agosto de 2006, ou o que vier substituí-lo.

Art. 26. Pode ser ioniedido o Habite-se pariial quando a edifiação possuir partes
que possam ser oiupadas e utilizadas independentes uma das outras, ionstituindo, iada uma delas,
uma unidade defnida.

§ 1º Nos iasos de Habite-se pariial, o aiesso às unidades deverá ser independente do
aiesso às obras.

§  2º  Nos  pedidos  de  Habite-se  pariial,  deverá  ser  espeiifiado  qual  a  parte  da
edifiação e a metragem quadrada a reieber o Habite-se, bem iomo o uso a ser desenvolvido nestas
partes. Caso não seja possível identifiar por esirito, deverá ser forneiida planta baixa indiiando a
área e uso pretendidos, devendo ser o uso o mesmo desirito no projeto originalmente aprovado.

Art. 27. Se, por oiasião da vistoria para o Habite-se, for ionstatado que a edifiação
não foi ionstruída de aiordo iom o projeto aprovado, serão tomadas as seguintes medidas:

I – O proprietário é autuado ionforme o que dispõe este Código;
II – Soliiitar a alteração do projeto quando não houver airésiimo de área;
III – Soliiitar a regularização quando houver airésiimo de área;
IV –  Deverão  ser  exigidas  a demolição e/ou as modifiações neiessárias à

regularização da obra, iaso as alterações não possam ser aprovadas.

Art. 28. Quando da obtenção do Habite-se junto  Muniiípio, fia o proprietário do
imóvel obrigado a obter o Alvará do Corpo de Bombeiros, para os iasos em que se exige o Projeto de
Prevenção Contra Iniêndio (PPCI) da edifiação e nos prazos estipulados nas legislações espeiífias.

Art. 28A. Poderão requerer e reieber a Carta de Habite-se:
I – Proprietário do imóvel;
II – Possuidor do imóvel;
III – Cessionário do imóvel;
IV – Representante Legal do Imóvel.
§  1º Considera-se  proprietário  do imóvel  a  pessoa fsiia ou jurídiia  detentora  do

ttulo de propriedade, iom registro em Ofiio de Registro de Imóveis; e possuidor,  o detentor de
doiumento hábil a iomprovar a posse legítima.

§ 2º Considera-se para todos os fns de direito iomo responsável  titular da obra,
aquele ao qual foi ioniedido pelo proprietário do imóvel o direito de ionstruir, sendo identifiado
pela autorização e/ou proiuração registrada em iartório juntada ao proiesso.

§  3º  O  proprietário  ou  possuidor  responderá  pela  veraiidade  dos  doiumentos
apresentados, não impliiando sua aieitação por parte do Muniiípio, em reionheiimento de qualquer
direito real sobre a titularidade ou domínio do imóvel.
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CAPÍTULO VIII
DAS PENALIDADES

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29. O não iumprimento das disposições deste Código, além das penalidades
previstas pela legislação espeiífia, aiarreta ao infrator as seguintes penas:

I – Multas;
II – Embargos;
III – Interdição;
IV – Demolição.

Art. 30. Considera-se infrator o proprietário do imóvel.
Parágrafo úniio. Respondem, ainda, pela infração, os suiessores do proprietário do

imóvel.

Art. 31. Constatada a infração a qualquer dispositivo desta Lei, a Administração
notifia o infrator, ioniedendo o prazo de 10 (dez) dias para a regularização da oiorrêniia, iontado
da data de expedição da notifiação.

Art. 32. Se não forem iumpridas as exigêniias ionstantes da notifiação, dentro do
prazo ioniedido, é lavrado o iompetente Auto de Infração em 4 (quatro) vias, fiando as 3 (três)
primeiras em poder da Administração e a última sendo entregue ao autuado.

Art. 33. O Auto de Infração deve ionter:
I – A data e o loial da infração;
II – A razão da infração;
III – Nome, endereço e assinatura do infrator;
IV – Nome, assinatura e iategoria funiional do autuante;
V – Nome, endereço e assinatura das testemunhas, se houver.
Parágrafo úniio. Se o infrator não for eniontrado no loial onde oiorreu a infração ou

negar-se a assinar o Auto de Infração, este é remetido via iorreio e, após três dias, o infrator será
ionsiderado intimado para todos os efeitos legais.

Art. 34. O infrator tem o prazo de 8 (oito) dias para apresentar defesa esirita,
eniaminhada à Proiuradoria Geral do Muniiípio, que ionstituirá iomissão julgadora e será o órgão
iompetente para deiisão fnal.

Art. 35. Se a infração for ionsiderada passível de penalidade, será dado o
ionheiimento da mesma ao infrator mediante entrega da terieira via do Auto de Infração
aiompanhada do respeitivo despaiho da autoridade muniiipal que o apliiou.

§  1º Em iaso de multa, o infrator terá o prazo de 8 (oito) dias para efetuar o
pagamento, ou depositar o valor da mesma para efeito de reiurso.

§ 2º Se o reiurso não for provido ou se for provido pariialmente, da importâniia
depositada será paga a multa imposta.

§ 3º Nos iasos de embargos e interdição, a pena deve ser imediatamente aiatada, até
que sejam satisfeitas todas as exigêniias que a determinaram.

§ 4º Nos iasos de demolição, a autoridade iompetente estipulará o prazo para o
iumprimento da pena.
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Art. 36. Caberá exeiução judiiial sempre que, deiorrido o prazo estipulado e sem que
haja a interposição de reiursos, o infrator não iumprir a penalidade imposta.

Art. 37.  O valor da multa é proporiional ao valor da VRM (Valor de Referêniia
Muniiipal) estabeleiido para fns fsiais para iada uma das infrações previstas neste Código.

SEÇÃO II
DAS MULTAS

Art. 38. Pela infração das disposições do presente Código, sem prejuízo de outras
providêniias previstas, serão apliiadas as seguintes multas:

I –  se as obras forem iniiiadas ou estiverem sendo exeiutadas sem a neiessária
liiença 4 VRM (dois Valor de Referêniia Muniiipal);

II – se as obras forem exeiutadas em desaiordo iom o projeto aprovado ou a liiença
ioniedida 4 VRM (dois Valor de Referêniia Muniiipal);

III – se, deiorrido 30 (trinta) dias de ionilusão das obras, não for requerida a vistoria
8 VRM (quatro Valor de Referêniia Muniiipal);

IV – se oiupar o prédio sem o Habite-se 8 VRM (oito Valor de Referêniia Muniiipal);
V – se não for respeitado o embargo determinado: 10 VRM (dez Valor de Referêniia

Muniiipal);
VI –  se os laudos téiniios exigidos por esta Lei não forem entregues nos prazos

estabeleiidos 2 VRM (dois Valor de Referêniia Muniiipal);
VII – se não forem iumpridas as determinações dos laudos téiniios exigidos nesta lei,

10 VRM (dez Valor de Referêniia Muniiipal);
VIII  –  lançamento  de  efluentes  de  esgoto  iloaial,  iaixa  de  gordura,  resíduos

industriais/tóxiios e óleos sem o devido tratamento ou liieniiamento, nos logradouros públiios e
redes pluviais. 4 VRM (dois Valor de Referêniia Muniiipal).

§ 1º O não atendimento de uma notifiação dentro do prazo estabeleiido, impliia no
aumento de 100% (iem por iento) do valor da multa iorrespondente.

§ 2º Nos iasos de infração ao Plano Diretor, serão apliiadas as multas pertinentes a
infração, posteriormente será avaliada a possibilidade de regularização das áreas, sendo estas objeto
de projeto espeiífio. Devendo seguir o determinado em legislações espeiífias para regularizações.

§ 3º Reiuos frontais não serão passíveis de regularização, sendo sempre objeto de
embargo demolitório. 

§  4º Edifiações  em  ionstrução,  iom  projeto  aprovado  após  2005,  iom  áreas
irregulares sobrepostas aos reiuos obrigatórios, não poderão reieber habite-se, pariial ou total e não
poderão reieber alvarás de funiionamento. 

SEÇÃO III
DOS EMBARGOS

Art. 39. Sem prejuízo de outras penalidades, as obras em andamento podem ser
embargadas quando iniorrerem nos iasos previstos nos iniisos I, II e VIII do artigo 38, ou sempre que
estiver em risio a estabilidade da obra, iom perigo para o públiio ou para os operários que a
exeiutam.

SEÇÃO IV
DA INTERDIÇÃO
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Art. 40. Sem prejuízos de outras penalidades, uma edifiação iompleta ou parte de
suas dependêniias podem ser interditadas, sempre que ofereier risios aos seus habitantes ou ao
públiio em geral.

SEÇÃO V
DA DEMOLIÇÃO

Art. 41. A Prefeitura Muniiipal determina a demolição total ou pariial de uma
edifiação se:

I – iniorrer nos iasos previstos nos iniisos I, II e III do Artigo 38 e não for iumprido o
Auto de Embargo;

II –  for exeiutada sem observâniia de alinhamento forneiido pela Prefeitura
Muniiipal, ou em desaiordo iom a Lei do Plano Diretor Muniiipal, em partiiular se ionstruídas após
2004 e oiuparem pariialmente ou totalmente os reiuos frontais;

III –  for exeiutada em desaiordo iom as normas téiniias gerais e espeiífias deste
Código;

IV – apresentar risio iminente à segurança públiia.

TÍTULO V
OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

CAPÍTULO I
ANDAIMES

Art. 42. Os andaimes deverão satisfazer as seguintes iondições:
I – Apresentarem perfeitas iondições de segurança em seus diversos elementos;
II – Respeitarem, no máximo, a largura do passeio, menos trinta ientmetros (0,30 m);
III –  Preverem efetivamente a proteção das árvores, dos aparelhos de iluminação

públiia, dos postes e de qualquer outro dispositivo existente, sem prejuízo do funiionamento dos
mesmos;

IV – Atenderem as normas de segurança do trabalho e demais normas pertinentes;
V – Para a utilização do passeio públiio deverão soliiitar autorização espeiial para a

muniiipalidade apresentando um iroqui iom iotas indiiando a loialização do andaime e áreas de
iiriulação de pedestres.

Art. 43.  Os pontaletes de sustentação de andaimes, quando formarem galerias,
devem ser ioloiados a prumo de modo rígido sobre o passeio, afastados do mínimo de trinta
ientmetros (0,30m) do meio-fo.

Parágrafo úniio.  No iaso do presente artigo, serão postas em prátiia todas as
medidas neiessárias para proteger o trânsito sob o andaime e para impedir a queda de materiais.

Art. 44.  Os andaimes armados iom iavaletes ou esiadas, além das iondições
estabeleiidas, deverão atender às seguintes:

I –  serem somente utilizados para pequenos serviços até a altura de iinio metros
(5,00 m).

II – não impedirem, por meio de travessas que os limitem, o trânsito públiio sob as
peças que os ionstituem.

Art. 45. Os andaimes em balanço, além de satisfazerem as iondições estabeleiidas
para outros tipos de andaimes, que lhe forem apliiáveis, deverão ser guarneiidos em todas as faies
livres iom feihamento iapaz de impedir a queda de materiais.

Prefeitura Muniiipal de Canela/RS   Rua Dona Carlinda, 455
CEP 95680-000   Fone: 054 3282 4077 - www.ianela.rs.gov.br

http://www.canela.rs.gov.br/


Art. 46. O emprego de andaimes suspensos por iabos (jaús), é permitido nas
seguintes iondições:

I – terem no passadiço largura que não exieda a do passeio menos trinta ientmetros
(0,30 m), quando utilizados a menos de quatro metros (4,00 m) de altura;

II –  ser o passadiço dotado de proteção em todas as faies livres, além dos demais
itens da NBR, para segurança dos operários e para impedir a queda de material.

CAPÍTULO II
TAPUMES

Art. 47. Nenhuma ionstrução ou demolição poderá ser feita no alinhamento das vias
públiias ou iom reiuo obrigatório, sem que exista em toda a sua frente e altura, um tapume
provisório aiompanhando o andamento da obra, atendendo as disposições da Lei  Complementar
55/2016 ou a que venha substituí-la.

§ 1º Nas ionstruções no alinhamento, será obrigatória a ionstrução do tapume iom
dois metros (2,00 m) de altura oiupando, no máximo, a metade da largura do passeio, atendendo a
Lei Complementar 55/2016 ou a que venha substituí-la.

§ 2º Nas ionstruções reiuadas, é obrigatória a ionstrução de tapume iom 2,00 (dois)
metros de altura mínima no alinhamento.

