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LEI C0MPLEW1ENTAR N° 004/09
Dispoe sobre as Obras no Municipio, e da 
outras providencias.

n PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuigoes legais, e do quanto Ihe confere o Inciso II do paragrafo umco do art,go 

da Lei Organica do Municipio,

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE
aprovou e eu sanciono e publico a seguinte Lei.

z, ESTADO DA BAHIA,

TITULO I
DAS DISPOSigOES INIC1AIS

Art. 1° - Esta Lei tem como objetivos:

I . assegurar a observancia de padroes de urbanizagao essenciais para o 

interesse da comunidade;
execugao de edificagoes no municipio;M - orientar os projetos e a

minimos de seguranga, higiene
™ par“a

definigoes constantes doefeito da presente Lei, sao adotadas asArt. 2° - Para 
Anexo I, integrante desta Lei.

TITULO II 
DAS OBRAS

Art. 3- - presente Lei
SSSadV'eSrt. s.“"p4ui» das exigOncias ooniida. nas i.gislapde, 

pertinente a materia.
t6cnicos" (^a^ue^docurnert^pro^etoou^pe^ficag§o a^r^sub^SIdo^^refeHxira3
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Art 5° - Sao considerados profissionais legalmente habilitados para projetar, 
calcular orientar e construir os que satisfagam as exigencias da legislagao do 
exercicio das profissoes de engenheiro e arquiteto e as legislagoes cor^P[®^®n*ar®® 
do Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).

Paraqrafo Unico - As firmas e os profissionais autonomos legalmente habilitados 
deverao, para o exercicio de suas atividades no Municipio, estar msentos na
Prefeitura.

reforma ou- Toda e qualquer construgao, reconstrugao, acrescimo
areas urbanas e de expansaoArt. 6°

modificagao, somente podera ser executada nas 
urbana do Municipio apos a aprovagao do respective projeto e consequente licenga 
para construgao, emitida pela Prefeitura de acordo com as exigencias contidas nesta 

mediante a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.Lei e

. Paragrafo unico - As demoligoes estarao sujeitas igualmente a previa licenga.

Art 7° - Os projetos deverao estar de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei 
legislagao vigente sobre o parcelamento e uso do solo.e com a

- Os edificios de uso publico, de acordo com o preceito constitucional,
tecnicas construtivas que assegurem aos deficientesArt. 8°

deverao construir condigoes 
fisicos pleno acesso e circulagao nas suas dependencias .

- A execugao de qualquer edificagao sera precedida dos seguintes atosArt. 9° 
administrativos:

I - Aprovagao do projeto;

II - Alvara de construgao ou licenciamento.

licenciamento de que tratam os inciso I e II• Paragrafo unico - A aprovagao e 
poderao ser requeridos de uma

10. Os projetos deverao ser apresentados ao orgao competente da Prefeitura 

contendo os seguintes elementos:

so vez.

Art.

escala minima de 1:500 (um para quinhentos)I - planta de situagao e localizagao na 
onde constarao:

a) a projegao da edificagao 
e outros elementos que possam

das edificagoes dentro do lote, figurando rios, canais 
orientar a decisao das autoridades municipais;

ou
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b) as dimensoes das divisas do lote e dos afastamentos em relagoes as divisas e as 

outras edificagoes porventura existentes;

c) orientagao quanto ao norte magnetico;

d) indicagao da numeragao do lote a ser construido e cota de amarragao dele com o 

logradouro mais proximo;

e) relagao contendo area do lote, area de projegao de cada unidade, indice de 
ocupa^ao area construida total, area construida para calculo do mdice de utilizapao
e indice de utilizagao;

II - planta baixa de cada pavimento que comporte a construgao, na escala minima 

de 1:100 (um para cem), determinando;

a) as
iluminagao, ventilagao, garagem e area de estacionamento;

dimensoes exatas de todos os compartimentos, inclusive dos vao de

b) a finalidade de cada compartimento;

c) os tragos indicatives dos cortes longitudinals e transversals,

d) indicagoes das dimensoes totals da obra.

III - cortes transversal e longitudinal, indicando a altura dos compartimentos, niveis 
dos pavimentos, altura das janelas e peitoris, e demais elementos necessaries a 
compreensao do projeto, na escala minima de 1:100 (um por cem);

IV - planta de cobertura com indicagao de caimento 

por duzentos);

V - elevapao da fachada ou fachadas ( em caso de esquina) voltadas para 
pubiica na escala minima de 1:100 (um para cem);

§ 1° - Havera sempre escala grafica, o que nao dispensa a indicapao de cotas.

S 2° - No caso de reforma ou ampliapao, devera ser indicado no projeto o que sera 
demolido, construido ou consertado, de acordo com a legenda nele apresentada.

na escala minima de 1:200 (um

via

S 30 - Nos casos de projetos para construpoes de edificapoes de grandes 

de^en^o ser consul o^rglolmpetenteda P^tXa^

o interessadoArt 11 Para efeito de aprovagao de projetos ou concessao de licenga 
devera apresentar a Prefeitura os seguintes documents:
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requerimento solicitando a aprovagao do projeto assmado pelo 
procurador legal, acompanhado de certidao de ocupapaointeressado ou 

posse ou propriedade do imovel;

II - projeto de arquitetura conforme especificaqao do artigo 10 , que devera 
ser apresentado e assinado pelo interessado, pelo autor do projeto e pelo 
responsavel tecnico da obra em 02 jogos completo, dos quais apos visados 
01 sera devolvido ao requerente junto com a respectiva licenga, ficando o
outro arquivado;

do Memorial Descritivo da obra e 01 copia da Anotagao daIII - 02 copias 
Responsabilidade Tecnica.

JoWicadasIpTeS^

modificagoes.

ser

aprovagao do projeto e comprovado o pagamento da taxas devidas, 
alvara de construgao, valido por 02 (dois) anos, ressalvadoArt. 13. Apos a 

a Prefeitura fornecera o 
ao interessado requerer revalidagao.

natureza exigirem prazo superior para sua construgao, 
“caput” do artigo, ampliado, mediante o exame do§ 1° - As obras que por sua 

poderao ter o prazo previsto no 
cronograma pela Prefeitura.

mantido no local da obra, juntamente com§ 2° - O alvara de construgao devera ser 
as informagoes e pegas graficas a que se refere o artigo

Art. 14. Nao sera exigido projeto aprovado para licenciamento de.

destinada exclusivamente a moradia
tal executada,I - Edificagao unidomiciliar isolada

propria, constituindo unidade independente e como 
devidamente assistida por profissional habilitado,

II - Para todas as construgoes leves e de pequeno porte, destinadas a
edificagao, tais como. guantas, gabinas,fungoes complementares de uma 

abrigos, portarias e passagens cobertas,

alinhamento do logradouro.Ill - Para construgoes de muros no
o atendimento as„ ,0 - As excegdes previstas no caput do artigo nao dispensa 

disposigoes de ordenamento do uso e ocupagao do solo

apresentada pega graficaEm substituigao ao projeto aprovado devera ser
§ 2° - 
evidenciando:
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a) Localizagao;

b) Recuos;

c) Area de terreno;

d) Area ocupada e indice de ocupagao;

e) Area construida e indice de utilizagao;

f) Assinatura do proprietario e dos responsaveis pela obra e pelo projeto.

Art. 15. Independem de licenga, devendo, entretanto, o interessado comunicar 
previamente mediante oficio a Prefeitura, a execugao das seguintes obras:

I - limpeza ou pintura interna ou externa das edificagoes;

I I - reparos nos passeios dos logradouros publicos:

III - construgao de muros divisorios.

IV - construgao de galpoes provisorios para obras ja licenciadas.

Art. 16. A Prefeitura tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrada 
do processo, para se pronunciar quanto ao projeto apresentado.

