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DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002.
Institui 0 COdigo de Obras do Municipio de
Areal,
que dispoe sabre normas para a
constru~ao e 0 parcelamento do solo.

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREAL:
FA(:O SABER QUE A caMARA MUNICIPAL APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPITULO I

Artigo 1° - A execuc;;ao de qualquer construc;;ao, reforma, loteamento de qualquer
especie ou desmembramento somente podera ser efetuada apos a aprovac;;ao do projeto
respectivo e concessao de Iicenc;;ade execuc;;ao pela Prefeitura Municipal, sob a responsabilidade
tecnica de pessoa ffsica ou jurfdica legal mente habilitadas junto ao CREA, cadastradas e
quitadas com os tributos municipais.
Artigo 2° - Para aprovac;;ao dos projetos referidos no artigo 1° devera a Prefeitura
Municipal considerar:
I -As diretrizes municipais para 0 uso do solo urbano;
II-As diretrizes de desenvolvimento regional definidas em pianos oficiais em vigor;
III - A defesa dos recursos naturais ou paisagfsticos e do patrimonio cultural do
Municfpio;
Artigo 3° - Os projetos, calculos ou memorias submetidas a Prefeitura Municipal
deverao ser assinados pelos proprietarios e pelo responsavel pela execuc;;ao da obra, seja a
pessoa ffsica ou jurfdica legalmente habilitada, cujos nomes serao precedidos da func;;ao que no
caso Ihes couber, tais como: "Autor do calculo", "Autor do Projeto" e "Responsavel pela
Execuc;;ao das Obras", bem como do numero do registro no CREA, devendo no local da obra
serem afixadas placas com identificac;;ao da obra e indicac;;ao do profissional responsavel e a
empresa construtora, se for 0 caso, com a respectiva qualificac;;ao.
Artigo 4° - Qualquer substituic;;ao de responsavel devera ser comunicada
Prefeitura
Municipal, sem 0 que permanecera a responsabilidade do profissional anotado, para todos os
efeitos legais.
Artigo 5° - Tendo em vista preservar as condic;;5es ambientais do Municfpio,
principal mente seus mananciais, sua flora e sua paisagem, fica estabelecido que:
Paragrafo 1°- Nao poderao ser aprovados os projetos em terrenos cujo loteamento
prejudique cobertura f10restal de mata atlantica nativa ou em recuperac;;ao ;
Paragrafo 2°- Sera preservada uma faixa marginal nos terrenos ao longo de rios, lagos,
lagoas e represas de 15 (quinze) metros.
Paragrafo 3°- Fica proibida a construc;;ao eo parcelamento de solo para fins urbanos no
terc;;osuperior dos morros.
Paragrafo 4°- Ficam exclufdas do estabelecido no paragrafo 2°, as construc;;6es ja
existentes conforme segue abaixo:
1- Ao Iongo da margem do Rio Piabanha no trecho que compreende a jusante do encontro
do corrego da Delfcia e 0 Rio Preto e a montante do encontro do corrego da Delicia e a divisa
com 0 municfpio de Petropolis.
II - Para as construc;;6es pertinentes ao inciso anterior, sO serao permitidas reforma e
acrescimo vertical de ate 03 (tres) pavimentos, incluindo-se os ja edificados e 0 subsolo, se
existente.
III - Para as construc;;6es existentes nas demais faixas marginais so sera permitida reforma
e acrescimo vertical de 1 (um) pavimento.
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IV - Para as licenl,;as de reforma e acrescimo estabelecidas nos incisos II e III devera ser
comprovada a aproval,;ao anterior da edifical,;ao pela municipalidade.
Artigo 6° - Nos projetos que interfiram ou tenham ligal,;ao com as rodovias federais ou
estaduais sera salicitado parecer aos 6rgaos regulamentadores na esfera de suas competencias.
Artigo 7° - Nos projetos referentes a im6veis tombados sera salicitado parecer aos
6rgaos regulamentadores do patrim6nio artlstico e cultural nas esferas federais, estaduais e
municipais.
Artigo 8° - No sentido de preservar a seguranl,;a das construl,;oes fica estabelecido que:
I - Sao considerados impr6prios para ocupal,;ao os terrenos erodidos ou em processo de
erosao;
II- as terrenos com declive superior a 45°;
III - Os terrenos pantanosos ou sujeitos a inundal,;oes peri6dicas;
Paragrafo Unico - A aproval,;ao de projetos nos casos previstos neste artigo depend era
do cumprimento, pela parte interessada, de exigencias especiais, alem das normalmente feitas,
a criterio da Prefeitura Municipal.