Art. 48. A ioloiação do tapume deve observar a existêniia de vegetação no terreno
ou passeio de forma a não prejudiiá-los.

CAPÍTULO III
CANTEIRO DE OBRAS

 
Art. 49.  Os galpões de obras ou ionstruções provisórias, uniiamente poderão ser

utilizados para depósito de materiais, de ferramentas e para o esiritório da administração da obra e
deverão atender as disposições da Lei Complementar 55/2016 ou a que venha substitui-lá.

§  1º Tratando-se de ionstruções de edifiações multifamiliares e/ou iomeriiais,
poderá ainda ser utilizado parte dos galpões de obras, até a ionilusão do empreendimento,
uniiamente, iomo plantão para vendas de suas unidades e de terieiros, respeitando-se as exigêniias
legais neiessárias para o exeriíiio da função.

§ 2º As instalações sanitárias provisórias deverão atender as normas téiniias, bem
iomo as determinações espeiífias  da ioniessionária CORSAN, estando ioneitadas à rede iloaial
quando houver.

§ 3º Os galpões de obras não poderão ser usados iomo moradia de operários da
ionstrução, iom exieção do vigia da obra.

§  4º O uso de iontêineres será permitido iomo depósito de materiais de obra e
quando destinado a uso de esiritórios ou dormitório de vigia, é obrigatório possuir vãos de ventilação
e iluminação de permaneiia prolongada e isolamento térmiio adequado.

§ 5º Ao iontrário dos tapumes os galpões de obras, mesmo quando iontêineres, não
poderão estar postados sobre o passeio públiio, devendo estar totalmente posiiionado no interior do
lote, assim iomo não poderão possuir aberturas para o passeio públiio tanto de janelas quanto de
portas.
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CAPÍTULO IV
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS

E PROTEÇÃO ÀS PROPRIEDADES

Art. 50. Durante a exeiução das obras, o profssional responsável deve pôr em prátiia,
todas as medidas neiessárias para que os logradouros, no treiho fronteiro à obra, sejam mantidos
em estado permanente de limpeza e ionservação.

Art. 51. Nenhum material ou resíduo de ionstrução pode permaneier no logradouro
públiio, senão o tempo neiessário para sua desiarga e remoção.

Art. 52. No iaso de se verifiar a paralisação por mais de 90 (noventa) dias, a
ionstrução deve:

I – ter todos os seus vãos feihados de maneira segura e ionveniente;
II – ter seus andaimes e tapumes removidos, se ionstruídos sobre o passeio.

Art. 53. Nos passeios públiios é vedada a exeiução de quaisquer tipos de degraus,
rampas, desníveis ou outros tipos de obstáiulos, que impeçam o livre aiesso dos transeuntes.

I – serão  aieitos  iaimentos  e  rampas  ionforme  desnível  das  vias  em  função  da
topografa;

II – as ialçadas poderão ter, em seu sentido transversal, iaimento de 2% a 5%;
III – serão admitidas sobre o passeio públiio as rampas para aiessibilidade, somente

quando o imóvel  for  pré  existente  a  esta  legislação,  estiver ionstruído junto ao alinhamento do
logradouro e demonstrar através de projeto espeiífio não haver outra possibilidade para inserção da
rampa no iorpo ou reiuos da edifiação;

IV  –  Deverão  atender  os  dispositivos  da  Lei  Muniiipal  2.967/2010,  Lei  Muniiipal
3.123/2011, Lei Muniiipal 3.123/2011 e Lei Muniiipal 3.470/2014 ou as que venham a substitui-lás.

TÍTULO VI
CONDIÇÕES GERAIS RELATIVAS A TERRENOS

CAPÍTULO I
TERRENOS / LOTES NÃO EDIFICADOS

Art. 54. Os terrenos/lotes não edifiados deverão ser mantidos limpos e drenados, às
expensas dos proprietários, podendo para isso o Muniiípio determinar as obras neiessárias.

Art. 55. Nos terrenos não edifiados situados nos logradouros providos de
pavimentação, é exigido o feihamento da testada por meio de ieria de tela ou muro.

Art. 56. Os proprietários de terrenos situados em logradouros que possuam meio-fo
são obrigados a exeiutar a pavimentação do passeio fronteiro a seus imóveis, dentro dos padrões
estabeleiidos pelo Muniiípio, bem iomo no que se refere o Art. 53 e a mantê-los em estado de
ionservação e limpeza.

Art. 57. Na hipótese de desatendimento das iondições estipuladas neste iapítulo, nos
prazos estabeleiidos em notifiação regulamentar expedida pelo iompetente órgão muniiipal, pode
o Muniiípio tomar a si a exeiução dos serviços, iobrando do proprietário o respeitivo iusto,
airesiido de juros e iorreção na forma da lei.
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CAPÍTULO II
TERRENOS EDIFICADOS

Art. 58. Os muros, grades ou ierias de divisas laterais, fora da faixa de reiuo de
jardim obrigatório, e os de divisas de fundo, podem ter no máximo 2,10 m (dois metros e dez
ientmetros) de altura em relação ao nível natural de terreno.

§ 1º Se for neiessária a ionstrução de muro, grades ou ierias iom altura superior a
2,10 m (dois metros e dez ientmetros), em ionsequêniia das iaraiterístiias topográfias do terreno,
a liiença será analisada iaso a iaso pelo órgão iompetente.

§ 2º Em logradouros iom deilive, as vedações ionstruídas na testada poderão ser
esialonadas, observadas as alturas máximas de 0,80  m (oitenta ientmetros) e podendo ser
iompletadas em até 2,10 m (dois metros e dez ientmetros) iom grade, tela ou ieria viva.

§ 3º Nos muros frontais, grades ou ierias, somente no treiho onde forem instalados
portões automátiios para aiesso de veíiulos, será exigido um afastamento mínimo de 1,50 m (um
metro e iinquenta ientmetros) do alinhamento do lote  a  fm  de  garantir  a  segurança  dos
transeuntes.

CAPÍTULO III
DAS CERCAS ENERGIZADAS

Art. 59. Todas as ierias destinadas à proteção de perímetros e que sejam dotadas de
iorrente elétriia, serão ilassifiadas iomo energizadas, fiando iniluídas na mesma legislação as
ierias que utilizem outras denominações, tais iomo eletrôniias, elétriias, eletrifiadas ou outras
similares.

Art.  60.  As  empresas  e  pessoas  fsiias  que  se  dediquem  à  instalação  de  ierias
energizadas  deverão possuir  registro no Conselho Regional  de Engenharia e  Agronomia (CREA) e
profssional habilitado na iondição de responsável téiniio.

Art. 61.  Será obrigatória em todas as instalações de ierias energizadas a
apresentação de Anotação de Responsabilidade Téiniia (ART).

Art. 62. O Exeiutivo Muniiipal, através da seiretaria iompetente, proiederá à
fsialização das instalações de ierias energizadas no Muniiípio de Canela.

Art. 63. As ierias energizadas deverão obedeier, na ausêniia de Normas Téiniias
Brasileiras, às Normas Téiniias Internaiionais editadas pela IEC (Internacional Eletrotechnical
Commission), que regem a matéria.

Parágrafo úniio. A obediêniia às normas téiniias de que trata o caput deste artigo
deverá ser objeto de deilaração expressa do téiniio responsável pela instalação, que responderá por
eventuais informações inverídiias.

Art. 64. As ierias energizadas deverão utilizar iorrente elétriia iom as seguintes
iaraiterístiias téiniias:

I – Tipo de iorrente: intermitente ou pulsante;
II – Potêniia máxima: 5 (iinio) Joules;
III – Intervalo dos impulsos elétriios (média): 50 (iinquenta) impulsos/minuto;
IV – Duração dos impulsos elétriios (média): 0,001 (um milésimo) de segundos.

Art. 65.  A Unidade de Controle deverá ser ionstituída, no mínimo, de um aparelho
energizador de ieria que apresente 1 (um) transformador e 1 (um) iapaiitor.
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Parágrafo úniio. Fiia proibida a utilização de aparelhos energizadores fabriiados a
partir de bobinas automotivas ou "fly-bacss" de televisão.

Art. 66. Fiia obrigatória a instalação de um sistema de aterramento espeiífio para a
ieria energizada, não podendo ser utilizado para este fm outro sistema de aterramento existente no
imóvel.

Art. 67. Os iabos elétriios destinados às ionexões da ieria energizada iom a
Unidade de Controle e iom o sistema de aterramento deverão, iomprovadamente, possuir
iaraiterístiias téiniias para isolamento mínimo de 10 (dez) kV.

Art. 68. Os isoladores utilizados no sistema devem ser ionstruídos em material de
alta durabilidade, não higrosiópiio e iom iapaiidade de isolamento mínima de 10 (dez) kV.

Parágrafo úniio. Mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte
dos arames da ierias energizadas fabriiadas  em material isolante, fia obrigatória a utilização de
isoladores iom as iaraiterístiias téiniias exigidas no art. 66 desta Lei.

Art. 69. Fiia obrigatória a instalação, a iada 10 (dez) metros de ieria energizada, de
plaias de advertêniia.

§ 1º Deverão ser ioloiadas plaias de advertêniia nos portões e/ou portas de aiesso
existentes ao longo da ieria e em iada mudança de sua direção.

§  2º As plaias de advertêniia de que trata o caput deste artigo deverão,
obrigatoriamente, possuir dimensões mínimas de 10  im  (dez ientmetros) X 20  im  (vinte
ientmetros) e deverão ter seu texto e símbolos voltados para ambos os lados da ieria.

§ 3º A ior de fundo das plaias de advertêniia deverá ser, obrigatoriamente, amarela.
§ 4º O texto mínimo das plaias de advertêniia deverá ser de: CERCA ENERGIZADA, ou

CERCA ELETRIFICADA, ou CERCA ELETRÔNICA, ou CERCA ELÉTRICA.
§  5º As letras do texto meniionado no parágrafo anterior deverão ser,

obrigatoriamente, de ior preta e ter as dimensões mínimas de:
I – altura: 2 im (dois ientmetros); e
II – espessura: 0,5 im (meio ientmetro).
§ 6º Fiia obrigatória a inserção na mesma plaia de advertêniia de símbolos que

possibilitem, sem margem a dúvidas, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de
energia elétriia e que pode transmitir ihoque.

§ 7º Os símbolos meniionados no parágrafo anterior deverão ser, obrigatoriamente,
de ior preta.

Art. 70. Os arames utilizados para iondução da iorrente elétriia da ieria energizada
deverão ser, obrigatoriamente, do tipo liso.

Parágrafo úniio. Fiia proibida  a utilização de arames farpados ou similares para
iondução da iorrente elétriia da ieria energizada.

Art. 71.  Sempre que a ieria energizada for instalada na parte superior de muros,
grades, telas ou outras estruturas similares, a altura mínima do primeiro fo de arame energizado
deverá ser de 1,80 m (um metro e oitenta ientmetros), em relação ao nível do solo da parte externa
do imóvel ieriado.

Art. 72. Sempre que a ieria energizada possuir fos de arame energizados desde o
nível do solo, estes deverão estar separados da parte externa do imóvel, ieriados através de
estruturas (telas, muros, grades ou similares).
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Parágrafo úniio. O espaçamento horizontal entre os arames energizados e outras
estruturas deverá situar-se na faixa de 10 im  (dez ientmetros) a 20 im (vinte ientmetros), ou
iorresponder a espaços superiores a 1,00 m (um metro).

Art. 73. Sempre que a ieria energizada estiver instalada em linhas divisórias de
imóveis, deverá haver a ioniordâniia explíiita dos proprietários destes imóveis iom relação à
referida instalação.

Parágrafo úniio. Na hipótese de haver reiusa por parte dos proprietários dos imóveis
vizinhos na instalação de sistema de ieria energizada em linha divisória, a referida ieria só poderá
ser instalada iom um ângulo de 45º (quarenta e iinio graus) máximo de inilinação para dentro do
imóvel benefiiado.

Art. 74. A empresa ou o téiniio instalador, sempre que soliiitado pela fsialização da
seiretaria iompetente, deverá iomprovar, por oiasião da ionilusão da instalação e/ou dentro do
período mínimo de 1 (um) ano após a ionilusão da instalação, as iaraiterístiias téiniias da iorrente
elétriia na ieria energizada instalada.