Art. 17. As obras publicas deverao estar de acordo com a legislagao federal e 
obedecer as determinagoes da presente Lei.

Art. 18. O pedido de licenga para execugao de obras e servigos sera feito atraves do 
oficio dirigido ao titular do orgao competente pelo interessado.

Art. 19. No caso de se verificar a paralisagao de uma obra por mais de 120 (cento e 
vinte) dias, devera ser feito o fechamento do terreno no alinhamento do logradouro, 
por meio de muro, tapume ou cerca viva.

• Paragrafo unico - Os andaimes nesta hipotese deverao ser retirados.

20. A execugao da obra somente podera ser iniciada depois de aprovado o 
projeto e expedido o Alvara de Licenga para construgao.
Art.

Art. 21. Uma obra sera considerada iniciada quando, pela presenga de materials, 
benfeitorias, de acordo com o senso comum, caracterizarem apessoas ou _ _ _

materialidade de seu comego, ainda que nao haja fundagoes concluidas.
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Art. 22. Nao sera permitida. sob pena de multa ao responsavel pela obra, a 
permanencia de qualquer material de construqao na via publica por tempo superior a 
24:00 (vinte e quatro boras) e com o minimo prejulzo ao transito.

Art. 23. Nenhuma construgao ou demoligao podera ser executada sem que seja 
obrigatoriamente protegida portapumes que garantam a seguranga de quern transita 

pelo logradouro.

• Paragrafo unico - As construgoes ou demoligoes executadas no alinhamento das 
vias publicas terao tapumes provisorios pelo menos 02 (dois) metros de altura em 
relagao ao nlvel do passeio.

Art. 24. Tapumes e andaimes nao poderao ocupar mais do que a metade da largura 
do passeio deixando a outra inteiramente livre e desimpedida para os transeuntes.

Art. 25. Uma obra e considerada construlda quando tiver condigoes de 
habitabilidade, estando em funcionamento as instalagoes hidrosanitarias e eletricas.

Art. 26. Conclulda a obra o proprietario devera solicitar a Prefeitura a vistoria da 
edificagao.

Prefeitura Municipal
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Art. 27. Procedida a vistoria e constatado que a obra foi realizada em consonancia 
projeto aprovado, obriga-se a Prefeitura a expedir o “Habite-se” no prazo decom o

15 (quinze) dias. a partir da data de entrega de requerimento.

Art. 28. Podera ser concedido “ Habite-se” parcial, a juizo do orgao competente da 
Prefeitura .

Art. 29. O “Habite-se” parcial podera ser concedido nos seguintes casos:

quando se tratar de predio composto de parte comercial e parte 
residencial e puder, cada uma, ser utilizada independentemente da outra;

II - quando se tratar de mais de uma construgao feita independentemente no 
mesmo lote;

III - quando se tratar de edificagao em Vila, estando seu acesso devidamente 

concluldo.

Art. 30. Nenhuma edificagao podera ser ocupada sem que seja procedida a vistoria 
pela Prefeitura e expedido o respective “Habite-se”.

Art. 31. As fundagoes serao executadas de modo que a carga sobre o solo nao 
ultrapasse os limites indicados nas especificagoes da Associagao Brasileira de 
Normas Tecnicas (ABNT).

I
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§ 1° - As fundagoes nao poderao invadir o leito da via publica.

§ 2° - As fundagoes das edificagoes deverao ser executadas de maneira que nao 
prejudiquem aos imoveis vizinhos, e sejam totalmente independentes e situados 

dentro dos limites do lote.

Art. 32. As paredes das edificagoes que tenham fungao estrutural ou simples 
vedagao, deverao obedecer as normas aplicaveis pela ABNT.

Art. 33. As paredes de banheiro, despensas e cozinhas, deverao ser revestidas, no 
ate altura de 1, 50 m (um metro e cinquenta centimetres) de materialmlnimo

impermeavel, lavavel, liso e resistente.

o solo deveraoArt. 34. Os pisos dos compartimentos assentados diretamente sobre 
ser convenientemente impermeabilizados.

Art. 35. Os pisos de banheiro e cozinha deverao ser impermeaveis e lavaveis.

Art. 36. As edificagoes que independente da sua localizagao, tenham valor historico, 
cultural, paisaglstico ou arquitetonico, deverao atender ao disposto na legislagao 
especlfica, bem como aos aspectos indicados no quadro I, anexo a Lei do Plano
Diretor Urbano.

Art. 37. As aguas pluviais provenientes das coberturas serao esgotadas dentro dos 
limites do lote, nao sendo permitido o desague sobre muros, lotes vizinhos ou
logradouros.

• Paragrafo unico - Os edificios situados no alinhamento deverao dispor de calhas 
e condutores, e as aguas deverao ser canalizadas por baixo do passeio.

Art. 38. A Prefeitura podera exigir dos proprietarios a construgao de muros de 
arrimo e de protegao sempre que o nlvel do terreno for superior ou inferior ao 
logradouro publico, ou quando houver desnivel entre os lotes, que possa ameagar a 

seguranga publica.

Art. 39. Os terrenos baldios ou com edificagoes, deverao ser fechados com muros ou 

cercas.

Art 40 Os proprietarios de imoveis que tenham frente para logradouros publicos 
pavimentados ou dotados de meio-fio, deverao manter em bom estado o muro em 
frente de seus lotes, bem como as calgadas.

testadas das edificagoes, nao poderaArt. 41. A construgao de marquises nas , . , _ nn ,, .
exceder a 1/2 (metade) da largura do passeio, com a largura maxima de 2,00m (dois
metros).
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dos elementos estruturais ou decorativos podera estar a menos§ 1° - nenhum . .
2,80m (dois metros e oitenta centimetres) acima do passeio publico.

§ 2° - a construgao de marquises nao podera prejudicar a arborizagao e a iluminagao 

publica.

Art. 42. O executivo, a seu criterio, podera permitir que toldos retrateis ou facilmente 

desmontados cubram o passeio.

Art. 43. Todos os predios construidos ou reconstruidos. dentro do perimetro urbano 
deverao obedecer ao alinhamento e ao recuo obrigatorio quando for o caso, 
fornecido pela Prefeitura.

Art 44. Nas construgoes em geral, as escadas ou rampas, de uso coletivos, assim 
como corredores deverao ter a largura minima de 1,20 m ( um metro e vmte 

centimetros) livres.

Nas edificagoes residenciais serao permitidas escadas e
largura minima de 0,90 m (noventa

• Paragrafo unico - 
corredores privativos, para cada unidade 
centimetros)

com a

Art 45. O dimensionamento dos degraus obedecera a uma altura maxima a 0,18m
profundidade minima de 0,25 m ( vinte e emeo(dezoito centimetros) e uma 

centimetros).

Art 46 Nos trechos em leque das escadas curvas ou em caracol, a largura dos 
degraus sera medida a 0,40m (quarenta centimetros) de distancia da extremidade 

do degrau junto ao lado interno da curva da escada.

Art 47. Nas escadas de uso coletivo, sempre que a altura a veneer for maior a 
2,60m (dois metros e sessenta centimetros), sera obrigatorio um patamar de largura 

minima igual a largura adotada para escada.

• Paraorafo Unico - O dimensionamento dos degraus obedecera a uma altura de 
0,16m (dezesseis centimetros ) e uma profundidade de 0,28m (vine e oi o

centimetros).

Art. 48. As rampas de uso coletivo de ligagao entre dois pavimentos nao poderao ter 
declividade superior a 12% (doze por cento)

Art. 49. E obrigatorio o uso de corrimao em todas as escadas e rampas. 

Serficie'emmateriais aTdelfapanSrsemmde mateSl incombustivel. P
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Art. 51. As escadas de uso 
deverao dispor de :

a - saguao ou patamar independente do hall de distribuigao, a partir do quarto 

pavimento;

iluminagao natural ou de sistema de emergencia para alimentagao dab - a 
iluminagao artificial;

c - porta corta fogo entre caixa de escada e seu saguao e o hall de 

distribuigao a partir do sexto pavimento.