Da

Aprova~aode Projetos de Loteamentos Simples, Loteamento Destinado a
Condominio Fechado e de Desmembramento de Lotes Urbanos.

Se~ao I
Da Viabilidade e Consulta Previa
Artigo go - Considera-se loteamento urbano ou para fins urbanos, a subdivisao de
gleba em fotes destinados a edifical,;oes com abertura de novas vias de circula~ao ou de outros
logradouros, prolongamento, modifical,;ao ou amplial,;ao dos existentes.
Artigo 10 - Nao se considera loteamento, mas simples desmembramento, a subdivisao
de im6vel em lotes para edifical,;ao, desde que seja aproveitado 0 sistema viario oficial e nao se
abram novas vias de circulal,;ao ou outros logradouros, nem se prolonguem ou modifiquem as
existentes.
Artigo 11 - Considera-se Loteamento de Condomlnio Fechado, quando a subdivisao de
glebas em lotes para edifica~ao, gere a crial,;ao de logradouros e vias de circulal,;ao, sendo 0 usa
das vias e Iogradouros de uso exclusivo do condomfnio ou de um conjunto de condomlnios e
que 0 numero de lotes nao exceda a 80 (oitenta) unidades par condomlnio.
Artigo 12 - Nos projetos de loteamento urbano, 10%(dez por cento) da area total da
gleba, escolha da Prefeitura Municipal, devem ser transferidos ao municfpio, sendo destinados
a equipamentos urbanos ou comunitarios, tais como: escolas, postos de saude e afins.
Excepcionalmente e a criterio da Prefeitura Municipal a mencionada area de terra equivalente a
10% (dez par cento) podera estar localizada em outro local que nao seja a do loteamento.
Paragrafo Unico - As areas destinadas a recrea~ao e as vias de circula~ao e respectivas
faixas de domlnio nao estao inclufdas neste percentual.

a

Artigo 13 - Todo pedido de viabilidade de loteamento para fins urbanos e loteamento
de condomlnio fechado no Municfpio deve ser submetida
aproval,;ao da Prefeitura Municipal
contendo os seguintes elementos:
I - Planta de situal,;ao da gleba a ser loteada indicando:
oriental,;ao magnetica;
divisas de propriedade;
curvas de nlvel espa~adas no maximo de 5 em 5 metros;
localizal,;ao dos cursos d'agua, lagoas, areas alagadi~as e areas sujeitas a inundal,;oes
peri6dicas;
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a

vias de circula~ao contfguas
area;
bosques, arvores frondosas.
II - TItulo de propriedade ou equivalente;
III - Declara~ao da Companhia de Aguas e Esgotos, ou 6rgao Municipal competente, quanto
possibilidade de abastecimento de agua potavel e de coleta e destina~ao de esgotos.
Paragrafo Unico - No caso da impossibilidade de atendimento pelos 6rgaos competentes
de quaisquer servi~os referidos no inciso III deste artigo, 0 loteador podera propor solu~ao
alternativa, a ser apreciada pelas autoridades competentes.
Artigo 14 - A aceita~ao do pedido de viabilidade de loteamento ou condomlnio
apresentada na Consulta Previa nao implica em aprova~ao do projeto, cabendo
Prefeitura
direito de apresentar novas exigencias durante a aprova~ao definitiva do projeto.