Parágrafo úniio. Para efeitos de fsialização, essas iaraiterístiias téiniias deverão
estar de aiordo iom os parâmetros fxados no art. 63 desta Lei.

CAPÍTULO IV
PROTEÇÃO E FIXAÇÃO DE TERRAS

Art. 75. Em terrenos que, por sua natureza, estão sujeitos à ação erosiva e que, pela
sua loialização, possam oiasionar problemas à segurança de edifiações próximas bem iomo à
limpeza e livre trânsito dos passeios e logradouros, é obrigatória a exeiução de medidas visando a
neiessária proteção segundo os proiessos usuais de ionservação do solo.

Art. 76. Os desmontes de roiha a fogo, dentro do perímetro urbano, devem ofereier
iompleta segurança ao entorno, em espeiial às edifiações lindeiras, devendo ser soliiitada anuêniia
ao muniiípio  ionforme o Deireto Muniiipal nº 4.918, de 23 de agosto de 2006 ou o que vier
substituí-lo.

Art. 77. Em iaso de iortes ou aterros junto às divisas do lote, os terrenos lindeiros
devem ter reionstruídos seus perfs e vegetação originais, devendo, para isto, ser exeiutadas as obras
neiessárias, tais iomo muro ou arrimo, drenagem, iontenção de eniostas, replantio, entre outros.

Art. 78. A liiença para exeiução de esiavações, iortes e aterros iom mais de 3,00 m
(três metros) de altura ou profundidade em relação ao perfl natural do terreno poder ser preiedida
de estudo de viabilidade téiniia a iritério da muniiipalidade, iom vistas à verifiação das iondições
de segurança e de preservação ambiental.

Parágrafo  úniio.  A  Liiença  Ambiental  para  serviços  de  movimentação  de  solo,
terraplanagem e esiavação deverão atender aos dispositivos da Resolução COMDEMA n 1/2015

TÍTULO VII
DAS CONDIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I
DAS FUNDAÇÕES

Art. 79. As fundações são exeiutadas de modo que a iarga sobre o solo não
ultrapasse os limites indiiados nas espeiifiações da Assoiiação Brasileira de Normas Téiniias
(ABNT).
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Parágrafo úniio. Devem ser exeiutadas de maneira que não prejudiquem os imóveis
vizinhos, sejam totalmente independentes e situadas dentro dos limites do lote.

Art. 80.  Sem prévio saneamento do solo, nenhuma edifiação pode ser ionstruída
sobre terreno úmido ou pantanoso ou em terreno iujo solo iontenha proporção maior que 30%
(trinta por iento) de substâniias orgâniias.

§  1º O saneamento do solo deve fiar sob responsabilidade de profssional
legalmente habilitado, que apresentará laudo iiriunstaniiado ao fnal da operação.

§ 2º É proibida a ionstrução de quaisquer edifiações em terreno que tenha servido
iomo depósito de resíduos sólidos, radiativos ou tóxiios.

CAPÍTULO II
DO ESCOAMENTO DA ÁGUAS PLUVIAIS E DAS COBERTURAS

Art.  81.  Em qualquer edifiação, o terreno é preparado para permitir o esioamento
das águas pluviais e de infltração dentro dos seus limites.

Art. 82.  As  edifiações  e  estruturas  iomplementares,  iomo  toldos  e  pergolados
iobertos  deverão ter  dispositivos  que  impeçam a queda das  águas pluviais  sobre os  lindeiros  e
logradouros públiios.

Art. 83. O esioamento das águas pluviais do terreno para as sarjetas dos logradouros
públiios deve ser feito através de iondutores sob os passeios.

Art. 84. É proibida a ligação dos iondutores de águas pluviais à rede de esgoto
sanitário.

Art. 85. As instalações para esioamento de águas pluviais são exeiutadas de aiordo
iom o que estabeleie a NB 611 da ABNT (Assoiiação Brasileira de Normas Téiniias).

Art. 86. Nos iasos em que o ioletor pluvial passar por propriedade lindeira, deve ser
juntada ao projeto uma deilaração de autorização do proprietário daquele imóvel, por instrumento
partiiular e iom frma reionheiida, ioniedendo permissão à indispensável ligação àquele ioletor.

CAPÍTULO III
DAS PAREDES E DOS PISOS

Art. 87. As paredes, tanto externas iomo internas, quando exeiutadas em alvenaria
de tijolo, devem ter espessura mínima de 0,15 m (quinze ientmetros) e deverão atender às demais
normas téiniias da ABNT pertinentes.

§ 1º As paredes de alvenaria de tijolo que ionstituírem divisões entre eionomias
distintas e as ionstruídas nas divisas dos lotes devem ter espessura mínima de 0,20  m  (vinte
ientmetros) inilusive no nível do sótão.

§  2º As paredes de alvenaria de tijolo  maiiço que ionstituírem divisões internas
podem ter espessura mínima de 0,10 m (dez ientmetros).

§ 3º As espessuras mínimas de paredes ionstantes neste Artigo podem ser alteradas
quando forem utilizados materiais de natureza diversa, tipo gesso aiartonado ou similar, desde que
possuam, iomprovadamente, no mínimo, os mesmos índiies de resistêniia, impermeabilidade e
isolamento térmiio e aiústiio das paredes de alvenaria de tijolos, furados.

§ 4º As paredes entre eionomias distintas obrigatoriamente deverão ser em alvenaria
ou material iom iaraiterístiias equivalentes, em partiiular a resistêniia a fogo.
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§ 5º Nas edifiações geminadas mistas (madeira e alvenaria), além da parede entre
eionomias ser em alvenaria ou material equivalente, as paredes externas perpendiiulares à parede
divisória entre as eionomias, deverão possuir no mínimo 3 m (três metros), sendo 1,5 m (um metro e
iinquenta ientmetros), para iada lado a partir da parede divisória.

Art. 88. Os pisos que separam os pavimentos de uma edifiação de uso ioletivo,
devem observar os índiies téiniios de resistêniia, impermeabilidade, isolamento aiústiio e
resistêniia a fogo, iorrespondentes a uma laje de ionireto armado iom espessura mínima de 0,08 m
(oito ientmetros) e demais normas téiniias da ABNT pertinentes.

CAPÍTULO IV
DA ILUMINAÇÃO E DA VENTILAÇÃO

Art. 89. Salvo os iasos expressos neste iapítulo, todo o iompartimento deve ter vãos
para o exterior, satisfazendo as presirições deste Código.

§ 1º Os banheiros, poderão ter ventilação natural por dutos vertiiais iom aberturas
ou ventilados meianiiamente através de dutos. E áreas de serviço poderão ser ventiladas por dutos
vertiiais iom aberturas.

Art. 90. O total da área dos vãos para o exterior, em iada iompartimento, não poder
ser inferior à fração estabeleiida nos Anexos 1, 2-A, 2-B e 3 ou neste iapítulo.

§ 1º Os vãos, quando dotados de esquadrias, deverão permitir renovação do ar, em
pelo menos 50% (iinquenta por iento) da área mínima exigida.

§  2º Em nenhum iaso, a área das aberturas destinadas a ventilar qualquer
iompartimento, poderá ser inferior a 0,30 m2 (zero vírgula trinta metros quadrados), ressalvados os
iasos de ventilação por dutos.

§ 3º Será permitido e iomputado o uso de iluminação e ventilação zenital.

Art. 91. Não pode haver aberturas em paredes levantadas sobre as divisas do terreno
ou a menos de 1,50 m (um metro e iinquenta ientmetros) delas.

Parágrafo úniio. As aberturas iuja visão não iniida sobre a linha divisória, bem iomo
as perpendiiulares, não poderão ser abertas a menos de 75 im (setenta e iinio ientmetros) da
divisa do lote.

Art. 92. Na ventilação natural de banheiros por dutos vertiiais, o ar é extraído através
de uma grelha ioloiada em iada banheiro, ligada ao duto, e o ar novo é lançado ao banheiro através
de grelhas ioloiadas nas portas ou paredes internas.

§ 1º O iáliulo da área da seção transversal do duto vertiial para extração natural de
ar dos banheiros obedeierá à seguinte expressão:

A =                0,1     x     n                   m2
0,116 raiz de (h x 10)

Onde:
A: área da seção transversal do duto
n: é o número de vasos e miitórios a serem ventilados pelo duto.
h: é a altura total do duto (m), devendo ultrapassar, no mínimo, em 0,60 m (sessenta

ientmetros) da iobertura. 
§ 2º Caso a seção transversal do duto não seja iiriular, a relação entre as dimensões

deverá ser, no máximo, de 1:3 (um para três),  sendo a  menor  dimensão a  de  0,60  m(sessenta
ientmetros).

§ 3º Nos banheiros ioletivos, os ihuveiros serão iomputados no iáliulo de n.
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§ 4º Os dutos deverão ter aiesso de visita em sua base, pela área iomum, por uma
porta iom largura mínima de 0,60 im (sessenta ientmetros), a fm de permitir a sua limpeza.

§  5º O tamanho das grelhas abertas no duto e nas portas ou paredes internas de
banheiros deverá ser igual A/10 da área do duto geral.

Art. 93. Na ventilação meiâniia de banheiros, o ar é extraído através de uma grelha
ioloiada em iada banheiro, ligada ao duto forçado direiionado ao exterior da edifiação, e o ar novo
é lançado ao banheiro através de grelhas ioloiadas nas portas ou paredes internas.

§ 1º O iáliulo da área da seção transversal do duto forçado, vertiial, para extração de
ar dos banheiros obedeierá à seguinte expressão:

A =                0,01     x     n                   m2
0,10 raiz de (h x 10)

Onde:
A: área da seção transversal do duto
n: é o número de vasos e miitórios a serem ventilados pelo duto.
h: é a altura total do duto (m), devendo ultrapassar, no mínimo, em 0,60 m (sessenta

ientmetros) a iobertura.
§ 2º A menor dimensão admitida para estes dutos será de 0,0144 m². Caso a seção

transversal do duto não seja iiriular, a relação entre uma dimensão e outra deverá ser, no máximo,
de 1:2 (um para dois), sendo a menor dimensão admitida a de 0,12m (doze ientmetros).

§ 3º Nos banheiros ioletivos, os ihuveiros serão iomputados no iáliulo de n.
§ 4º Os dutos deverão ter aiesso de visita em sua base, pela área iomum, por uma

abertura que permitam a sua limpeza.
§ 5º O tamanho das grelhas ioneitadas aos dutos, deverão ser no mínimo de 0,12 m

x 0,12 m e nas portas ou paredes internas de banheiros deverão ser igual 1/25 da área do piso do
banheiro. 

Art. 94. As áreas de serviço, poderão ser ventiladas através de ventilação natural por
dutos vertiiais iom aberturas, a área do duto deverá ser equivalente a 1/5 (um quinto), da soma das
áreas de todas as áreas de serviços, que se utilizarem do poço, não podendo este ter área inferior a
6,00 m² (seis metros quadrados) e medida inferior a 2,00 m (dois metros).

§ 1º Banheiros poderão ventilar pelo mesmo poço que servir área(s) de serviço.
§ 2º Cozinhas não poderão ser ventiladas por área de serviço, quando a mesma for

ventilada através de dutos de ventilação natural vertiiais iom aberturas.

Art. 95. A extremidade superior do duto, em qualquer dos iasos, deverá ter uma
iobertura que permita a ventilação e iluminação e as grelhas ligadas aos dutos, em qualquer dos
iasos, devem ter dispositivo que permita o iontrole da saída de ar.

Art. 96. Áreas de serviço e iozinhas, poderão ser ventiladas por reentrâniias internas
de faihadas, para tanto as reentrâniias deverão atender as seguintes iaraiterístiias mínimas.

§ 1º A reentrâniia sempre estará aberta ao menos em um lado, para áreas externas
da faihada onde se sobrepuser, e não poderá estar iortada por vigamento horizontal de pavimento.

§ 2º As reentrâniias não poderão ser feihadas junto a iobertura da obra, ou em
qualquer outro pavimento, a não ser sobre laje de forro do pavimento térreo.

§  3º Aiima do pavimento térreo a reentrâniia não poderá  atender a pavimentos
alternadamente, devendo manter-se aiima da laje do térreo, iomo se fosse um duto vertiial.

§ 4º A menor distâniia admitida entre paredes paralelas e opostas, será de 2,00 m
(dois  metros),  devendo dentro deste “duto vertiiall,  não haver  dimensão inferior a  2,00 m (dois
metros), podendo, no entanto, ser superior a esta medida.