Art. 52. As escadas de uso coletivo nas edificagoes com doze ou mais pavimentos 

deverao dispor:

a - de antecamara entre o saguao da escada e o hall de distribuigao, isoladas 

por duas portas corta-fogo ;

antecamara ventilada por urn pogo de ventilagao natural aberto no
b - ser a 
pavimento terreo e na cobertura.

Art. 53. A existencia de elevador em uma edificagao nao dispensa a construgao de 

escada.
elevador nas edificagoes demaifde^ S^^u? aSfram o piso^e^uej pavimento ^

metrof) rde^^inlmo'fldoisTe^vad'oVsTo Odessa dimensao ser superior a 

24,00m (vinte e quatro metros ).

urn
e o

sera considerada a espessura§ 1° - Para efeito de calculo das dimensdes verticais 
das lajes com 0,15m (quinze centimetres ).

° - No calculo das dimensdes verticais, nao sera computado o ulhmo pavimento 
1 i destinado a dependencias de uso§2

quando este for de uso exclusive do penultimo, ou 
comum e privativa da edificagao.

Art 55 Os espagos de acesso ou circulagao as portas dos elevadores deverao ter 
dimensao na0P inferior a 1,50 m (urn metro e cmquenta centimetres ) medidas 

perpendicularmente as portas.

Art 56 Quando a edificagao tiver necessariamente mais de um elevador, as areas 
de acesso a cada par de elevadores devem estar interligadas em todos os pisos.

Art 57 O sistema mecanico de circulagao vertical esta sujeito as normas tecmcas da 
ABNT e devem ter um responsavel teemeo legalmente habilitado.
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Art. 58. O vao livre das portas sera maior ou igual a:

I - 0,60 m (sessenta centimetres ) para acesso a sanitarios e banheiros, 
vestiaries e dispenses de use privative de uma unidade autonoma;

II - 0,70 m (setenta centimetres ) para acesso a compartimentos de utilidade 
prolongada de use privative de uma unidade autonoma;

III - 0,80m ( oitenta centimetres ) para acesso a unidade autonoma.

Art. 59. Todo compartimento devera dispor de abertura comunicando diretamente 
logradouro ou espago livre dentro do lote para fins de iluminagao e ventilagao.

• Paragmfo unico - O disposto neste artigo nao se aplica a corredores e caixas de 

escadas.

Art. 60. Nao podera haver aberturas em paredes a menos de 1,50m (um metro e 
cinquenta centimetres ) da divisa do lote.

Art. 61. Aberturas para iluminagao ou ventilagao dos compartimentos de permanecia 
prolongadas e localizadas no mesmo terreno, nao poderao ter entre eles distancia 
menor que 3,00m (tres metros ), mesmo que estejam em um mesmo edificio.

Art 62. Os pogos de ventilagao de utilizagao transitoria nao poderao, em qualquer 
caso, ter area menor que 1,50 m2 ( um metro e cinquenta centimetres quadrados ), 
nem ’dimensao menor que 0,70m ( setenta centimetres ), devendo ser revestidos 

internamente e visitaveis na base.

• Paragrafo unico - Para compartimentos de permanencia prolongada, a area 
minima sera de 9,00m2 (nove metros quadrados), sendo a dimensao minima de
3,00 m (tres metros).

Art. 63. A soma total das areas dos vaos de iluminagao e ventilagao de um 
compartimento, tera seus valores minimos expresses em fragao da area desse 

compartimento, conforme disposigao a seguir:

I - compartimento de permanencia prolongada - 1/6 ( um sexto ) da area do

com

piso

II - compartimento de utilizagao transitoria -1/8 ( um oitavo ) da area do piso.

Os vaos de ventilagao terao, obrigatoriamente, area minima de• Paragrafo unico - 
0,50m2 (meio metro quadrado).

Art. 64. Para efeito da presente Lei, os compartimentos sao classificados em:
10
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I - compartimentos de permanencia prolongada;

II - compartimentos de utilizagao transitoria.

§ 1° - Sao compartimentos de permanencia prolongada aqueles locais de 
definido, caracterizando espagos habitaveis, permitindo a permanencia confortavel 
por long'o e indeterminado tempo, tais como salas, quartos, salas de jantar, jogos, de 
costuras, de estudos gabinetes de trabalho, cozinhas e copas.

§ 2° - Sao compartimentos de utilizagao transitoria aqueles locais de uso definido, 
ocasional ou temporario, caracterizando espagos habitaveis por curto e determinado 
tempo, tais como halls, vestibules, corredores, caixas de escada, sanitarios, 
vestiarios, despensas e lavanderias residenciais.

Art. 65. Os compartimentos das edificagoes para fins residenciais, conforme sua 
utilizagao, obedecerao as seguintes condigoes quanto as dimensoes mmimas:

uso

LARGURA MINIMA PE-DIREITO
MINIMO

AREA MINIMACOMPARTIMENTO

(M)M
2,602,509,00SALA
2,602,505,00QUARTO
2,602,004,00COZINHA
2,301,202,50BANHEIRO
2,30HALL
2,300,90CORREDOR

§ 1°- Podera ser admitido urn quarto de servigo com area de 4,00 m2 (quatro metros 

quadrados).

S 2° - Os banheiros que contiverem apenas um vaso sanitario e um chuveiro, ou um 
vaso e um lavatorio, poderao ter area minima de 1,50m2 ( um metro e cinquenta 
centimetros quadrados ) e largura minima de 0,90m ( noventa centimetres ).

Art. 66. Toda habitagao devera contar, pelo menos, com ambientes para repouso, 
alimentagao, servigos e higiene.

• Paragrafo unico - 
nao poderao ligar-se diretamente 
se diretamente com quartos.

Os ambientes que contenham aparelhos e sistemas sanitarios 
cozinha, assim como esta nao podera ligar-com a
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Art. 67. Nos conjuntos residenciais constituidos por Modelo de Assentamento 
independentes, ligados por via de circulagao, aplicam-se, no que couber, as 
disposigoes contidas no Codigo de Parcelamento do Solo.

Art. 68. Casas geminadas , filas de casas, casas escalonadas e grupos de casas, 
grupo de casas geminadas, grupo de fila de casas e grupo de casas germinadas 
deverao atender as seguintes disposigoes.

I - Poderao ocorrer sob a forma de condominio , onde corresponda a cada 
unidade, uma fragao ideal de terreno;

II - Quando nao ocorrem sob forma de condominio, o lote minimo devera ser 
de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados).

Art. 69. Os empreendimentos para fins residenciais so poderao estar anexos a 
conjuntos de escritorios, consultorios e compartimentos destinados ao comercio, 
desde que tenham acessos independentes.

Art. 70. As edificagoes para o trabalho abrangem aquelas destinadas a industria, ao 
comercio e a prestagao de servigos em geral.

Art. 71. As edificagoes destinadas a industria em geral, fabricas, oficinas, alem das 
disposigoes da consolidagao das Leis do Trabalho, deverao:

I - ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou 
outro material combustivel apenas nas esquadrias e estruturas da cobertura;

II - ter as paredes confinantes com outros imoveis, do tipo corta-fogo, 
elevadas a 1,00m ( um metro ) acima da calha, quando construidas na divisa
do lote;

III - ter os dispositivos de prevengao contra incendio de acordo com as 

normas da ABNT.