a
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Se~aoII
Da Subdivisao da Gleba
Artigo 15 - A subdivisao da gleba em lotes devera obedecer a area mInima de 450m2
(quatrocentos e cinqUenta metros quadrados) e a testada minima de 10,00m (dez metros).
Somente nos casos em que os interesses do Municfpio assim 0 exigirem para um melhor
aproveitamento
de determinada area, a area minima podera ser de 250m2 (duzentos e
cinqUenta metros quadrados) ficando obrigat6ria a testada mInima de 10m (dez metros).
Paragrafo Unico - Nas areas destinadas a loteamento urbano para habita~ao popular e
proletaria, pela prefeitura municipal, sera permitido a area mInima de 150m2 (cento e
cinqUenta metros quadrados) e testada mInima de 10m (dez metros).
Artigo 16 - 0 comprimento das quadras nos projetos de parcelamento nao pode ser
superior a 450m (quatrocentos e cinqUenta metros).
Artigo 17 - As quadras de mais de 200m (duzentos metros) de comprimento devem ter
passagens para pedestres, espa~adas de 150m (cento e cinquenta metros), no maximo, com
largura mInima de 2m (dois metros) observando, ainda, as seguintes orienta~oes:
I - Serem providas de escadarias que nao permitam a erosao do solo, quando tiverem rampas
superiores a 15% (quinze por cento).
II - Nao servirem de acesso a nenhum lote.