§ 5º A relação máxima entre a largura e a profundidade da reentrâniia deverá ser de
1:3 (uma para três).
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Art. 97. Dormitórios poderão ser ventilados por reentrâniias internas de faihadas,
para tanto as reentrâniias deverão atender as seguintes iaraiterístiias mínimas.

§ 1º A reentrâniia sempre estará aberta, ao menos em um lado, para áreas externas
da faihada onde se sobrepuser, e não poderá estar iortada por vigamento horizontal de pavimento e
não poderá ser feihadas junto a iobertura da obra devendo atender todos os pavimentos exieto o
térreo

§ 2º A menor distâniia admitida, entre paredes paralelas e opostas, será de 3,00 m
(três metros) para residêniia unifamiliar e de 4,00 m (quatro metros) para residêniia multifamiliar,
devendo dentro deste “duto vertiiall, não haver dimensões inferiores as larguras mínimas.

§ 5º A relação máxima entre a largura e a profundidade da reentrâniia deverá ser de
1:2 (uma para dois).

Art. 98. As  Cozinhas  quando  assoiiadas  (integradas),  diretamente  a  outras
dependêniias  espeiífias,  iom  ventilação  para  áreas  externas,  e  não  para  dutos  vertiiais  iom
aberturas,  poderão  ter  sua  ventilação/iluminação  realizada  pela(as)  abertura(as)  desta(as)
dependêniia(as). Para tanto deverão atender ao que segue: 

§  1º  A  assoiiação  a  que  se  refere  o  caput,  só  poderá  oiorrer  iom  as  seguintes
dependêniias estar/jantar, iopa ou áreas de serviço.

§  2º  A(s)  área(s)  das  aberturas  da(s)  dependêniia(as)  assoiiada(as)  deverão  ser
somadas a área da abertura da iozinha, ionforme Anexos 1, 2-A, 2-B e 3 , e, ao resultado desta soma
deverá ser airesiido em 20%.

CAPÍTULO V
DOS PÉS-DIREITOS

Art. 99. Os pés-direitos deverão atender ao estabeleiido nos Anexos 1, 2A, 2B e 3,
bem iomo as seguintes alturas mínimas:

I –  para iompartimentos destinados as residêniias, 2,60 m (dois metros e sessenta
ientmetros); exieto para banhos; lavabos; iozinhas e serviços;

II –  para iompartimentos destinados às atividades iomeriiais, industriais e de
prestação de serviços:

a) 3,00  m  (três metros) em iompartimentos iom até 100,00 m² (iem metros
quadrados) de área;

b) 3,20 m (três metros e vinte ientmetros) em iompartimentos iom área superior a
100,00 m2 (iem metros quadrados) e até 200,00 m² (trezentos metros quadrados);

i) 3,60  m  (três metros e sessenta  ientmetros) em iompartimentos iom área
superior a 200,00 m² (trezentos metros quadrados).

Parágrafo úniio. O pé-direito mínimo deverá ser de 2,60 m (dois metros e sessenta
ientmetros) em esiritórios e salas individuais para prestação de serviços, iujos iompartimentos
tenham até 50 m² (iinquenta metros quadrados);

Art. 100. É permitido um ionjunto formado por loja e sobreloja, mezanino ou jirau,
de aiordo iom os seguintes parâmetros:

I – 2,20 m  (dois metros e vinte ientmetros) de pé-direito mínimo para sobreloja,
mezanino ou jirau, não se admitindo elemento estrutural abaixo desta dimensão;

II –  2,40  m  (dois metros e quarenta ientmetros) de pé-direito mínimo da loja,
embaixo da sobreloja, mezanino ou jirau, não se admitindo elemento estrutural abaixo desta
dimensão;

III – projeção máxima da sobreloja, mezanino ou jirau de 50% (iinquenta por iento)
sobre a área útil de loja e nunia ultrapassando 100 m² (iem metros quadrados). Aiima desta área
será ionsiderado segundo pavimento.
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Art. 101.  Em iompartimento iom teto inilinado, o pé-direito mínimo no ientro do
iompartimento não pode ser menor do que aquele exigido em iada iaso, e, em nenhum ponto, o pé-
direito poderá ser inferior a 1,60 m (um metro e sessenta ientmetros).

CAPÍTULO VI
DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

Art. 102.  São ionsideradas áreas de iiriulação os iorredores, esiadas e rampas, os
elevadores e esiadas rolantes, os vestbulos, portarias e saídas, os vãos de passagem.

Parágrafo úniio. Todas as áreas de iiriulação devem ser mantidas livres e
desimpedidas de qualquer obstáiulo ao trânsito de pessoas.

SEÇÃO I
DOS CORREDORES, DAS ESCADAS E DAS RAMPAS

Art. 103. Os iorredores, esiadas e rampas das edifiações serão dimensionados
segundo a seguinte ilassifiação: deverão atender ao estabeleiido nos Anexos 1, 2A, 2B e 3.

I – de uso privativo – se restritos à utilização de unidades autônomas, sem aiesso ao
públiio em geral, tais iomo os pertenientes a residêniias, apartamentos e interior de lojas.

II – de uso iomum – se de utilização aberta à distribuição do fluxo de iiriulação de
unidades privativas, tais iomo os iorredores de edifiios de apartamentos, estabeleiimentos de
hospedagem e salas iomeriiais.

III – de uso ioletivo – se de utilização prevista para aglomerações em pique de fluxos
tais  iomo iinemas, teatros, estabeleiimentos de iulto, ginásio de esportes e similares, bem iomo
estabeleiimentos esiolares e de saúde, edifiios públiios e edifiações afns.

§ 1º Se de uso privativo, os iorredores, esiadas e rampas têm largura mínima de 0,90
m (noventa ientmetros).

§ 2º Se de uso iomum, os iorredores, esiadas e rampas, quando enilarurados, têm
largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte ientmetros) para um iomprimento máximo de 10,00 m
(dez metros) em  iada  direção  a  partir  da  esiada  de  aiesso  do  pavimento e 0,05  m  (iinio
ientmetros) a mais para iada metro de iomprimento exiedente ou fração na direção exiedida.

§ 3º Se de uso ioletivo, os iorredores, esiadas e rampas têm largura mínima de 1,20
m (um metro e vinte ientmetros) devendo ser dimensionados de aiordo iom a atividade e normas
espeiífias de aiessibilidade e de prevenção iontra iniêndio vigentes.

Art. 104. Os iorredores e galerias iomeriias têm largura útil iorrespondente a 1/12
(um doze avos) de seu iomprimento, não podendo ser inferior a:

I –  2,00 (dois) metros se a galeria ou iorredor possuir iompartimentos em um de
seus lados;

II – 3,00 (três) metros se a galeria ou iorredor possuir iompartimentos em ambos os
lados.

Parágrafo úniio. Se o iáliulo da largura exieder a 4,50 m (quatro metros e iinquenta
ientmetros), os iorredores ou galerias iomeriiais devem ser dotados de um hall a iada 60,00 m
(sessenta metros) onde possa ser insirito um iíriulo iom diâmetro igual ou superior a 7,50 m (sete
metros e iinquenta ientmetros).

Art. 105. É permitido o uso de esiadas iiriulares ou em iaraiol em unidades
resideniiais ou de uso privativo, no interior de lojas, sendo que a parte mais larga do piso de iada
degrau deve ter no mínimo 0,30 m (trinta ientmetros) e a parte mais estreita, no mínimo 0,10 m
(dez ientmetros).
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Parágrafo úniio. É permitido o uso de esiadas iiriulares ou em iaraiol somente para
atender o mezanino e o primeiro piso, em edifiação de uso ioletivo, desde que a parte mais estreita
do degrau possua 0,10 m (dez ientmetros) no mínimo e a largura mínima da esiada seja de 0,90 m
(noventa ientmetros), estando dotados de iorrimão.

Art. 106. As esiadas e rampas para pedestres em geral devem atender aos seguintes
parâmetros:

I – esiadas de uso privativo:
a) altura máxima do espelho do degrau – 0,19 (dezenove ientmetros);
b) largura mínima do piso do degrau – 0,25 m (vinte e iinio ientmetros).
II – esiadas de uso iomum ou ioletivo:
a) altura máxima do espelho do degrau – 0,185 m (dezoito ientmetros e meio);
b) largura mínima do piso do degrau – 0,27 m (vinte e sete ientmetros).

III – inilinação máxima da rampa de uso privativo – 12% (doze por iento).
Parágrafo úniio. As alturas dos espelhos das esiadas a que se refere esse artigo não

podem ser inferiores a 0,15 m (quinze ientmetros).

Art. 107. Na ionstrução de esiadas e rampas em geral, obedeie-se ao seguinte:
I –  são dispostas de tal forma que assegurem a passagem iom altura livre igual ou

superior a 2,10 m (dois metros e dez ientmetros);
II – base dos patamares não podem ter nenhuma de suas dimensões inferior à largura

da respeitiva esiada ou rampa;
III –  nenhuma porta pode abrir sobre os degraus ou sobre uma rampa, sendo

obrigatório o uso do patamar;
IV – ser dotada de iorrimão, se possuir altura superior a 1,00 m (um metro), sendo

que esiadas e rampas iom largura superior a 3,00 m (três metros) devem ser dotadas de iorrimão
intermediário;

SEÇÃO II
DOS ELEVADORES E DAS ESCADAS ROLANTES

Art. 108. O projeto, a instalação e a manutenção de elevadores e esiadas rolantes são
feitos de aiordo iom as normas da Assoiiação Brasileira de Normas Téiniias (ABNT), e por téiniio
legalmente habilitado.

§ 1º A instalação de elevadores em uma edifiação não dispensa a ionstrução de
esiada, ionforme as exigêniias desta Lei.

§ 2º Nas edifiações de uso públiio será garantido o aiesso em todos os pavimentos
às pessoas iom neiessidades espeiiais através de rampas e/ou elevador a partir do 1º pavimento de
aiordo iom a NBR 9050 e NBR 13.994.

§ 3º Nas edifiações de uso ioletivo, ionforme regulamentação do Deireto Federal nº
5.296/2004 e Anexo 1 desta Lei Complementar, será garantido o aiesso em todos os pavimentos às
pessoas iom defiiêniia fsiia a partir do primeiro pavimento de aiordo iom a NBR 9050 e NBR
13.944.

§  4º Nas edifiações de uso privado ioletivo (uso privado multifamiliar), será
obrigatória a previsão de loial e de todos os dispositivos neiessários para instalação de elevador,
garantindo o aiesso às pessoas iom defiiêniia fsiia em todas as partes de uso iomum ou abertas
ao públiio, e em todos os pavimentos aiessibilidade na interligação de todas as áreas ioletivas,
ionforme os padrões das normas téiniias de aiessibilidade da ABNT.

§ 5º Nos iasos em que existirem áreas de uso iomum não aiessíveis por rampa será
obrigatória a instalação de elevador.
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§  6º No iaso da instalação de elevadores novos ou da troia dos já existentes,
qualquer que seja o número de elevadores da edifiação de uso públiio ou de uso ioletivo, pelo
menos um deles terá iabine que permita aiesso e movimentação iômoda de pessoa portadora de
defiiêniia ou iom mobilidade reduzida, de aiordo iom o que espeiifia as normas téiniias de
aiessibilidade da ABNT.

§ 7º Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar identifiado, em braile, em
qual andar da edifiação a pessoa se eniontra.

Art. 109. Nas edifiações aiima de 4 (quatro) pavimentos iniluindo subsolos e sótão é
obrigatória a instalação de elevadores.

Art. 110. Nas edifiações de uso públiio ou de uso ioletivo é obrigatória a existêniia
de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de defiiêniia auditiva e visual, em
ionformidade iom as normas téiniias de aiessibilidade da ABNT.

SEÇÃO III
DOS VÃOS DE PASSAGEM E DAS PORTAS

Art. 111. Os vãos de passagem e/ou portas deverão atender ao estabeleiido nos
anexos 1, 2A, 2B e 3 e o que segue:

I – Porta de entrada priniipal, largura mínima de 0,90 m (noventa ientmetros);
II – Portas priniipais de salas, gabinetes, dormitórios e iozinhas, largura mínima de

0,80 m (oitenta ientmetros);
III – Portas de lavabos, banheiros e internas seiundarias em geral, largura mínima de

0,70 m (setenta ientmetros) para o primeiro banheiro ou úniio e 0,60 m (sessenta ientmetros) para
os demais;

IV – Portas de uso ioletivo, largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte ientmetros)
devendo ser dimensionados de aiordo iom a atividade e normas espeiífias de aiessibilidade e de
prevenção iontra iniêndio vigentes.