Art. 72. Nas edificagoes industrials, os compartimentos deverao atender as seguintes 

disposigoes:

I - quando tiverem area superior a 75,00m2 (setenta e cinco metros 
quadrados), deverao ter pe direito minimo de 3,20m (tres metros e vinte 

centimetres);

II - quando destinados a manipulagao ou deposito de inflamaveis, deverao 
localizar-se em lugar convenientemente preparado, de acordo com as normas

utilizagao de inflamaveis liquidos, solidosespecificas relativas a seguranga 
ou gasosos.

na
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Art. 73. Os fornos, maquinas, caldeiras, estufas, fogoes, forjas ou quaisquer outros 
aparelhos onde se produza ou concentre calor, deverao ser dotados de isolamento
termico, admitindo-se

I - Uma distancia minima de 1,00m ( urn metro ) do teto, sendo essa distancia 
aumentada para 1,50m (urn metro e cinquenta centimetres) , pelo menos, 
quando houver pavimento superposto;

II - Uma distancia minima de 1,00m ( urn metro ) das paredes da propria 
edificagao ou das edificagoes vizinhas.

Art. 74. As edificagoes destinadas a industria de produtos alimenticios e de 

medicamentos deverao:

I - ter, nos recintos de fabricagao, as paredes revestidas, ate a altura 
minima de 2,00m (dois metros), com material liso, resistente, lavavel e
impermeavel;

II - ter o piso revestido com material liso, resistente lavavel e impermeavel, 
nao sendo permitido o piso simplesmente cimentado;

III - ter assegurada a incomunicabilidade direta com os compartimentos 

sanitarios;

IV - ter as aberturas de iluminagao e ventilagao dotadas de protegao com tela 

milimetrica.

Art. 75. As edificagoes destinadas ao comercio em geral deverao:

I - ter pe-direito minimo de:

a) - 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), quando a area do 
compartimento nao exceder 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados);

b) - 3,20 (tres metros e vinte centimetros), quando a area do compartimento 
nao exceder 75 m2 (setenta e cinco metros quadrados);

c) - 4,00m (quatro metros), quando a area do compartimento exceder 75m2 
(setenta e cinco metros quadrados) .

II - ter as portas gerais de acesso ao publico de largura dimensionada 
fungao das somas das areas uteis comerciais na proporgao de 1,00m (urn 
metro) de largura para cada 600m2 (seiscentos metros quadrados) de area 
util, sempre respeitado o minimo de 1,50m (urn metro e cinquenta 
centimetros);

em

13
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III - ter sanitarios separados para cada sexo, calculados na razao de um 
sanitario para cada 300m2 (trezentos metros quadrados) de area util.

util inferior a 75,00m2 (setenta e cincoS 1° - Nas edificagoes comerciais de area 
metros quadrados), e permltida apenas um sanitario para ambos os sexos.

os sanitarios8 2° - Nos bares, cafes, restaurantes, confeitarias e congeneres 
deverao estar localizados de tal forma que permitam sua utilizapao pelo publico.

minima de 2,00m (dois metros), revestidos com material hso, resistente, lavav 

impermeavel.

estabelecimentos congeneres deverao dispor de8 1° - Os agougues peixanas e , ^ . „
chuveiros, na proporpao de um para cada 150m2 de area util ou fragao.

8 2° - Nas farmacias, os compartimentos destinados a guarda de drogas, 
3 ' de receitas, curatives e aplicapao de injepoes_ deverao atender as

mesmas exigencias estabelecidas para os locais de manipulagao de alimentos.aviamentos

Os supermercados, mercados e lojas de departamentos deverao atender as 
estabelecidas nesta Lei, para cada uma de suas segoes,§ 30 -

exigencias especificas 
conforme as atividades neles desenvolvidas.

Art. 77. As galerias comerciais, alem das disposipoes da presente Lei que Ihe forem 

aplicaveis,, deverao:

- ter pe-direito minimo de 4,00m (quatro metros),

II - ter largura nao inferior a 1/12 (um doze avos) do seu maior percurso e, no 

minimo, de 4,00m (quatro metros);

III - ter suas lojas, quando com acesso principal pela galeria, com area 
10,00m2 (dez metros quadrados), podendo ser ventiladas atraves

da galeria e iluminadas artificialmente.

I

minima de

Art 78 As edificagoes destinadas a escritorios, consultonos e estudios de carater 
profissional, alem das disposigoes da presente Lei, que Ihes forem aplicaveis, 
deverao ter em cada pavimento, sanitarios separados para cada sexo, na proporgao 
de um conjunto de vaso lavatorio (mictorio, quando masculmo), para cada 70,00m2 
(setenta metros quadrados), de area util, ou fragao.

14.
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- Sera exigido apenas um sanitario nos conjuntos que nao 
75,00nn2 (setenta e cinco metros quadrados).

• Paragrafo unico 
ultrapassarem a

estabelecimentos congeneres, alemArt. 80. As edificagoes destinadas a escolas e
das exigencias da presente Lei que Ihe forem aplicaveis deverao

_ de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou 
material combustivel apenas nas edificagoes terreas, bem como nas

e estruturas de forro e da

ser
outro
esquadrias, parapeitos, revestimentos de pisos 
cobertura;

II - ter locais de recreagao, cobertos e descobertos, recomendando-se que 

atendam ao seguinte dimensionamento.

a) local de recreapao com area minima de duas (2) vezes a soma das areas 

das salas de aula;

b) local de recreagao coberto 
das areas das salas de aula.

area minima de 1/3 (um tergo) da somacom

com as seguintester instalagoes sanitarias separadas por 
proporgoes minimas:

a) - um vaso sanitario para cada 50m2 (cinquenta metros quadrados) um 
mictorio para cada 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados) e um lavatono 
para 50m2 (cinquenta metros quadrados), para alunos do sexo masculmo,

sexoIII

b) - um vaso sanitario para 20m2 (vinte metros quadrados) e um lavatorio 
para cada 50 m2 (cinquenta metros quadrados), para alunos do sexo
feminino;

bebedouro para cada 40m2 (quarenta metros quadrados).

As edificagoes destinadas a estabelecimentos hospitalares deverao.

c) - um

Art. 81.

I - ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou 
outro material combustivel apenas nas edificapoes terreas, bem como nas 
esquadrias, parapeitos, revestimentos de pisos e estrutura da cobertura,

instalagao de lavanderia com aparelhamento de lavagem, desmfecpao
sendo os compartimentos correspondentes 

altura minima de 2,00m (dois metros), com
II - ter
e esterilizagao de roupas 
pavimentados e revestidos ate a 
material lavavel e impermeavel;

15
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III - ter instalacoes sanitarias em cada pavimento, para uso do pessoal e dos 
doentes que nao as possuam privativas, com separagao para cada sexo, nas
preserves proporgoes mmimas:

a) - para uso de doentes: um vaso sanitario, um lavatorio e um chuveiro, com
cada 90m2 (noventa metros quadrados) de areaagua quente e fria, para 

construida;

sanitario, um lavatorio e um 
area construida.b) - para uso do pessoal de servigo: um 

chuveiro, para casa 300m2 (trezentos metros quadrados) de
vaso

IV - ter necroterio com:

a) - pisos e paredes revestidos ate a 
material impermeavel e lavavel;

b) - aberturas de ventilagao, dotadas de tela milimetrica,

c) - instalagoes sanitarias.