Se~aoIII
Das Vias de Circula~ao
Artigo 18 - Nao sera permitida a abertura de vias de circula~ao nas areas urbanas do
Municfpio sem previa autoriza~ao da Prefeitura Municipal.
Paragrafo Unico - Nos projetos de arruamento, 0 tra~ado de novas vias devera
comprovar sua adequa~ao as necessidades da circula~ao local.
Artigo 19 - As dimensoes do leito e do passeio das vias de circula~ao devem ajustar-se
a natureza, do tipo de uso e a densidade de ocupa~ao das areas servidas, a jUlzo da Prefeitura
Municipal, de acordo com 0 seguinte:
I - largura mInima da pista de rolamento 6.00m
II - largura mInima do passeio 1.50m
Artigo 20 - A declividade maxima das vias de circula~ao devera ser de 15% (quinze per
cento).
Paragrafo Unico - Sera tolerada declividade superior em trechos cujos comprimentos
nao ultrapassem 150m (cento e cinqUenta metros).
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Sec;ao IV
Da Aprovac;ao de Projetos de Loteamento
Artigo 21 - 0 requerimento devera apresentar 0 projeto definitivo em 3 (tres) vias,
constando de:
I Sistema viario proposto, contendo dimens6es lineares e angulares do projeto e raios
das curvas;
II Destina<;ao das varias areas compreendidas na gleba a ser loteada;
III Subdivisao em totes, dimens6es e numera<;ao dos mesmos;
IV Projeto dos perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circula<;ao e pra<;as;
V - Projetos dos servi<;os de infra-estrutura, tais como: agua, esgoto, aguas pluviais.
VI Indica<;ao das servid6es.
VIIDeclara<;ao do incorporador, de que executara, conforme concessionaria local, projeto
de eletrifica<;ao, na fase de implanta<;ao do loteamento ou condomlnio.
Paragrafo 10 - Devera ser apresentado junto com 0 projeto, minuta de conven<;ao de
condomlnio, memorial descritivo contendo denomina<;ao, area total do terreno, area ocupada
pelo sistema via rio, area dos lotes, area a ser doada
Prefeitura Municipal, limites, situa<;ao e
outras caracterlsticas do imovel ou imoveis, bem como prazos previstos para implanta<;ao das
diversas fases de loteamento e custo estimado das fases.
Paragrafo 20 - Deverao ser apresentadas, anexas ao projeto, Certid6es Negativas de
tributos municipais e de onus reais relativos ao imovel.
Artigo 22 - Aprovado 0 projeto de loteamento para fins urbanos ou loteamento de
condomlnio fechado, 0 loteador tera prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a sua inscri<;ao no
Registro de Im6veis, sob pena de caducidade da aprova<;ao.
Artigo 23 - Antes de efetuar a inscri<;ao do loteamento no Registro de Im6veis, 0
requerente assinara um termo de compromisso, no qual se obrigara a:
I Executar, em prazo fixado no memorial descritivo,
abertura,
demarca<;ao de
nivelamento e alinhamento, meios-fios, sarjetas e recobrimento primario das vias,
pavimenta<;ao em rampas superiores a 15% (quinze por cento) e demarca<;ao dos
limites, bem como as demais obras exigidas pela Prefeitura Municipal.
II Facilitar a fiscaliza<;ao permanente da Prefeitura Municipal, durante a execu<;ao das
obras e servi<;os;
III Fazer constar nos compromissos de compra e venda de lotes a condi<;ao de que os
mesmos 56 poderao receber constru<;ao ou edifica<;ao apos executadas as obras
previstas no item I deste artigo.
IV Nos loteamentos destinados a Condomlnio Fechado vale as exigencias contidas no
inciso I do presente, alem de observadas as exigencias contidas na conven<;ao de
condomlnio.
Artigo 24 - No ato do registro do projeto de loteamento para fins urbanos aprovado
pela municipalidade, 0 loteador caucionara
Prefeitura municipal, mediante escritura publica,
uma area de 20% (vinte por cento) da totalidade dos lotes aprovados, como garantia de
execu<;ao das obras mencionadas no inciso I, do artigo 23, lotes esses que nao poderao ser
vendidos ou prometidos vender pelo loteador antes da aceita<;ao per parte da Prefeitura, das
obras executadas.
Artigo 25 - A suspensao da garantia prevista no artigo anterior sera feita, quando
forem aprovadas, pela Prefeitura Municipal, as obras executadas pelo loteador, conforme os
incisos I e III do Artigo 23.
Artigo 26 - No ate de inscri<;ao no Registro de Im6veis do projeto de loteamento
aprovado, 0 loteador transferira ao Munidpio, mediante escritura publica e sem qualquer onus
ou encargos para este, a propriedade das vias de circula<;ao indicadas no projeto de loteamento
e das demais areas destinadas ao Munidpio, conforme 0 disposto no Artigo 12.
Paragrafo Unico - A exigencia do presente artigo nao se aplica aos Loteamentos
destinados a Condomlnio Fechado.
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se~aoI
Das Licen~as para Constru~Oes
Artigo 27 - A execu~ao de qualquer edifica~ao, reforma ou amplia~ao de predio, deve
ser precedida da apresenta~ao de projeto, devidamente assinado pelo proprietario, pelo(s)
autor(es) do projeto e pelo(s) responsavel(veis) pela constru~ao, para efeito de aprova~ao do
projeto e licenciamento para a execu~ao de obras.
Artigo 28 - Devem constar do processo para aprova~ao de projetos na prefeitura
Municipal, 03 (tres) jogos de copias heliograficas das seguintes plantas, todas devidamente
assinadas:
I Planta de situa~ao do terreno e localiza~ao da constru~ao;
II Planta baixa de cada pavimento nao repetido;
III Planta de cobertura indicando os caimentos;
IV Planta de eleva~ao das fachadas principais;
V Cortes longitudinais e transversais;
VI Outros detalhes quando necessarios a elucida~ao do projeto;
VII planta do tratamento primario de efluentes.
Paragrafo 1° - Os projetos de tratamento de esgotos deverao constar de fossa septica,
filtro anaerobio, caixas de gordura, caixas de sabao e sumidouro; apenas os ef1uentes
dos vasos sanitarios deverao ser lan~ados na fossa septica e no filtro anaerobio, os
demais efluentes, apOs 0 devido tratamento, serao lan~ados no sumidouro.
Paragrafo 2° - No caso de reforma ou amplia~ao, devera ser indicado no projeto 0 que
sera demolido, construfdo ou conservado, de acordo com as seguintes conven~6es de cores:
a) - Cor natural de copia heliografica para as partes existentes e a conservar;
b) - Cor amarela para as partes a serem demolidas;
c) - Cor vermelha para as partes novas ou acrescidas.
Paragrafo 3° - A planta de situa~ao devera caracterizar 0 lote pelas suas dimens6es,
pelas cotas de distancia de pelo men os duas ruas adjacentes, indica~ao do norte e posi~ao do
meio-fio.
Paragrafo 4° - A planta de localiza~ao deve caracterizar a localiza~ao da constru~ao no
lote, indicar a sua posi~ao em rela~ao as divisas devidamente cotadas, e outras constru~6es por
ventura existentes no mesmo, existencia de rios, canais, arvores e outros elementos que
esclare~am melhor as condi~6es de implanta~ao da edifica~ao no lote.
Paragrafo 5° - As plantas baixas deverao indicar 0 destino de cada compartimento,
area, dimens6es internas, espessuras de paredes, aberturas e dimens6es externas da obra
Artigo 29 - Ap6s aprova~ao do projeto, a Prefeitura Municipal, mediante 0 pagamento
das taxas devidas, fornecera um Alvara de Licen~a para Constru~ao, valido por um ano.
Artigo 30 - As constru~6es Iicenciadas que nao forem iniciadas dentro de 12 (doze)
meses a contar da data do Alvara, deverao Ter 0 mesmo revalidado e subrneter-se a qualquer
rnodifica~ao que tenha side introduzida na legisla~ao, nao cabendo a Prefeitura Municipal
nenhurn onus por qualquer altera~ao que se fizer necessaria.
Artigo 31 - Para obras que nao estiverem conclufdas quando findar 0 prazo concedido
pelo Alvara, devera ser solicitado novo A1vara que sera concedido por rnais 01 (urn) ano,
podendo ser repetido rnais vezes a criterio da Prefeitura Municipal.
Artigo 32 - A concessao de licen~a para constru~aol reconstru~aol reforrna ou
arnplia~ao nao isenta 0 irnovel do Irnposto Territorial ejou Predial durante 0 prazo de execu~ao
das obras.
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Artigo 33 - Um dos jogos de capias heliograficas dos desenhos apresentados, apas
visado, sera entregue ao requerente, junto com 0 Alvara de Licen~apara Constru~ao, devendo
ser conservado na obra e apresentado ao fiscal de obras ou outras autoridades competentes,
sempre que solicitados.