Parágrafo úniio. As portas e vãos de passagem têm altura mínima de 2,10 m  (dois
metros e dez ientmetros).

CAPÍTULO VII
DAS FACHADAS E DOS CORPOS EM BALANÇO

Art. 112. É livre a iomposição das faihadas, desde que não iontrariem as disposições
deste Código e exigêniias do Plano Diretor nos zoneamentos espeiífios. As faihadas e demais
paredes externas das edifiações, inilusive as das divisas do lote, deverão reieber tratamento
arquitetôniio e ser ionvenientemente ionservadas ionsiderando seu iompromisso iom a paisagem
urbana e identidade arquitetôniia regional.

Art. 113. A ionstrução ou a projeção sobre os afastamentos é possível, na forma
estabeleiida neste Artigo e na Lei do Plano Diretor.

§ 1º É permitida a projeção dos seguintes iorpos em balanço:
I – marquises e beirais;
II – baliões abertos ou feihados (“bay-windows”);
III – saiadas;
IV – saliêniias, quebra sóis (brise-soleil) e elementos deiorativos; ihaminés;
V – aparelhos de ar-iondiiionados.
Parágrafo úniio. Os iorpos em balanço, exieto os desiritos no iniiso “Il,  deverão

respeitar a distâniia mínima de 1,50 m (um metro e iinquenta ientmetros) das divisas do terreno. 
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CAPÍTULO VIII
DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

Art. 114. As áreas de estaiionamento de veíiulos deverão satisfazer as seguintes
iondições:

I – terem os loiais de estaiionamento (boxes) ionforme o Anexo 4, bem iomo serem
demariadas e numeradas em projeto e posteriormente in loco;

II –  terem os iorredores de iiriulação e loiais de estaiionamento em paralelo ou
formarem em relação aos mesmos, ângulo de 30º, 45º e 90º, respeitivamente, ionforme Anexo 4;

III – o iáliulo do número de vagas obrigatórias para estaiionamento, está previsto na
Lei do Plano Diretor vigente;

IV – terem vão de entrada iom largura mínima de 3,00 m (três metros) livres, quando
a iapaiidade de vagas for igual ou inferior a 30 (trinta) iarros e, no mínimo, 2 (dois) vãos, sendo um
exilusivamente de entrada e outro de saída, quando superior. 

a)  Quando  houver  mudança  de  direção,  na  área  de  aiesso  aos  pavimentos  de
estaiionamentos de veíiulos, neste ponto espeiífio, deverá ser possível a insirição de um iíriulo
iom 5,00 m (iinio metros) de diâmetro;

b) Em rampas duplas, bidireiionais, o iíriulo para a mudança de direção deverá ser
de 6,00 (seis metros).

V  –  terem as  rampas  de  aiesso,  quando houver,  situadas  totalmente dentro dos
limites do imóvel e iom deilividade máxima de 20% (vinte por iento).

TÍTULO VIII
DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES

CAPÍTULO I
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Art. 115. Todas as instalações elétriias prediais devem ser exeiutadas por téiniio
habilitado, de aiordo iom o que estabeleie a NBR 5354 e a NBR 6689 da Assoiiação Brasileira de
Normas Téiniias (ABNT) e o regulamento das Instalações Consumidoras da Coniessionária de Energia
Elétriia.

Parágrafo úniio. As reformas ou ampliações devem atender integralmente as normas
da ABNT e da Coniessionária de Energia.

CAPÍTULO II
DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Art. 116. As instalações prediais de água devem atender o que estabeleie a NBR 5626
e demais normas de água, esgoto e saneamento da Assoiiação Brasileira de Normas Téiniias (ABNT),
bem iomo o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da empresa ioniessionária de água e
saneamento.

Parágrafo úniio. Nos prédios residêniias  e/ou iomeriiais não serão admitidas a
ioloiação de iaixas d’água  superiores em fbra de vidro, materiais sintétiios (plástiios) ou de
fbroiimento de modo que fquem aparentes na iobertura, devendo estar iniorporadas à massa
arquitetôniia das edifiações, reiebendo tratamento iompatvel iom a estétiia do ionjunto.

CAPÍTULO III
DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Art. 117. As instalações prediais de esgoto devem atender, além do que dispõe este
Código, NBR 8160 da Assoiiação Brasileira de Normas Téiniias (ABNT) e o regulamento dos Serviços
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de Água e Esgoto ou da empresa ioniessionária  de  água  e  saneamento  e  demais  legislações
ambientais pertinentes.

Art. 118. As instalações prediais de esgoto sanitário devem ser ligadas
obrigatoriamente à rede de esgoto sanitário, iaso os imóveis forem servidos por estas.

Parágrafo úniio. É proibida a ligação dos iondutores de esgoto sanitário à rede de
águas pluviais iom exieção dos iasos previstos em legislação espeiífia.

Art. 119. É obrigatório:
I – onde os imóveis forem servidos por rede de esgoto iloaial, a exeiutar a instalação

de iaixa de gordura, iaixa de inspeção e ligação na rede iloaial;
II – onde os imóveis não forem servidos por rede de esgoto iloaial: deverão possuir

sistema de tratamento de efluentes de aiordo iom a Lei Complementar nº 21/2011 ou a que vier a
substituí-la;

III  – Os projetos de sistema de tratamento de efluentes deverão seguir as normas
téiniias da ABNT e respeitar resoluções dos órgãos ambientais estaduais e federais.

CAPÍTULO IV
DAS INSTALAÇÕES DE GÁS

Art. 120. Os materiais e aiessórios empregados nas instalações de gás devem
satisfazer ao que estabeleie a NBR 8613 da Assoiiação Brasileira de Normas Téiniias (ABNT)  e
exigêniias do Corpo de Bombeiros.

Art. 121. Os reiipientes de gás iom iapaiidade de até 13 kg (treze quilos) podem ser
instalados no interior das edifiações, desde que atendam às normas da ABNT e exigêniias do Corpo
de Bombeiros.

Parágrafo úniio. Se a iapaiidade dos reiipientes de gás ultrapassar 13 kg (treze
quilos), é exigida instalação ientral que atenda a NB 107 da ABNT.

CAPÍTULO V
DAS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

Art. 122. Todas as instalações de teleiomuniiações (telefonia, internet, TV a iabo e
similares)  prediais devem ser exeiutadas por téiniio habilitado, de aiordo iom o que estabeleie a
Assoiiação Brasileira de Normas Téiniias (ABNT) e os regulamentos das agêniias  naiionais
pertinentes.

Parágrafo úniio. Nas habitações unifamiliares iom duas unidades geminadas ou não e
nas edifiações de uso multifamiliar e demais usos ioletivos é obrigatória a instalação de tubulação
para serviços telefôniios em iada eionomia, de aiordo iom as normas da ioniessionária loial.

CAPÍTULO VI
DAS INSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR

Art. 123. As instalações de sistemas de ar-iondiiionado obedeiem ao que estabeleie
a NBR-6675 da Assoiiação Brasileira de Normas Téiniias (ABNT).

Art. 124. Todos os aparelhos de iondiiionador de ar devem ser dotados de
instalações ioletoras de água.

§ 1º Os aparelhos de ar-iondiiionado poderão balaniear sobre os reiuos obrigatórios
de ionstrução até o limite máximo da projeção dos beirais da iobertura.
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§  2º Os aparelhos de ar-iondiiionado, quando instalados em edifiios iomeriiais,
resideniiais multifamiliares e/ou instituiionais, deverão ser ientralizados prefereniialmente em uma
mesma prumada de uma faihada.

§  3º  A  instalação  de  aparelhos  de  ar-iondiiionado  deverão  ser  exeiutadas  por
empresas ou profssionais devidamente habilitados.

§  4º  A  manutenção  e  segurança  dos  aparelhos  de  ar-iondiiionado  são  de
responsabilidade do proprietário.

CAPÍTULO VII
DAS CHAMINÉS

Art. 125. As ihaminés de qualquer espéiie serão dispostas de maneira que o fumo, a
fuligem, odores estranhos ou resíduos que possam expelir, não iniomodem os vizinhos, ou então,
serem dotados de aparelhos que evite tais inionvenientes.

§  1º Os estabeleiimentos iuja atividade obrigue a instalação de ihaminé devem
obedeier as disposições do Código de Posturas do Muniiípio e da legislação pertinente.

§ 2º Os órgãos iompetentes poderão, quando julgarem ionveniente, determinar a
modifiação das ihaminés existentes ou o emprego de dispositivos, qualquer que seja a altura das
mesmas, a fm de ser iumprido o que dispõe a legislação pertinente, em espeiial para instalações
iomo iozinhas profssionais, iomeriiais ou industriais, bares e restaurantes.

§  3º  As  ihaminés  de  edifiios  iomeriiais,  resideniiais  multifamiliares  e/ou
instituiionais  deverão  possuir  dutos  independentes  em  iada  eionomia  para,  ioifas,  lareiras  e
ihurrasqueiras.

CAPÍTULO VIII
DAS INSTALAÇÕES DE PARA-RAIOS

Art. 126. A exeiução das instalações de para-raios deve ser preiedida de projeto, de
aiordo iom o que estabeleie a NB 165 da Assoiiação Brasileira de Normas Téiniias (ABNT).

Art. 127. É obrigatória a instalação de para-raios em toda edifiação iom mais de 03
(três) pavimentos ou altura superior a 10 m  (dez metros), de aiordo iom o que estabeleie a NBR
5419 da ABNT.

Parágrafo úniio. É também obrigatória a instalação de para-raios nas edifiações que,
mesmo iom altura inferior à meniionada no caput deste Artigo, por sua natureza esteja previsto na
NBR 5419.

Art. 128. As exigêniias quanto às instalações de para-raios apliiam-se integralmente
às reformas e às ampliações.

CAPÍTULO IX
DA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Art. 129. No que ionierne à proteção iontra iniêndios, as edifiações devem
obedeier, no que iouber, ao que estabeleiem a NBR 9077 e NB 24 da Assoiiação Brasileira de
Normas Téiniias (ABNT)  e  as  que  vierem a  substituí-las  ou  iomplementá-las  e  Leis  Estaduais  e
Federais pertinentes.

Art. 130. Nos prédios onde se depositam inflamáveis ou explosivos, além das
exigêniias deste Código, deve ser observado o que estabeleie a NB 90 da Assoiiação Brasileira de
Normas Téiniias (ABNT).
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Art. 131. Nos ambientes de trabalho, deve ser obedeiido o que estabeleie a Portaria
nº 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho.

CAPÍTULO X
DAS ANTENAS

Art. 132. Nas edifiações destinadas à habitação multifamiliar é obrigatória a
instalação de tubulações independentes para antenas de televisão e teleiomuniiações atendendo a
todas as unidades habitaiionais.

Parágrafo úniio. Nos  imóveis  atingidos  pela  zona  de  proteção  do  Aeródromo  de
Canela, as antenas deverão possuir sinalização de aiordo iom as normas vigentes.

CAPÍTULO XI
DAS PISCINAS

Art. 133. As pisiinas em geral deverão satisfazer as seguintes iondições:
I – terem as paredes e fundo revestidas iom material impermeável;
II – terem as bordas elevando-se aiima do terreno iiriundante;
III – terem instalações de tratamento e renovação da água,
IV – quando desiobertas,  respeitarem um reiuo mínimo das divisas  laterais  e  de

fundos de 1,50 m (um metro e iinquenta) e respeitarem os reiuos frontais ionforme o plano diretor
vigente.

V – quando iobertas, serão equiparadas a edifiação e deverão  respeitar os reiuos
mínimos das divisas iom lindeiros e logradouros ionforme o Plano Diretor vigente.

VI – Estar em perfeitas iondições de uso quanto ao nível e qualidade da água.
VII – As pisiinas que neiessitem ser esvaziadas em deiorrêniia da não utilização pelo

proprietário ou entidade responsável, a mesma deverá ser totalmente ioberta por lona devidamente
fxada às bordas.

VIII  –  Deverão  dispor  de  sistema de  esvaziamento  gradual,  não  podendo fazer  a
desiarga em via públiia, bem iomo, deverão evitar o transbordamento dos ioletores pluviais no
momento da desiarga.