V - ter quando com mais de um pavimento, uma escada principal e uma 
escada de servigo recomendando-se a instalagao de um elevador ou rampa 

para macas;

VI - ter instalagoes de energia eletrica de emergencia;

VII - ter instalagao e equipamentos de coleta, remogao e incineragao de lixo, 
que garantam completa limpeza e higiene;

- ter instalagao preventiva contra incendio, de acordo com as normas da

altura minima de 2,00m (dois metros)

com

VIII
ABNT.

hospitals deverao, ainda, observar as seguintes• Paragrafo unico - Os 
disposigdes:

| - os corredores, escadas e rampas, quando destinados a circulagao de 
doentes, deverao ter largura minima de 2,30m (dois metros e tnnta 
centimetres) e pavimentagao de material impermeavel e lavavel; quando 
destinados exclusivamente a visitantes e ao pessoal, largura minima de 

1,20m (um metro e vinte centimetres);

II - a declividade maxima admitida nas rampas sera de 10% (dez por cento) 
sendo exigido piso anti-derrapante;

16
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IV - as instalagoes e dependencias destinadas a cozinha, deposito de 
suprimentos e copas deverao ter o piso e as paredes, ate a altura minima de

material impermeavel e lavavel, e as2,00m (dois metros), revestidos com 
aberturas protegidas por telas milimetricas;

V - nao e permitida a comunicagao direta entre a cozinha e os 
compartimentos destinados a instalagao sanitaria, vestiarios lavandenas, e 

farmacias.

Art. 82. As edificagoes destinadas a hoteis e congeneres deverao obedecer as 

seguintes disposigdes:

I - ter, alem dos apartamentos ou quartos, dependencias de vestibule com 
local para instalagao de portaria e sala-de-estar;

II - ter vestiario e instalagao sanitaria privativos para o pessoal.

III - ter, em cada pavimento, instalagoes sanitarias, separadas por sexo 
proporgao de um vaso sanitario, um chuveiro e um lavatorio, no minimo para 
cada 72m2 (setenta e dois metros quadrados) de pavimentagao quando nao 

possua sanitarios privativos:

IV - ter instalagao preventiva contra incendio de acordo 

ABNT.

• Pamgrafo unico - Nos hoteis e estabelecimentos congeneres as cozinhas, copas, 
lavanderias e despensas, quando houver, deverao ter o piso e as paredes, ate a 
altura minima de 2,00m (dois metros) , revestidos com material lavavel e
impermeavel.

Art. 83. As edificagdes destinadas a auditorios, cinemas, teatros e similares deverao 

atender as seguintes disposigdes especiais:

I - ser de material de incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira, ou 
outro material combustivel apenas nas edificagdes terreas e nas esquadnas, 
lambris, parapeitos, revestimentos do piso, estrutura da cobertura e forro,

na

com as normas da

II - ter instalagoes sanitarias separadas para cada sexo, com as seguintes 
proporgdes minimas em relagao a lotagao maxima calculada na base de 1,60
m2/ pessoa;

17
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lavatorio par cada 500 (quinhentos)a) - para sexo masculino, um vaso 
lugares ou fragao e um mictorio para cada 250 (duzentos e cinquenta) lugares
ou fragao;

e um

lavatorio para cada 500 (quinhentos)b) - para sexo feminine, um vaso e 
lugares ou fragao;

III - ter instalagao preventive contra incendio, de acordo com as normas da 

ABNT.

um

Art. 84. Nas edificagoes destinadas a auditorios, cinemas teatros e similares, as 
portas, circulagoes, corredores e escadas serao dimensionadas em fungao da 

lotagao maxima:

I - quanto as portas:

a) - deverao ter a mesma largura dos corredores;

b) - as de saida da edificagao deverao ter largura total (soma de todos os 
vaos) correspondendo a 1cm (um centimetre) por lugar nao podendo cada 
porta ter menos de 1,50m (um metro e cinquenta centimetres) de vao livre, e 

deverao abrir de dentro para fora.

II - quanto aos corredores de acesso e escoamento do publico, deverao 
possuir largura minima de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros), a qual 
tera um acrescimo de 1cm (um centimetre) por lugar excedente a lotagao de 
cento e cinquenta (150) lugares; quando nao houver lugares fixes, a lotagao 
sera calculada na base de 1,60 m2 (um metro e sessenta centimetros 

quadrados) por pessoa;

III - quanto as circulagoes internas a sala de espetaculos:

a) - os corredores longitudinals deverao ter largura minima de 1,00m (um 
metro) e os transversals de 1,70 (um metro e setenta centimetros);

b) - as larguras minimas terao um acrescimo de 1 mm (um milimetro) por 
lugar excedente a cem (100) lugares, na diregao do fluxo normal de 

escoamento da sala para as saidas.

IV - quanto as escadas:

a) - as de saida deverao ter largura minima de 1,50m (um metro e cinquenta 
centimetros) par uma lotagao maxima de cem (100) lugares, largura a ser 
aumentada a razao de 1 mm (um milimetro) por lugar excedente;

18
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b) - sempre que a altura a veneer for superior a 2,50m (dois metros e 
cinquenta centimetros), deverao ter patamares, os quais terao profundidades 

de 1,20 (urn metro e vinte centimetros);

c) - nao poderao ser desenvolvidas em leque ou caracol;
d) - quando substituidas por rampas, estas deverao ter mclmapao menor ou 
igual a 10% e ser revestidas de material anti-derrapante.

um novo tempo

Art 85 As edificacoes destinadas a garagens em geral, para efeito desta Lei, 
classificam-se em garagens particulares individuals, garagens particulares coletivas 
e garagens comerciais, deverao atender as disposigoes da presente Lei que Ihes 

forem aplicaveis, alem das seguintes exigencias:

I - ter pe-direito mmimo de 2,30 (dois metros e trinta centimetros) ,

direta com compartimentos de permanencianao ter comumcagaoII
prolongada;

III - ter sistema de ventilagao permanente.

§ 1° - As edificagoes destinadas a garagens particulares individuals deverao atender, 
ainda, as seguintes disposigoes:

I - largura util minima de 2,50 (dois metros e cinquenta centimetros);

II - profundidade minima de 4,50m (quatro metros e cinquenta centimetros).

§ 2° - As edificagoes destinadas a garagens particulares coletivas deverao atender, 
ainda, as seguintes disposigoes:

I - ter estruturas paredes e forro de material incombustivel,

|| - ter vao de entrada com largura minima de 3,00m (tres metros) e, 
minimo, dois (2) vaos, quando comportarem mais de cinquenta (50) carros;

HI - ter os locals de estacionamento (“box”) , para cada carro 
largura minima de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros) e compnmento
de 5,00m (cinco metros);

IV - o corredor de circulagao devera ter largura minima de 3,00m (tres 
metros) e 3,50m (tres metros e cinquenta centimetros) ou 5,00m (cinco 
metros) quando os locais de estacionamento formarem em relagao aos 

angulos de 30°, 45° ou 90°, respectivamente;

no

com uma

mesmos
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V

§ 3° - As edificagoes destinadas a garagens comerciais deverao atender, amda, as 

seguintes disposigoes:
tolerando-se o emprego de 

estruturas de
construldas de material incombustivel

material combustivel nas esquadrias eI ser
madeira ou outro 
cobertura;

nao inferior a 5% (cinco por cento) da capacidade total da garagem,

III - ter o piso revestido com material lavavel e impermeavel,

IV - ter as paredes dos locals de lavagem e lubrificagao revestidas com 

material resistente , liso lavavel e impermeavel.

Art 86 Alem de outros dispositivos desta Lei que Ihes forem aplicaveis, os postos de 
abastecimentos de veicuios estarao sujeitos as seguintes condigoes;

I - apresentagao de projetos detalhados dos equipamentos e instalagoes

II - construgao em materials incombustiveis,

de alvenarias de 2,00m (dois metros) de alturaIII - construgao de muros 
separando-os das propriedades vizinhas,

IV - construgao de instalagoes sanitarias franqueadas ao publico, separadas 

para ambos os sexos.

. Paragrafo unico - As edificagoes para postos de abastecimento de veicuios 

deverao, ainda, observer a legislagao vigente sobre mflamaveis.

TITULO III 
DA FISCALIZAQAO

Art 87 Qualquer obra, em qualquer fase, que apresentar irregularidades previstas 
nesta Lei, fica sujeita a multa, embargo, interdigao ou demohgao.