Artigo 34 - A Prefeitura municipal fornecera, atraves de requerimento, projeto padrao
de residencia proletaria, com a respectiva Iicen~a para constru~ao alem de placa de
identifica~ao de obra nas dimensoes 0.50mx1.00m contendo brasao da PMAe tipo de projeto.

Se~aoIII
Da Taxa de Ocupa~ao
Artigo 35 - A taxa de ocupa~ao dos terrenos e de 60% (sessenta por cento) do lote
nas areas residenciais, de 90% (noventa por cento) do lote nas areas de uso comercial e misto,
80% (oitenta por cento) da area para uso industrial, ficando a criterio da Prefeitura Municipal
tal classifica~aoe percentual quando da inexistencia de defini~ao legal dessasareas.

Se~aoI
Da Classifica~ao das Edifica~oes
Artigo 36 - Conforme utiliza~ao a que se destinam, as edifica~oes c1assificam-seem
residenciais, nao residenciaise mistas.
Paragrafo 1° - As edifica~oes residenciais, segundo 0 tipo de utiliza~ao, podem ser
privativas ou coletivas.
Paragrafo 2° - As edifica~oes residenciais privativas sac unifamiliares ou
multifamiliares.
Paragrafo 3° - A edifica~ao e considerada unifamiliar quando nela existir uma (mica
unidade residencial. Sera multifamiliar quando existirem, na mesma edifica~ao, duas ou mais
residencias.
Paragrafo 4° - As edifica~oes nao residenciais sac aquelas destinadas a comercio,
industrias, atividades profissionais, locais de reuniao, hospitais, escolasetc.
Paragrafo 5° - As edifica~oes mistas sac aquelas destinadas a abrigar simultaneamente
atividades de diferentes usos.
Paragrafo 6° - 0 Zoneamento municipal e gabaritos para constru~ao serao definidos
pelo Plano Diretor Urbanfstico a ser elaborado no prazo maximo de doze meses a contar da
aprova~ao desta Lei.
Se~aoII
Das Edifica~OesResidenciais
Artigo 37 - Toda unidade residencial sera constitulda no mlnimo de 02 (dois)
compartimentos habitaveis, 01 (um) banheiro e 01 (uma) cozinha.
Artigo 38 - As edifica~oesresidenciaismultifamiliares possuirao sempre:
I Portaria com caixa de distribui~ao de correspondencia;
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II III -

local centralizado para coleta de lixo;
Equipamento para extinc,;ao de incendio, de acordo com as exigencias do Corpo de
Bombeiros;
IV Caixa d'agua coletiva, com acesso independente;
V Area de recreac,;aoproporcional a, no mlnimo, 0,50m2 por compartimento habitavel.
Artigo 39 - Todos os apartamentos deverao possuir area de servic,;ocom tanque, com a
supemcie minima de 1,50m2 (um metro e cinqUenta centfmetros quadrados) e dimensao
minima de 1,00m (um metro).
VI - 01(uma) vaga de garagem para cada unidade.
Artigo 40 - Em precJios de apartamentos a area util minima por unidade residencial
sera de 35,00m2 (trinta e cinco metros quadrados).