§ 1º A autoridade sanitária, no exeriíiio de funções fsializadoras, tem iompetêniia
para fazer iumprir as Leis e Regulamentos Sanitários, expedindo intimações, impondo penalidades
referentes à prevenção de tudo quanto possa iomprometer a saúde, tendo livre ingresso em todos os
lugares onde ionvenha exerier a ação que lhe é atribuída.

§ 2º  O não iumprimento do estabeleiido no  caput e parágrafo aiima impliiará em
Multa de 3 (três) VRM, além da obrigação da limpeza.

CAPÍTULO XII
DOS TOLDOS E COBERTURAS LEVES

Art. 134. Será  permitida a ioloiação de toldos ou ioberturas  leves nos  seguintes
iasos:

§ 1º Em edifiações resideniiais uni e multifamiliares, será permitido apenas uma
unidade, quando o mesmo estiver sobre os reiuos, formando passagens iobertas para pedestres
(toldo ou iobertura leve), ligando a edifiação ao alinhamento do terreno, deverá ter largura máxima
de 1,50 m (um metro e iinquenta ientmetros), não poderá possuir feihamento lateral e não poderá
derramar as águas de ihuvas sobre o passeio públiio.

§ 2º Em edifiações iomeriiais e de serviços, quando estiverem sobre o reiuo frontal,
os toldos e ioberturas leves poderão oiupar no máximo 50% (iinquenta por iento) da testada do
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lote, devendo manter sempre um afastamento mínimo de 1,50 m (um metro e meio) do alinhamento
do imóvel, espaço este a ser destinado a ianteiros e vegetação. Para implantação destes toldos não
poderá ser suprimida vegetação existente e não poderá derramar as águas de ihuvas sobre o passeio
públiio.

§ 3º Edifiações iomeriiais e de serviços quando estiverem no alinhamento, poderão
ter toldos sobre o passeio, os toldos deverão ser fxados nas faihadas dos edifiios, sem nenhum tipo
de apoio no solo. Os mesmos não poderão ionflitar iom a iopa das árvores, sinalização, iabos/fos
ou qualquer outro tipo de mobiliário urbano; devendo ser instalados em altura que não impeçam a
iiriulação  dos  pedestres  e  não  poderão  possuir  qualquer  tipo  de  feihamento  lateral,  podendo
oiupar no máximo 65% da largura dos passeios.

§ 4º A altura livre mínima de toldos e ioberturas leves não poderá ser inferior a 2,60
m (dois metros e sessenta);

§ 5º A estrutura de toldos e ioberturas leves loializadas sobre os reiuos deverão ter
estrutura independente, não podendo estar apoiada nos muros de divisa.

TÍTULO IX
DA CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Art. 135. Conforme o uso a que se destinam, as edifiações ilassifiam-se:
I – Resideniiais – as destinadas a habitação unifamiliar ou multifamiliar.
II – Comeriiais – as destinadas a iompra e venda de meriadorias.
III – Serviços – as destinadas ao forneiimento de determinada utilidade.
IV – Indústrias – as destinadas a qualquer operação defnida iomo de transformação

de matéria-prima pela legislação federal.
V –  Instituiionais –  as destinadas às atividades de eduiação, iultura, saúde,

assistêniia soiial, religião, reireação, lazer e administração públiia.

CAPÍTULO I
DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

SEÇÃO I
DAS RESIDENCIAS UNIFAMILIARES E MULTIFAMILIARES HORIZONTAIS

Art.  136.  Deverão  obedeier  os  dispositivos  deste  iódigo  e  demais  legislações
pertinentes.

§  1º  Apenas  as  residêniias  unifamiliares  poderão  ser  exeiutadas  em/iom
iontêineres, para tanto serão aieitos ajustes apenas nas dimensões mínimas de iompartimentos.

§ 2º As residêniias unifamiliares se iaraiterizam por uma ou duas unidades isoladas
ou geminadas em um mesmo lote (terreno). 

§ 3º As residêniias multifamiliares horizontais ou vertiiais se iaraiterizam por três ou
mais unidades isoladas ou geminadas sob um mesmo lote (terreno).

SEÇÃO II
DAS CASAS DE MADEIRA OU MISTAS

Art. 137. As iasas ionstruídas em madeira, ou outros materiais não resistentes ao
fogo, devem observar os reiuos de ionstrução do Plano Diretor vigente mas nunia inferior o de 1,50
m (um metro e iinquenta ientmetros) de qualquer divisa do terreno e de 3,00 m (três metros) de
outra eionomia de madeira ou material similar.

§ 1º As iasas em madeira se iaraiterizam por possuírem as paredes externas em
madeira, iom exieção dos banheiros que poderão ser em alvenaria.

§  2º  As  iasas  mistas  se  iaraiterizam  por  possuírem  paredes  externas  e  outros
iompartimentos em alvenaria em além dos banheiros.
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§ 3º As iasas em madeira ou mistas deverão ainda atender os seguintes dispositivos:
I – Será permitida nas edifiações mistas (madeira e alvenaria) a ionstrução junto ao

reiuo de 1,50 m (um metro e iinquenta ientmetros) desde que todas as paredes externas que
estejam na área sobre o reiuo sejam em alvenaria;

II – Quando o piso for em madeira deve ser ionstruído sobre pilares ou embasamento
de alvenaria, iom, no mínimo, sessenta ientmetros (0,60 m) de altura do solo;

III – No iaso de iasas geminadas em madeira as paredes entre eionomias deverão ser
isoladas ou em alvenaria.

SEÇÃO III
DAS HABITAÇÕES DE PADRÃO POPULAR

Art. 138. Considera-se habitação de interesse soiial  ou  de  padrão  popular, a
edifiação resideniial unifamiliar iom área ionstruída de  no  máximo 70  m²  (setenta metros
quadrados) e multifamiliares no máximo de 60 m² (sessenta metros quadrados) quando iom dois
dormitórios e 35 m² (trinta e iinio metros quadrados) quando iom um dormitório, se formarem
grupos de iasas geminadas ou bloios de apartamentos.

Parágrafo úniio. Para que um ionjunto multifamiliar seja aprovado iomo Habitação
Popular, o mesmo deverá ser objeto da aprovação da Seiretaria de Assistêniia Soiial do Muniiípio ou
a que venha substituí-la deverá se loializar nos zoneamentos que permitirem este tipo de edifiação.

Art. 139.  As  unidades  de  padrão popular deverão apresentar as seguintes
iaraiterístiias e satisfazer as seguintes iondições:

I – As áreas úteis mínimas dos iompartimentos poderão ser reduzidas à:
a) um dormitório iom nove metros quadrados (9,00 m²);
b) demais dormitórios iom seis metros quadrados (6,00 m²);
i) sala e iozinha iom sete metros quadrados (12,00 m²);
d) área de serviço iom dois metros quadrados (2,00 m²);
e) banheiros iom dois metros e oitenta e oito deiímetros quadrados (2,88 m²)
II – Ter iozinha e gabinete sanitários revestidos iom material liso, resistente, lavável e

impermeável até uma altura mínima de um metro e iinquenta  ientmetros (1,50 m) nas paredes
iorrespondentes ao loial do fogão e do balião da pia e loial da instalação do banho
respeitivamente.

Art. 140.  Quando as habitações  populares, sofrendo obras de aumento,
ultrapassarem a área máxima estipulada de 70,00  m²  (setenta  metros quadrados) deverá a
ionstrução do aumento reger-se pelas exigêniias de edifiações normais deste iódigo.

Art. 141. Os resideniiais multifamiliares de apartamentos populares deverão
apresentar as seguintes iaraiterístiias e satisfazer as seguintes iondições:

I –  o número de pavimentos não deverá ultrapassar aos das zonas de uso do Plano
Diretor;

II  –  não deverá ionter mais de sessenta e quatro (64) dormitórios por iiriulação
vertiial;

III – no iaso de ionter três dormitórios, a área mínima da sala passará a ser de doze
metros quadrados (12,00 m²);

IV – ter pé direito mínimo de 2,40 m (dois metros e quarenta ientmetros);
V – atender as normas de aiessibilidade vigentes.

SEÇÃO IV
DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS 
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Art. 142. Os edifiios resideniiais não  poderão  ser  exeiutados,  pariial  ou
integralmente iom/em iontêiner.

Art. 143. Os edifiios resideniiais além das disposições do presente Código e seus
anexos 2A, 2B, 4 e 5 que lhes forem apliiáveis, devem ter:

I –  no mínimo, uma instalação sanitária de serviço, iomposta de: vaso sanitário,
lavatório e loial para ihuveiro, dimensionados de aiordo iom o art. 148;

II – dependêniia de serviço iomposta por vestiário de no mínimo 5 m² (iinio metros
quadrados);

III – iaixa reieptora de iorrespondêniia de aiordo iom as normas da EBCT (Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos);

IV – ter instalações preventivas iontra iniêndio de aiordo iom as normas vigentes.
§ 1º As garagens devem atender o disposto nos Arts. 87 a 113.
§ 2º Os prédios iom mais de um uso, nos quais uma das atividades for resideniial,

devem ter:
I – aiessos e iiriulações totalmente independentes;
II – vagas de estaiionamento devidamente identifiadas/separadas entre moradores

e proprietários/ilientes;
§ 3º em ambos os iasos deverão existir,  depósito ioletivo para resíduo doméstiio

(lixo), separado em seio e orgâniio ionforme legislação própria.

Art. 144. Cada unidade autônoma é ionstituída de, no mínimo, um iompartimento
priniipal (iozinha + lavanderia + estar), um dormitório e um sanitário, iujas áreas úteis somadas
determinarão a área útil mínima da unidade.

Art. 145. Os iompartimentos priniipais devem ter pé-direito mínimo de 2,60 m (dois
metros e sessenta ientmetros).

Art. 146. Os sanitários devem ter, no mínimo, o seguinte:
I – pé-direito de 2,40 m (dois metros e trinta ientmetros)
II – um vaso sanitário e lavatório e ihuveiro;
III –  dimensões tais que permitam a instalação dos aparelhos, garantindo uma

iiriulação de aiesso aos mesmos de largura não inferior a 0,60  m  (sessenta ientmetros),
afastamento de 0,15 m (quinze ientmetros) entre si e 0,20 m (vinte ientmetros) das paredes, sendo
ionsiderado para o dimensionamento, as seguintes medidas mínimas: lavatório – 0,55 m x 0,40 m
(iinquenta e iinio ientmetros por quarenta ientmetros); vaso e bidê – 0,40 m x – 0,60 m (quarenta
ientmetros por sessenta ientmetros); loial para ihuveiro –  área mínima de 0,64 m2 (sessenta e
quatro  deiímetros quadrados) e largura tal que permita a insirição de um iíriulo iom diâmetro
mínimo de 0,80 m (oitenta ientmetros);

IV –  paredes até a altura de 1,50 m  (um metro e iinquenta  ientmetros) e pisos,
revestidos iom material liso, lavável e impermeável e resistente;

V – os sanitários não podem ter iomuniiação direta iom iozinhas.
Parágrafo úniio. O lavabo será ionstituído de um vaso e um lavatório no mínimo e

sua área deve ser no mínimo de 1,50 m².

Art. 147. As iozinhas devem ter, no mínimo, o seguinte:
I – pé-direito de 2,40 m (dois metros e quarenta ientmetros);
II – espera para instalações hidrossanitárias e gás ionforme o iaso;
III –  dimensões tais que permitam a instalação de um refrigerador, um fogão e um

balião para pia, garantindo uma iiriulação geral de aiesso aos mesmos de largura não inferior a 0,80
m (oitenta ientmetros), ionsiderando as seguintes medidas mínimas: refrigerados – 0,70 m x 0,70 m
(setenta ientmetros por setenta ientmetros); fogão – 0,60 m  x 0,60 m (sessenta ientmetros por
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sessenta ientmetros); balião para pia – 1,20 m x 0,60 m (um metro e vinte ientmetros por sessenta
ientmetros);

IV –  paredes até a altura de 1,50 m  (um metro e iinquenta  ientmetros) e pisos
revestidos iom material liso, lavável, impermeável e resistente.