Art 88 O orgao municipal responsavel pela fiscalizagao, no ambito de _sua 
competencia, expedira Notificagoes, Embargos, Termos de Demohgao e Interdigao e 

Autos de Infragao enderegados ao proprietario da obra.
20
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Art 89 As notificagoes serao expedidas apenas para o cumprimento de alguma 
e^glncia acessbria contida ao p.oc.ao, ou regular^ do pro,* ob,a oo 

simples falta de cumprimento de disposipoes nesta Lei e nela devera
obrigatoriamente constar.

I - a perfeita identificapao do notificado;

hora e local em que o notificado deve se apresentar;II - a data

III - O prazo para cumprimento ou regularizapao do objeto da Notificapao

III - o enquadramento legal objeto da notificapao;

V - a perfeita identificapao funcional do Notificando;

§ 1° - A Notificapao sera assinada pelo Notificando e pelo Notificado, cabendo ao 
segundo a datapao do proprio punho como prova de recebimento.

Art. 90. Constitui infrapao toda apao ou omissao as disposipoes emanadas do 

Governo Municipal no exercicio do seu poder de policia.

Art 91 O proprietario da obra sera considerado infrator e responsabilizado 
administrativamente e judicialmente por qualquer irregulandade apurada.

Art. 92. A infrapao sujeita o infrator a penalidade pecuniaria, alem de obrigapao de 

fazer ou desfazer e demais cominapoes aplicaveis.

Art. 93. As infrapoes sujeitas a penalidades pecuniarias e suas respectivas 

penalidades sao as explicitadas nos incisos abaixo.

_________ Infrapao________________ ________
Desobediencia ao disposto no artigo 19----------------------- ----------------
Desobediencia ao disposto no artigo 20------------------ ----------------------
Desobediencia ao disposto no artigo 22----------------- ----------------------
Desobediencia ao disposto no artigo 23---------------------- -----------------
Desobediencia ao disposto no artigo 24___ ____________________
Desobediencia ao disposto no artigo 30__________ ____________
Desobediencia ao disposto no artigo 37----------------------- ---------------
Desobediencia ao disposto no artigo 39________ _______________
Desobediencia ao disposto no artigo 41___________ ____________ _
Desobediencia ao disposto no artigo 69_____ ____________ _____
Desobediencia ao disposto no artigo 76 caput, ou qualquer de seu

UFM
Inciso 250
I 600

250
III 100
IV 200
V 200
VI 100
VII 200
VIII 200
IX 300
X
XI
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300paragrafqs_______________ ________________ ________—i--------
Qualquer irregularidade constatada na obra nao constante nos
incisos anteriores.______ _________________________________

XII 100

Paraqrafo Unico - As penalidades pecuniarias sujeitar-se-ao a multa e iuros do 
mora nos limites estipulados pelo Codigo Tributario Municipal, quando recolhidas 
fora da data aprazada e sera executada judicialmente se o mfrator se recusar a 
satisfaze-la na esfera administrativa.

Art. 94. Na graduapao da penalidade a ser aplicada

I - a gravidade da infragao;

ter-se a em vista:

os antecedentes do infrator, em relagao as disposigbes nesta Lei.

Paraqrafo unico - A penalidade sera aplicada em ,
considerando-se reincidente , para este efeito, aquele que ja houver sido pumdo pela
mesma infragao.

II -

dobro nas reincidencias

DO AUTO DE INFRAQAO

Art. 95. Dara motivo a lavratura do auto de infragao qualquer violagao das 

constantes desta Lei.

Paraqrafo Unico - Sao autoridades para lavrar auto de infrapao, os fiscais e outros 
funcionarios para tanto designados pelo Secretario, a cuja Pasta estiver vinculado o
Presente Codigo. .

Art. 96. Compete ao Secretario a que se refere o paragrafo Unico do artigo anterior, 
julgar os autos de infragao e arbitrar as multas correspondentes.

Art. 97. O auto de infragao constara obrigatoriamente:

I - a perfeita identificagao do infrator;

II - a data, bora e local em que se verificou a infragao,

III - o enquadramento legal da infragao;

IV - o historico circunstancial da infragao;

V - a perfeita identificagao do agente fiscal.

VI - O valor da penalidade aplicada, assim como os encargos legais pertinentes.

normas

22



(prefeitura 'Municiyatde Nazare 

(Rstado da (Bahia
(pra^a JACexcindre (Bittencourt, 07 - Centro 

Cmj N013.79 7.188./0001 -92 
Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215

Prefeitura Municipal

mzAzC
um novo tempo

§ 1° - O auto de infragao sera assinado por quem o lavrar, pelo infrator, e por duas 

testemunhas capazes.

testemunha recusarem-se a assinar, ou nao§ 2° - Na hipotese de o infrator ou 
puderem faze-lo, sera tal fato devidamente registrado no auto de mfragao

Lavrado o auto de infragao, sera este registrado no orgao competente eArt. 98.
enviado a Procuradoria Juridica para o devido processamento.

Art 99 Do auto de infragao se notificara o infrator, o qual tera o prazo de sete dias 
uteis, contados a partir da data da assinatura da notificagao, para apresentar, por
escrito sua defesa.

Paragrafo unico - A notificagao sera feita pessoalmente, ou pelo Correio, mediante
ainda, nao sendo encontrado infrator, por edital fixado emaviso do recebimento, ou 

quadro proprio no edificio sede da Prefeitura.

infrator oferecer testemunhas, serao os depoimentosArt. 100. Sempre que o 
tornados em resumo, em um so termo.

As testemunhas serao notificadas para a audiencia na forma do. Paragrafo unico - 
paragrafo unico do artigo anterior.

Art. 101. Apresentada a defesa, dar-se-a vista do processo do autuante, por 
quarenta e oito horas.

Art. 102. Completado o periodo de instrugao, ou nao sendo apresentada a defesa, 
sera o processo, devidamente instruido com parecer da procuradoria, concluso ao
Secretario da Pasta, para julgamento.

Art. 103. O infrator sera notificado, por escrito, da decisao proferida.

Art. 104. Quando a decisao for contraria ao infrator, tera este o prazo de sete dias, a 
contar do recebimento da notificagao, para recolher a multa.

Paragrafo unico - Decorrido o prazo para recolhimento, sem que este se realize, sera 

a multa inscrita como divida ativa.

Art. 105. Quando a decisao cominar pena de fazer ou desfazer, sera fixado prazo 

razoavel para inicio e conclusao da obrigagao.

Paragrafo unico - Esgotados os prazos sem que haja o infrator cumpndo a 
. Prefeitura providenciara a execugao da obrigagao, cabendo ao infrator 
custo do trabalho, acrescido de 20% (vinte por cento) do valor a titulo de

obrigagao, a 
indenizar o .
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administragao, prevalecendo para o pagamento o prazo e as condigdes do artigo 

anterior.

S :
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DO TERMO DE EMBARGO, INTERDIQAO OU DEMOLIQAO

Art. 106. O embargo de uma obra ocorrera quando decorrer o prazo de notificagao 
que tenha sido regularizada a situagao que Ihe deu causa.

Art. 107. A obra em andamento, seja ela de reparo, construgao, reforma ou 
construgao sera embargada, sem prejuizo das multas e outras penalidades, quando.

I - estiver sendo executada sem a licenga ou alvara da Prefeitura;

II - for desrespeitado o projeto;

III - O proprietario ou o responsavel pela obra recusar-se a atender qualquer 
notificagao da Prefeitura referente as disposigdes desta Lei.

Art. 108. Para que haja embargo de uma obra, faz-se mister que o fiscal ou 
funcionario credenciado pela Prefeitura abra um Processo Administrativo, ou ja 
existindo, fundamente-o, propondo ao Secretario o embargo, devendo este, lavrar ou 
autorizar a lavratura do competente Termo.