Artigo 41 - As unidades nao residenciais terao sempre instalac,;6essanitarias privadas.
Artigo 42 - As edificac,;6es nao residenciais deverao ter equipamento para extinc,;ao de
incendio de acordo com as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros.
Artigo 43 - Sao consideradas edificac,;6esdestinadas a locais de reuni6es: os Estadios,
Ginasios Desportivos, audit6rios, Salas de Convenc,;6es,Sal6es de Exposic,;Oes,Cinemas, Teatros,
Templos e outros.
Paragrafo 1° - Nos projetos de edificac,;6esdestinadas a locais de reuniao, exigir-se-ao:
aprevisao de areas para estacionamento de vefculos quando 0 logradouro nao comportar
parada de velculos.
blocais de espera;
cinstalac,;6essanitarias.
Paragrafo 2° - As edificac,;6esdestinadas a locais de reuniao obedecerao ao seguinte:
aas portas de entrada e salda serao independentes e abrirao para fora;
ba largura dos acessos, portas, corredores e escadas devera corresponder a O,Olm (um
centfmetro) por pessoa, considerada a lotac,;ao completa, e ter no mlnimo 1,20m (um
metro e vinte centlmetros).
Artigo 44 - As edificac,;6es nao residenciais destinadas a hoteis, mote is e similares
obedecerao as normas dispostas neste c6digo, e aquelas estabelecidas pelos 6rgao
fiscalizadores do setor nas esferas estaduais municipais e federais.
Artigo 45 - As edificac,;6es nao residenciais destinadas ao uso industrial obedecerao,
alem das normas estabelecidas neste c6digo, a todas as disposic,;6escontidas na Consolidac,;ao
das leis do Trabalho (ClT) e 6rgaos ambientais estaduais e federais, nos quais a industria
devera estar Iicenciada para exercer a atividade que Ihe compete.
Artigo 46 - Nas edificac,;Oesonde, no todo ou em parte, se processarem 0 manuseio,
fabrico ou venda de generos alimentfcios, deverao ser satisfeitas as normas exigidas pela
5ecretaria de Estado de Saude e demais 6rgaos municipais competentes.
Artigo 47 - as mercados, ac,;ouguese estabelecimentos congeneres, alem das normas
da Secretaria de Estado de Saude e demais 6rgaos municipais competentes, deverao obedecer
ao seguinte:
I-os
pisos deverao ser de materialliso, impermeavel e lavavel;
II - as paredes deverao ser revestidas ate a altura de 2,10m (dois metros e dez centfmetros)
de materialliso, impermeavel e lavavel;
III deverao ter torneiras e ralos em quantidade suficiente para a lavagem dos pisos e
paredes.
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Artigo 48 - As edifica<;6es destinadas a estabelecimentos hospitalares e laboratorios de
analise e pesquisa, obedecerao as condi<;6es estabelecidas pela 5ecretaria de Estado de Saude
e demais orgaos municipais competentes.
Artigo 49 - As edifica<;6es destinadas a estabelecimentos escolares obedecerao as
normas estabelecidas pela Secreta ria de Estado de Educa<;ao e Cultura.
Artigo 50 - As edifica<;6es destinadas a depositos de explosivos obedecerao as normas
estabelecidas em regulamenta<;ao propria do Ministerio do Exercito.
Artigo 51 - Nas edifica<;6es destinadas a postos de abastecimentos de vefculos, alem
das normas deste codigo serao observadas as concernentes
legisla<;ao ambiental vigente.
Paragrafo 1° - A limpeza, lavagem e lubrifica<;ao de vefculos devem ser feitas em locais
proprios, de modo a impedir que as aguas sejam levadas para 0 logradouro ou neste se
acumulem.
Paragrafo 2° - Os postos de abastecimento de vefculos terao compartimentos sanitarios
e chuveiros para uso dos empregados e instala<;6es franqueadas ao publico, separadas para
ambos os sexos.