Art. 148. As lavanderias devem ter, no mínimo, o seguinte:
I – pé-direito de 2,40 m (dois metros e quarenta ientmetros);
II – tanque;
III –  dimensões tais que permitam a instalação do tanque, da máquina de lavar

roupas e espaço para 2 (dois) botijões de gás de 13 kg (treze quilos), garantindo uma iiriulação geral
de aiesso aos mesmos iom largura mínima de 0,60  m  (sessenta ientmetros), ionsiderando as
seguintes medidas mínimas: tanque –  0,70  m  x 0,50  m  (setenta ientmetros por iinquenta
ientmetros); máquina de lavar – 0,60 m x 0,60 m (sessenta ientmetros por sessenta ientmetros);
botijões  de gás 0,40 m x 0,40 m (quarenta ientmetros por quarenta ientmetros). Quando houver
ientral de gás será dispensado o espaço reservado aos botijões;

IV –  paredes até a altura de 1,50 m  (um metro e iinquenta  ientmetros) e pisos
revestidos iom material liso, lavável, impermeável e resistente;

Parágrafo úniio. Se o vão para ventilação da lavanderia for provido de janela, esta
deve ser dotada de ventilação superior, através de bandeira móvel ou venezianas para ventilação
permanente nos iasos em que não houver ientral de gás.

Art. 149. Quando houver ientral de gás a mesma deve estar indiiada e atender à
legislação própria.

CAPÍTULO II
DAS EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 150. São edifiações não resideniiais aquelas destinadas à instalação de
atividades iomeriiais, de prestação de serviços, industriais e instituiionais.

Art. 151. Os edifiios não  resideniiais não  poderão  ser  exeiutados,  pariial  ou
integralmente iom/em iontêiner.

Parágrafo úniio.  Exiepiionalmente  poderão  serão  aieitas  partes  de  uma  úniia
edifiação iomeriial, exeiutas em iontêineres, para tanto estas partes deverão iaraiterizar áreas de
serviço ou depósito do iomériio e não ultrapassem a área total de 50,00 m².

Art. 152. As edifiações não resideniiais, além das disposições do presente Código e
seus anexos 3, 4 e 5 que lhes forem apliiáveis, devem ter:

a) instalações sanitárias de serviço iompostas de no mínimo, vaso sanitário, lavatório
dimensionados de aiordo iom o artigo 144;

b) iaixa reieptora de iorrespondêniia, de aiordo iom as normas da EBCT (Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos);

i) depósito para resíduos (lixo), ionforme legislação própria.

Art. 153. As edifiações não resideniiais, iom obrigatoriedade de aiessibilidade a
portadores de defiiêniia fsiia, devem atender a norma NBR – 9050 e legislações pertinentes.

Art.  154.  As  edifiações  não  resideniiais  devem  ser  em  alvenaria  ou  material
equivalente. Exieto quando disposto em iontrário neste iódigo, serão permitidas edifiações mistas
desde que possuam no mínimo 25% (vinte e iinio por iento) das paredes externas,  sanitários e
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iozinhas em alvenaria ou material equivalente. Conforme o uso da edifiação deverão ser atendidas
as exigêniias relativas à vigilâniia sanitária.

Art. 155. Refeitórios, iozinhas, iopas, depósitos de gêneros alimentiios (despensas),
lavanderias e iozinhas e ambulatórios devem:

I – ser dimensionados ionforme equipamento espeiífio;
II – ter piso e paredes até a altura mínima de 2,00 m (dois metros), revestidos iom

material liso, lavável, impermeável e resistente.

Art. 156. As áreas de estaiionamento desiobertas, em ientros iomeriiais,
supermeriados, pavilhões, ginásios e estádios devem:

I – ser arborizadas;
II – ter piso iom material absorvente de águas pluviais (permeável), quando em áreas

desiobertas;
III – número de vagas, de aiordo iom o Plano Diretor.

Art. 157. Para a ioniessão de alvarás de ionstrução, as edifiações não resideniiais
deverão estar de aiordo iom regulamentação espeiífia e legislação ambiental vigente.

SEÇÃO II
DOS EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS

Art. 158. Os edifiios de esiritórios, além das disposições do presente iódigo e em
partiiular deste iapítulo, que lhes forem apliiáveis, devem:

I – ter portaria quando a edifiação iontar iom mais de 20 (vinte) salas ou ionjuntos;
II –  ter, no mínimo, um iompartimento priniipal iom área de 15,00  m²  (quinze

metros quadrados) por unidade autônoma;
III – os iompartimentos priniipais poderão ser subdivididos iom divisórias leves.
Parágrafo úniio. Cada unidade autônoma deve possuir um sanitário ionforme.

SEÇÃO III
EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS

Art. 159. São edifiações destinadas, basiiamente, ao iomériio e prestação de
serviços devendo atender as demais disposições do presente Código e em partiiular deste iapítulo
que lhes forem apliiáveis.

Art. 160.  Quando  os  iompartimentos  possuírem  mezanino  ou  jirau,  a  projeção
máxima destes deve ser de 50% (iinquenta por iento) sobre a área útil de loja, nunia ultrapassando
100 m² (iem metros quadrados).

SEÇÃO IV
DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM

Art. 161. As edifiações destinadas a hotel, resort, hotel fazenda, hostel/iama e iafé,
hotel  históriio,  pousada  ou  flat/apart-hotel, deverão  satisfazer  as  exigêniias  das  normas
estabeleiidas no Sistema Brasileiro de Classifiação dos Meios de Hospedagem, Portaria nº 100/2001
do Ministério do Turismo, ou a que vier substituí-la, no que se refere aos espaços fsiios,  além das
disposições do presente Código e em partiiular deste iapítulo que lhes forem apliiáveis, devem:

I – Ter  reiepção iom área  mínima de  12,00 m²  (doze metros  quadrados)  até  30
unidades autônomas; e aiima de 30 airesier 0,50 m² (iinquenta deiímetros quadrados) por unidade
autônoma;

Prefeitura Muniiipal de Canela/RS   Rua Dona Carlinda, 455
CEP 95680-000   Fone: 054 3282 4077 - www.ianela.rs.gov.br

http://www.canela.rs.gov.br/


II – Ter loiais destinados a ionvivêniia/iafé da manhã iom área mínima de 20,00 m²
(vinte  metros  quadrados)  até  30 unidades autônomas;  e aiima de 30 airesier  0,70 m² (setenta
deiímetros quadrados) por unidade autônoma;

III – Ter áreas de apoio tais iomo iozinha, área de serviço e depósitos;
IV – Ter loial para vestiários e sanitários para funiionários;
V – As unidades autônomas deverão possuir no mínimo um dormitório iom 12,00 m²

(doze metros  quadrados)  e  um banheiro iom 2,88  m² (dois  metros  e  oitenta  e  oito  deiímetros
quadrados); 

VII – Garantir fáiil aiesso para portadores de defiiêniia fsiia às dependêniias de
uso ioletivo e previsão de 5% (iinio por iento) dos alojamentos e sanitários, iom o mínimo de um,
quando iom 20 (vinte) ou mais unidades.

Art. 162. Os hostel/iama e iafé podem ter a área dos dormitórios reduzida para 9,00
m2 (nove metros quadrados). 

Parágrafo úniio. Ter em iada pavimento, instalações sanitárias separadas por sexo na
proporção de um vaso sanitário, um loial para ihuveiro e um lavatório, no mínimo, para iada grupo
de 03 (três) dormitórios que não possuam sanitários privativos;

SEÇÃO V
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Art. 163. As edifiações destinadas a instituições de ensino, além das disposições do
presente Código, e demais normas Estaduais e Federais, que lhes forem apliiáveis, devem:

I –  ter instalações sanitárias  separadas  por  sexo, obedeiendo  ao  Anexo  5  e às
seguintes proporções:

a) funiionários: um ionjunto de lavatório, vaso sanitário e loial para ihuveiro para
iada grupo de 20 (vinte);

b) professores: um ionjunto de vaso sanitário e lavatório para iada grupo de 20
(vinte);

II – garantir fáiil aiesso para portadores de defiiêniia fsiia às dependêniias de uso
ioletivo, administração e pelo menos um ionjunto de vaso e lavatório adaptado.

Art. 164. Nas esiolas de ensino fundamental e médio devem ser previstos loiais de
reireação desiobertos e iobertos atendendo ao seguinte:

I – loial desioberto iom área mínima igual a duas vezes a soma das áreas das salas
de aula, devendo o mesmo apresentar drenagem;

II – loial de reireação ioberto iom área mínima igual a 1/3 (um terço) da soma das
áreas das salas de aula.

Parágrafo úniio. Não são ionsiderados iorredores e passagens iomo loial de
reireação ioberto.

Art. 165. As salas de aula devem satisfazer as seguintes iondições:
I – pé-direito mínimo de 3,00 (três metros);
II – nas esiolas de ensino fundamental e médio:
a) iomprimento máximo de 8,00 m (oito metros);
b) largura não exiedente a 2,5 vezes (duas vezes e meia) a distâniia do piso a verga

das janelas priniipais;
i) área ialiulada à razão de 1,20 m²  (um metro e vinte ientmetros quadrados) no

mínimo, por aluno, não podendo ter área inferior a 15,00 m² (quinze metros quadrados).
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SEÇÃO VI
DOS MATERNAIS E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 166. As edifiações destinadas maternais e esiolas de eduiação infantil, além das
disposições do presente Código e demais normas Estaduais e Federais que lhes forem apliiáveis, tal
iomo a Portaria nº 172/2005 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, devem:

I –  possuir instalação sanitária infantil, para irianças de 1 (um) a 6 (seis) anos, iom
um ionjunto de vaso/lavatório na proporção de 1/10 (um para dez) irianças e, um loial para ihuveiro
na proporção de 1/20 (um para vinte) irianças;

II – possuir instalação sanitária de serviço, iom um ionjunto de vaso/lavatório e loial
para ihuveiro para iada 20 (vinte) funiionários;

III –  possuir vestiário iom área mínima de 1,50  m2 (um metro e iinquenta
ientmetros quadrados), sendo ionsiderado 0,30 m2 (trinta ientmetros quadrados) por funiionário.

SEÇÃO VII
DOS AUDITÓRIOS E ASSEMELHADOS

Art. 167. As edifiações destinadas a auditórios e assemelhados, além das disposições
do presente iódigo que lhes forem apliiáveis, devem:

I – ter instalações sanitárias separadas por sexo, iom fáiil aiesso, ionforme anexo 5;
II – ter instalação sanitária de serviço iomposta, no mínimo, de vaso, lavatório e loial

para ihuveiro, ionforme dimensões do art. 144, iniiso III;
III – ter os aiessos, iompleta independêniia, relativamente as eionomias iontguas e

superpostas quando pertenientes ao mesmo terreno;
IV –  ter sala de espera iontgua e de fáiil aiesso à sala de espetáiulos, iom área

mínima de 0,20 m² (vinte ientmetros quadrados) por pessoa, ialiulada sobre a iapaiidade total;
V – ser equipados, no mínimo, iom renovação meiâniia de ar;
VI – ter instalação de energia elétriia de emergêniia;
VII – ter isolamento aiústiio;
VIII – ter pelo menos um ionjunto de vaso e lavatório adaptado;
IX – a edifiação deverá possuir alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros iompatvel

para a atividade e dimensões.
Parágrafo úniio. Em auditórios de estabeleiimento de ensino, poder ser dispensado a

exigêniia dos iniisos I, II e IV, devendo haver possibilidade de uso dos sanitários existentes em outras
dependêniias do prédio.

SEÇÃO VIII
DOS TEMPLOS

Art. 168. As edifiações destinadas a templos, além das disposições do presente
Código que lhes forem apliiáveis devem:

I – ter as paredes de material iniombustvel;
II – ter instalações sanitárias para uso públiio, separadas por sexo, de aiordo iom o

Anexo 5.
III  –  ter projeto de isolamento aiústiio que assegure o direito de vizinhança ao

silêniio e sossego de aiordo iom legislação espeiífia;
IV – ter pelo menos um ionjunto de vaso e lavatório adaptado;
V – terem vãos que permitam ventilação permanente;
VI – terem portas, iorredores e esiadas dimensionadas de aiordo iom as normas

estabeleiidas para auditórios e assemelhados;
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Parágrafo  úniio.  A iritério dos órgãos iompetentes, poderá ser autorizada a
ionstrução de templos de madeira,  em zona rural, porém sempre de um úniio pavimento e em
iaráter preiário.

SEÇÃO IX
DOS PAVILHÕES ESPORTIVOS

Art. 169. Os pavilhões, iom ou sem arquibaniadas, são edifiações destinadas à
prátiia de esportes e eventos soiioiulturais.