§ 1° - O Termo de Embargo devera obrigatoriamente conter:

I - a perfeita identificagao do proprietario e da obra embargada;

II - O numero do Processo administrativo e o fundamento utilizado;

III - a data e a bora da lavratura;

III - A perfeita identificagao do embargante;

§ 2° - O Termo de Embargo sera assinado privativamente pelo Secretario da Pasta, 
devendo uma copia ser afixada na obra em lugar visivel e emitido comunicado ao 
proprietario, pessoalmente ou pelos Correios atraves de AR .

Art. 109. O embargo somente sera levantado apos o cumprimento das exigencias 
consignadas no Processo Administrativo que deu origem ao Termo de Embargo.

Art. 110. O predio ou qualquer de suas dependencias podera ser interditado, 
provisoria ou definitivamente, pela Prefeitura, sem prejuizo das multas e outras 
penalidades, nos seguintes casos:

sem
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I - ameaga a seguranga e estabilidade das construgoes proximas,

II - obras em andamentos com risco para o publico ou pessoal da obra.

Art. 111. Nao atendida a interdigao e nao realizada a intervengao ou indeferido o 

respective recurso, tera inicio a competente agao judicial.

Art. 112. Toda e qualquer obra efetuada em desacordo com esta Lei, que nao haja 
viabilizagao de regularizagao, demonstrada em Processo Admimstrativo, fica sujeita 
a demoligao, sem prejulzo das multas e outras penalidades.

S 1° - A Demoligao sera precedida sempre de Notificagao ao proprietario ensejando- 
Ihe o direito de pronunciar-se em Processo Administrative especifico em prazo 

nunca inferior a 60 (sessenta) dias.

§ 2° - O Termo de Demoligao sera assinado privativamente pelo Secretario da Pasta, 
e devera conter obrigatoriamente:

I - a perfeita identificagao do proprietario e da obra a ser demolida;

II - O numero do Processo administrative e o fundamento utilizado;

III - a data e a bora da lavratura;

III - A perfeita identificagao do Secretario ;

um novo tempo

TITULO IV

DAS DISPOSIQOES FINAIS

Art 113 Todas as fungoes referentes a aplicagao das disposigoes desta Lei serao 
exercidas por orgaos da Prefeitura cuja competencia, para tanto, estiver defimdas 

em leis, regulamentos e regimentos.

Art. 114. Nos casos omissos, sera admitida a interpretagao analogica das normas 
contidas nesta Lei, sendo a decisao objeto de ato do Executive Municipal.

Art. 115. O Prefeito expedira os decretos, portarias e outros atos administrativos que 
fizerem necessarios a fiel observancia das disposigoes desta Lei.

Os prazos previstos nesta Lei contar-se-ao por dias corridos.

Art 117. O Executive podera celebrar convenios com entidades federais 
municipais e autarquias visando a fiel execugao desta Lei.

Art. 116.
estaduais,
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Art 118 Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao revogada5 as 
dtosigoes em contrario. Em especial a Lei n° 566/2001 de 11 de maio de 2001.

19 de novembro de 2009.Gabinete do Prefeito Municipal de Nazare, em

Milton Rabelo cteijttmeid

Prefeito Municipal
a Junior

VJ
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ANEXO I
LEICOMPLEMENTAR N°004/09

DEFINIQOES

Brasileira de Normas Tecnicas• ABNT - Associate
• ACRESCIMO - Aumento de uma edificagao, quer no sentido vertical, quer 
sentido horizontal, realizado apos a conclusao da mesma.
• AFASTAMENTO - Distancia entre a construgao e as divisas do lote, em que esta
localizada, podendo ser frontal, lateral ou de fundo,
• ALINHAMENTO - Linha divisoria entre o terrene e o logradouro publico;
• ALVARA - Documento expedido pela autoridade municipal, para execugao de 

obras de construgao, modificagao, reforma ou demoligao;
• ANDAIME - estrado provisorio de madeira ou material metalico para sustentar os 

operarios em trabalhos acima do nivel do solo;
• ANDAR OU PAVIMENTO - espago ou conjunto de espagos coberto ou

ou entre o ultimo piso

no

descoberto utilizavel entre os pianos de dois pisos sucessivos
e a cobertura de uma edificagao. ,, , .

- unidade autonoma de moradia de conjunto habitacional• APARTAMENTO

• APART-HOTEL - edificagao ou conjunto de edificagoes residencial (is) constituida
dotada (o) de unidade autonoma destinada a prestagao de(s) de apartamentos!

servigos de hotelaria; , .
• APROVAgAO DO PROJETO - ato administrative que precede o licenciamento
das obras de construgao de edificios;
• AREA CONSTRUIDA - area total de todos os pavimentos de uma edificagao, 
inclusive o espago ocupado pelas paredes;
• AREA CONSTRUIDA TOTAL ( SC ) somatorio das areas de pisos de uma 
edificagao, inclusive as ocupadas por paredes e pilares,
• AREA OCUPADA - projegao, em piano horizontal, da area construida situada 

acima do nivel do solo;
• AREA OCUPADA ( SO ) projegao horizontal sobre o terreno, da area construida 
de todas as edificagoes existentes em urn lote e situadas acima do nivel do solo,
• BALANQO - avango da construgao sobre o alinhamento do pavimento terreo,
• CASA - edificagao organizada e dimensionada para o exercicio de atividade
uniresidencial; . .. ,
• CASAS ESCALONADAS - edificagao destinada a duas ou mais umdades
residenciais, caracterizadas por cotas de pisos diferenciados, cuja articulagao com o 
exterior se faz atraves de acessos exclusivos de cada unidade, constitumdo no seu

unidade arquitetonica homogenea e que atenda a uma dasaspecto externo, uma 
seguintes caracteristicas;
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a) paredes externas total ou parcialmente contiguas ou
b) superposigao total ou parcial de pisos .

comuns;

. CENTRAL DE ABASTECIMENTO - complexo de edificagoes e estabelecimentos 
destinado a armazenagem e a comercializagao atacadista de generos alimentlcios;
• CENTRO COMERCIAL - edificagao ou grupo de edificagoes, com finalidade 
predominantemente comercial constituida (s) de lojas e escritorios com 
circulagoes comuns e areas construldas 751 m2 (setecentos e cinquenta e urn 
metros quadrados) a 3.500 m2 (tres mil e quinhentos metros quadrados );
• CENTRO COMUNITARIO - edificagao ou parte desta, com fungoes diversificadas 
ou nao provida de equipamentos de natureza sociocultural;
• COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO - relagao entre a soma das areas 
construldas sobre um terreno e a area desse mesmo terreno,

- numero que exprime, em metros ou outra unidade de comprimento,

acessos e

. COTA 
distancias verticais ou horizontais;
• DECLIVIDADE-inclinagao do terreno;
• DEPENDENCIA DE USO COMUM - conjunto de dependencias ou instalagoes da 
edificagao que poderao ser utilizadas em comum por todos ou por parte dos
usuarios;
• DESMEMBRAMENTO - Subdivisao de glebas em lotes destmados a edificagao, 
com aproveitamento das vias existentes desde que nao impliquem na abertura de 
novas vias e logradouros publicos, nem o prolongamento, modificagao ou ampliagao
dos ja existentes;
• DIVISA - linha limltrofe de um lote ou terreno;
• EDIFICAQAO - construgao acima ou abaixo da superflcie de um terreno, de 
estruturas flsicas que possibilitem a instalagao e o exerclcio de atividades humanas; 
. EDIFlCIO DE APARTAMENTOS MULTIRESIDENCIAL - edificagao comportando 
mais de uma unidade residencial autonoma, agrupadas horizontal ou verticalmente, 
dispondo de areas de circulagao interna e acesso ao logradouro publico
• EDIFlCIO DE ESCRITORIOS - edificagao comportando mais de uma unidade 