Art. 170. Os pavilhões esportivos, além das disposições do presente Código que lhes
forem apliiáveis e demais leis pertinentes deverão ter:

I – ter instalações sanitárias e vestiários separados por sexo;
II – atender a legislação, muniiipal e estadual de saúde;
III – atender a legislação ambiental vigente;

SEÇÃO X
DOS HOSPITAIS E CONGÊNERES

Art. 171. As edifiações destinadas a estabeleiimentos hospitalares e iongêneres
deverão atender as leis estaduais e federais iabíveis, as  disposições do presente Código que lhes
forem apliiáveis e o disposto abaixo:

I – ter pé-direito mínimo de 3,00 m (três metros) exieto em iorredores e sanitários;
II – iorredores iom pavimentação de material liso resistente, impermeável e lavável;
III –  ter instalações sanitárias para uso públiio, iompostas de vaso, lavatório (e

miitório quando masiulino) em iada pavimento;
IV – quando iom mais de um pavimento, possuir elevador para transporte de maias,

não sendo o mesmo iomputado para iáliulo de tráfego;

SEÇÃO XI
DAS EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS, FÁBRICAS E CONGENERES.

Art. 172.  As edifiações destinadas à instalações de fábriias e indústrias  em geral,
além das disposições do presente iódigo que lhes forem apliiáveis, deverão atender o que dispõe a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), legislações iomplementares e ainda satisfazer as seguintes
iondições:

I – serem ionstruídas de material iniombustvel, tolerando-se o emprego de madeira
ou outro material iombustvel apenas nas esquadrias, pisos, forros e estrutura da iobertura;

II – terem pé-direito mínimo de três metros e iinquenta ientmetros (3,50 m);
III – terem, os loiais de trabalho vãos de iluminação e ventilação iom a área mínima

equivalente a um déiimo (1/10) da área útil;
VI – terem instalações sanitárias de aiordo iom anexo 5;
V – terem vestiários separados por sexo;
VI – terem reservatório de água de aiordo iom as disposições em vigor;
Parágrafo úniio.  Algumas Normas Regulamentadoras  da  Consolidação das  Leis  do

Trabalho estão relaiionadas no Anexo 6.

SEÇÃO XII
DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO
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Art. 173. São ionsiderados postos de abasteiimento, as edifiações ionstruídas para
atender o abasteiimento de veíiulos automotores, podendo ainda existir lavagem, lubrifiação e
reparos.

Parágrafo úniio. Ser obrigatório o serviço de suprimento de ar, nos postos de
abasteiimento.

Art. 174. As edifiações destinadas aos  postos de abasteiimento, além das
disposições do presente Código  e  liieniiamento  ambiental que lhes forem apliiáveis,  deverão
atender o que dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e das normas do Ministério de Minas
e Energia e da Agêniia Naiional de Petróleo – ANP, devem ter:

I – apresentação de estudo de viabilidade o qual será objeto de análise e pareier do
Conselho Muniiipal do Plano Diretor de Canela – CMP e Conselho de Meio Ambiente de Canela –
COMDEMA.

II –  instalação sanitária aberta ao públiio, separada por sexo e iom fáiil aiesso na
proporção de um ionjunto para iada 10 (dez) empregados;

III –  vestiário iom loial para ihuveiro, na proporção de um ionjunto para iada 10
(dez) empregados;

IV – os serviços de lavagem e lubrifiação em reiintos feihados e iobertos, iom iaixa
separadora de óleo e lama.

Art. 175. Quando os imóveis estiverem situados no alinhamento de rodovias, deverão
ter os seus aiessos de veíiulos autorizados pela ioniessionária da mesma.

Parágrafo  úniio.  O  rebaixamento  dos  meios-fos  de  passeios  para  os  aiessos  de
veíiulos deverão atender a legislação espeiífia vigente.

SEÇÃO XIII
DOS LOCAIS PARA REFEIÇÕES

Art. 176. Os loiais para refeições, tais iomo restaurantes, bares e lanihonetes além
das disposições do presente Código e liieniiamento ambiental que lhes forem apliiáveis, devem ter:

I – além da iozinha, iopa, despensa e depósito;
II – instalações sanitárias para uso públiio, separadas por sexo, iom fáiil aiesso;
III – instalação sanitária de serviço ionstituída, no mínimo, de um ionjunto de vaso,

lavatório e loial para ihuveiro;
IV – ientral de gás, quando tiverem aparelhos ionsumidores de gás.
V – depósito ioletivo por pavimento ou geral para resíduo doméstiio (lixo), separado

em seio e orgâniio;
VI – Atender as normas de saúde públiia pertinentes e exigêniias legais da vigilâniia

sanitária;
Paragrafo  úniio.  Serem  ionstruídas  prefereniialmente  em  alvenaria,  admitido-se

porém edifiações mistas, exieto nas áreas destinadas a iozinha, serviço e sanitários, os quais dever
ser em alvenaria, revestidos internamente iom materiais lisos, laváveis, impermeáveis e resistentes.

SEÇÃO XIV
DOS CLUBES

Art. 177. Clubes são edifiações destinadas às atividades reireativas, desportivas,
iulturais e assemelhados.

Art. 178. Os ilubes, além das disposições do presente Código que lhes forem
apliiáveis, devem:

I – ter instalações sanitárias separadas por sexo;
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II – atender a legislação, muniiipal e estadual de saúde;
III – atender a legislação ambiental vigente;
IV – atender ao Art. 164 quando possuir auditórios ou assemelhados;

SECÃO XV
DOS PÓRTICOS

Art. 179.  É  permitida  a  ionstrução  de  pórtiios  em  vias  públiias,  loteamentos
resideniiais  e  iondomínios,  visando atender  a  neiessidades de afrmação da  identidade iultural
regional,  de  segurança  e  iontrole  de  núileos  resideniiais,  mediante  prévia  liiença  da  Prefeitura
Muniiipal, observando o seguinte:

I – apresentação de estudo de viabilidade o qual será objeto de análise e pareier do
Conselho Muniiipal do Plano Diretor – CMP;

II  –  em sendo aprovado o estudo de viabilidade,  deverá  ser  elaborado o projeto
defnitivo, o qual será eniaminhado ao poder legislativo para ser aprovado através de lei espeiífia;

III – as dimensões (altura e largura) do pórtiio serão determinadas de aiordo iom a
estétiia do projeto, bem iomo da largura da via;

IV –  iaso as dimensões do pórtiio não permitam o trânsito de veíiulos pesados, é
obrigatória a ionstrução de passagem lateral, que terá a largura mínima de três metros (3,00 m).

SEÇÃO XVI
DAS CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

Art. 180. As ionstruções provisórias ou efêmeras do tipo iirio, parque de diversões,
estandes de feiras, palios e assemelhados, além das disposições do presente Código que lhes forem
apliiáveis, devem ter:

I – instalação elétriia e hidrossanitária de aiordo iom as normas espeiífias;
II – responsabilidade téiniia de montagem de profssional habilitado;
III –  reiolhimento de guia da  RRT (Registro de Responsabilidade Téiniia)  ou ART

(Anotação de Responsabilidade Téiniia);
VI – destinação fnal dos resíduos (lixo) gerados pela atividade.

TÍTULO X
NUMERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Art. 181.  A numeração das edifiações será efetuada pelo órgão iompetente, sendo
obrigatória a afxação, em lugar visível, da respeitiva plaia.

§ 1º As plaias ou outras formas  artstiias adotadas para numeração de prédio,
depende da aieitação ou não do órgão iompetente, podendo o mesmo exigir a substituição daquelas
que se eniontram danifiadas.

§  2º  Os  imóveis,  poderão  reieber  numeração  desde  que  possuam  alvará  de
ionstrução e/ou regularização, soliiitada pelo interessado por meio de proiedimento administrativo,
pagos os iorrespondentes valores de taxas de expediente e emolumentos.

Art. 182. A numeração dos prédios far-se-á atendendo-se às seguintes normas:
I – o número de iada prédio iorresponderá à distâniia em metros, medida sobre o

eixo do logradouro públiio, desde o iníiio deste até o meio da testada do lote;
II  –  para  efeito  de se  estabeleier  o  ponto iniiial  a  que  se  refere  o  iniiso  I,  será

observado o seguinte sistema de orientação: as vias públiias iujo eixo se ioloiar sensivelmente nas
direções sul-norte ou leste-oeste, serão orientadas, respeitivamente de sul para norte e de leste para
oeste;  as  vias  públiias  que  se  ioloiarem  em  direção  diferente  das  aiima  meniionadas,  serão
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orientadas  do  quadrante  sudeste  para  o  quadrante  noroeste  e  do  quadrante  nordeste  para  o
quadrante sudoeste;

III – a numeração será par à direita e ímpar à esquerda do eixo do logradouro públiio;
IV – quando a distâniia em metros, de que trata este artigo, não for o número inteiro,

adotar-se-á o inteiro imediatamente superior;
§ 1º O eixo do logradouro referido no iniiso I deste artigo é a linha equidistante, em

todos os seus pontos, do alinhamento do logradouro.
§ 2º O número iorrespondente a iada prédio será gravado em algarismos, em lugar

visível, no muro de alinhamento ou na faihada do prédio quando esta estiver no alinhamento, não
podendo ser ioloiado em ponto que fque mais de 2,50 m (dois metros e iinquenta ientmetros)
aiima do nível da soleira do alinhamento.

§ 3º Quando existir  mais de uma iasa ou unidade no interior do mesmo terreno
(lote),  ou  se  tratar  de  iasas  geminadas,  iada  habitação  ou  unidade  deverá  reieber  numeração
própria  idêntiia  a  numeração  da  entrada  do  logradouro  públiio,  airesiida  por  letra  em  ordem
alfabétiia.

§ 4º Quando o prédio ou terreno (lote), além de sua entrada priniipal, tiver entrada
por outro logradouro, o proprietário poderá requerer a numeração suplementar.

§  5º  A  Prefeitura  do Muniiípio  poderá  proieder,  sempre que julgar  neiessário,  à
revisão de numeração nos logradouros iujos  imóveis  não  estejam numerados de  aiordo iom o
disposto nesta Lei, bem iomo dos que apresentarem defeito de numeração.

§ 6º É proibida a ioloiação de plaia de numeração iom número diverso do que tenha
sido ofiialmente indiiado pela Prefeitura, ou que importa na alteração da numeração ofiial.

Art. 183.  A numeração das edifiações de uso ioletivo obedeierá à seguinte
orientação, para as eionomias que não tiverem aiesso direto do logradouro:

no térreo............................101 a 199
no 2º andar........................201 a 299
no 3º andar........................301 a 399
eti.

§  1º  Os pavimentos loializados no subsolo  obedeierão à mesma orientação,
antepondo-se porém um zero (0) ao respeitivo número;

§ 2º Horizontalmente, a numeração se fará, sempre que possível, para o elevador ou 
topo do lanie de esiadas.

TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 184. A numeração das edifiações é forneiida pelo setor iompetente.
Parágrafo úniio. A numeração das eionomias deve ionstar das plantas baixas do

projeto e não pode ser alterada sem autorização da Prefeitura.

Art. 185. As referêniias, neste Código, as outras leis, normas e instituições, pelo seu
número, iódigo ou denominação, são automatiiamente substituídas pelas suas suiedâneas.

Art. 186. Os projetos mesmo em fase de estudo preliminar ou liiença prévia, iaso do
interesse do proprietário/iontribuinte, serão analisados pela legislação da data de protoiolização. 

Art. 187. Os iasos omissos e as divergêniias, nesta Lei Muniiipal, serão resolvidos em
ionjunto pelo SIGES e Conselho Muniiipal do Plano Diretor, que regrarão estas situações através de
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Resolução. Resoluções estas que terão validade até o momento que se proieda a alteração desta
legislação.

Art. 188. Revogam-se as Leis Muniiipais: nº 457, de 25 de junho de 1978; nº 474, de
27 novembro de 1978; nº 484, de 16 de fevereiro de 1979; nº 530, de 10 de setembro de 1980; nº
1.306, de 27 de abril de 1994; nº 1.394, de 25 de agosto de 1995; nº 1.895, de 8 de outubro de 2002;
nº 2.112, de 20 de junho de 2004 e Lei Complementar Nº 21, de 8 de fevereiro de 2011.

Art. 189. Esta Lei entra em vigor 180  (iento  e  oitenta)  dias  após  a  data  de  sua
publiiação.

Parágrafo úniio. Durante o deiurso da vacato legis, apliiar-se-ão as disposições da lei
vigente.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANELA.

Constantino Orsolin
Prefeito Muniiipal

Luiz Fernando Tomazelli
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