de escritorios, servidos por areas de circulagao interna e

comuns;

acesso aoautonoma 
logradouro publico comuns;
• EMBARGO - paralisagao de uma construgao em decorrencia de determinagoes 

administrativas e jurldicas;
• EQUIPAMENTO COMUNITARIO - equipamentos publicos ou pnvados de 
educagao, cultura, saude, lazer e similares;
• EQUIPAMENTO URBANO - equipamentos de: abastecimento de agua, servigo de 

energia eletrica, coleta de agua pluviais, rede telefonica, circulagaoesgotos
transportes, limpeza urbana e similares.
• ESPAQOS DE RECREAQAO - os espagos livres de uso publico e dividido em:

a) recreagao ativa: sao os espagos em que se desenvolvem atividades dinamica 
caracterizadas pela participagao ativa, livre e espontanea do ser humano;
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b) recreagao contemplativa: sao os espagos destinados a meditagao, ao repouso, 
a admiragao despreocupada da natureza;
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- descrigao dos materiais a servigos empregados na• ESPECIFICAQAO 
construgao;
• FAIXA “NON AEDIFICANDI” - area ou faixa na qual a legislagao em vigor nao 
permite construgao;
• FRENTE DO LOTE - limite frontal do terreno com o logradouro publico;
• FILAS DE CASAS - edificagao destinada a mais de duas unidades de uso 
residencial com uma ou mais paredes laterais parcial ou totalmente comuns 
contlguas, cuja articulagao com o exterior se faz atraves de cada unidade, e que 
constitui, no seu aspecto exterior, uma unidade arquitetonica homogenea;
• FOSSA SEPTICA - tanque de alvenaria ou concrete onde se depositam aguas de 
esgoto e as materias que sofrem processo de desintegragao;
• FUNDAQAO - parte da estrutura localizada abaixo do nivel do solo e que tern por 
fungao distribuir as cargas ou esforgos da edificagao pelo terreno;
• FUNDO DO LOTE - limite oposto a frente do lote;
• GALERIA COMERCIAL - conjuntos de lojas voltadas para passeio coberto

ou

com
acesso a via publica;
• GARAGENS COMERCIAIS - sao consideradas aquelas destinadas a locagao de 
espago para estacionamento e guarda de veiculos, podendo, ainda, nelas haver 
servigos de lavagem, lubrificagao e abastecimento;
• GARAGENS PARTICULARES COLETIVAS - sao as construldas no lote, em 
subsolo ou em urn ou mais pavimentos, pertencentes a conjuntos residenciais
edificio de uso comercial;
• GLEBA - lote rustico utilizado ou nao para fins agricolas, localizados na zona 
urbana , que ainda nao foi objeto de arruamento ou loteamento;
• HABITE-SE - documento expedido pela autoridade municipal para uso e 
ocupagao de edificagoes concluidas;
• HOTEL - edificagao ou conjunto de edificagoes, destinada (o) a prestagao de 
servigos de hospedagem temporaria e, que, no minimo, oferega quartos, banheiros, 
servigo de alimentagao e acesso e circulagao comuns;
• INDICE DE OCUPAQAO - relagao entre a area do terreno ocupada pela 
edificagao e a area total do terreno;
INDICE DE UTILIZAQAO OU COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MAXIMO 
(LU) relagao maxima permitida entre a area construlda (SC) de uma edificagao e a 
area total do terreno (St) em que a mesma se situa.

ou

LU = Sc/St

• INDICE URBANISTICOS - expressao matematica de relagoes estabelecidas entre 
o espago e as grandezas representativas das realidades socio-economicas e 
territoriais;
• INTERDIQAO - ato administrative que impede a ocupagao de uma edificagao
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- pista destinada ao trafego de veiculos nas vias de• LEITO CARROgAVEL 
circulagao, composta de uma ou mais faixas de rolamento;
• LICENCIAMENTO DE OBRAS - Ato administrative que concede licenga e prazo 
para o inicio e termino de uma obra;
• LOGRADOURO PUBLICO - parte ou superficie da cidade destinada ao transito 
ou uso publico, oficialmente reconhecida por uma designagao propria;
• LOJA - edificagao singular ou parte autonoma de uma edificagao, ligada a area 
comum de circulagao, ou a logradouro caracterizada pela ausencia de bloqueios a 
visibilidade e a circulagao, organizada de modo a permitir a exposigao de 
mercadorias e aderegos de comunicagao visual;
• LOTE - porgao de terra resultante do parcelamento urbano, com pelos menos 
uma das divisas voltada para o logradouro publico;
• LOTEAMENTO - A subdivisao de glebas em lotes destinados a edificagao, com 
abertura de novas vias de circulagao de logradouros publicos ou prolongamento, 
modificagao ou ampliagao de vias existentes;
• MARQUISE - estrutura em balango destinada a cobertura e protegao de
pedestres;
• MURO DE ARRIMO - muro destinado a suportar os esforgos do terrene;
• NIVELAMENTO - regularizagao do terreno atraves de cortes e aterro;
• PARCELAMENTO - subdivisao de terras nas formas de desmembramento ou 

loteamento;
• PASSEIO - parte do logradouro publico destinado a circulagao de pedestres (o 

mesmo que calgada);
• PATAMAR - superficie intermediaria entre dois lances de escada;
• PAVIMENTO - espago da edificagao compreendido entre os dois pisos
ou entre um piso e a cobertura.
• PAVIMENTO TERREO - pavimento definido pelo projeto cujo piso nao fique 
acima da cota 1,50m (um metro e cinquenta centimetres) em relagao ao ponto mais 
baixo do meio-fio do logradouro que Ihe e lindeiro, correspondente ao ponto medio 

da testada do terreno;
• PE-DIREITO - distancia vertical entre o piso e o teto de um compartimento;
• PISO - superficie do pavimento;
• PROFUNIDADE DE LOTE - distancia media entre a frente e o fundo do lote;
. POSTO DE SERVIQO E DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - 
empreendimento destinados as atividades de servigos de lavagem lubrificagao de 
veiculos e a comercializagao, no varejo, de combustiveis e oleos lubrificantes 

automotivos;
• QUADRA - conjunto de lotes delimitadores por vias de circulagao construindo um 
so quarteirao;
• QUOTA - relagao inversa entre grandezas representativas de atividades socio
economicas ou elementos fisicos e a area onde se distribuem;
• RECUO - distancia medida em projegao horizontal entre as partes mais 
avangadas da edificagao e as divisas do terreno;
• REFORMA - obra destinada a alterar a edificagao em parte essencial por 
supressao, acrescimo ou modificagao;

sucessivos
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• SUB-SOLO - pavimento ou pavimentos situados imediatamente abaixo do
pavimento terreo; , .
• SUMIDOURO - pogo destinado a receber afluente da fossa septica e permitir sua
infiltragao subterranea;
9 TAPUME - protegao de madeira que cerca toda extensao do canteiro de obras;
• TERMO DE VERIFICAQAO - ato pelo qual a prefeitura, apos a devida vistoria, 
certifica a execugao correta das obras exigidas pela legislagao em vigor;
• TESTADA DO LOTE - o mesmo que frente do lote;
• VAGA - area destinada a guarda de veiculo dentro dos limites dos lotes;
• VIAS DE CIRCULAQAO - o espago destinado a circulagao de veiculos e/ou
pedestres, sendo que:

Via particular - e a via de propriedade privada, ainda que aberta aoa)
publico;

b) Via Publica - e a via de uso publico aceita, declarada e reconhecida como oficial 
pelo municipio;

• VISTORIA - diligencia efetuada por funcionarios credenciados pela Prefeitura, 
para verificar as condigoes de uma edificagao ou obra em andamento,

Gabinete do Prefeito Municipal de Nazare, em 19 de novembro de 2009.

JuniorMilton Rabelo de
Prefeito P
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