a

SetaO IV
Das Vagas e Garagens
Artigo 52 - A obrigatoriedade ou nao de constru<;ao de garagem nas edifica<;6es deve
obedecer ao previsto na lei de zoneamento (quando existir) ou a criterio da Prefeitura
Municipal.
Paragrafo 1° - As garagens particulares deverao Ter area mfnima de 18m2 (dezoito
metros quadrados) e dimensao minima de 3,OOm (tres metros).
Paragrafo 2° - As garagens em edifica<;6es unifamiliares se forem abertas tipo abrigo,
poderao ocupar 0 afastamento lateral e ter area minima de 15m2 (quinze metros quadrados).
Paragrafo 3° - As condi<;6es para 0 calculo do numero minimo de vag as de vefculos,
serao na proper<;ao estabelecida per tipe de uso das edifica<;6es, segundo discrimina<;ao a
seguir:
aedifica<;ao residencial unifamiliar: 01 (uma) vaga per unidade residencial;
bedifica<;ao residencial multifamiliar ou mista: 01 (uma) vaga per unidade;
csupermercado, com area util superior 100,OOm2 (cem metros quadrados): 01 (uma) vaga
para cada 25,OOm2 (vinte e cinco metros quadrados) de area util;
drestaurantes, churrascarias ou similares, com area uti I superior a 250,OOm2 (duzentos e
cinquenta metros quadrados): 01 (uma) vaga para cada 40,OOm2 (quarenta metros
quadrados) de area util;
ehoteis, albergues ou similares: 01 (uma) vaga para cada quarto.
fmoteis: 01 (uma) vaga por quarto;
ghospitais, c1inicas e casas de saude: 01 (uma) vaga para cada 30,OOm2 (trinta metros
quadrados) de area util;
hlocais de reuniao com area util superior a 100,OOm2 (cem metros quadrados): 01 (uma)
vaga para cada 30,OOm2 (trinta metros quadrados) de area util.

Setao I
Da Classificatao dos Compartimentos
Artigo 53 - Os compartimentos,

I - habitaveis;
II - nao habitaveis.

em fun<;ao de sua utiliza<;ao classificam-se em:
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Paragrafo 1° - Os compartimentos
dormitorios

habitaveis sac:

salas;
lojas e sobrelojas;
salas destinadas a comercio, negocio e atividades profissionais;
locais de reuniao.
Paragrafo 2° - as compartimentos nao habitaveis sac:
salas de espera em geral;
cozinhas e copas;
instalal;oes sanitarias;
circulal;oes;
garagens;
areas de servil;o.

Sec;aoII
Das Dimens6es Minimas
Artigo 54 - as compartimentos
as dimens6es mfnimas.

habitaveis obedecerao as condil;oes seguintes quanto

COMPARTIMENTOS

Area m2

Altura m

a- uando existir a enas urn
b- os demais
Salas
Lo'as
Salas destinadas a comerCIO,
negocios
e
atividades
rofissionais

12,00

2,60
2,60

9,00
12,00
2100
21,00

Artigo 55 - as compartimentos
quanto as dimensoes mfnimas:

2,60
450
2,60

nao habitaveis obedecerao

as seguintes

condil;oes

Area m2
4,00
1,50

e

1,50
18m2

/vefculo

2,60
240
2,60

1,00
2,50
080

Paragrafo Unico - Os vaos de acesso terao altura de 2,10m (dois metros e dez
centfmetros).

Sec;aoIII
Das Condic;oesde Higiene
Artigo 56 - Os banheiros e instalal;oes sanitarias nao poderao Ter comunical;ao com
cozinhas.
Paragrafo 1° - Para todo e qualquer tipo de edifica~ao os botijoes de gas deverao ser
obrigatoriamente
instalados na parte externa das mesmas, em compartimento
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apropriado. Em predios acima de 02 (dois) pavimentos tais compartimentos especiais
deverao localizar-se no andar terreo.
Paragrafo 2° - Na hip6tese da nao existencia de coletores de esgoto sanitario nos
logradouros onde se pretenda construir, e obrigatoria a construc;ao de fossa septica,
filtro anaerobio, caixas de gordura, caixas de sabao e sumidouro; apenas os efluentes
dos vasos sanitarios deverao ser lanc;ados na fossa septica e no filtro anaerobio, os
demais efluentes, ap6s 0 devido tratamento, serao lanc;ados no sumidouro.
Paragrafo 3° - As edificac;6es residenciais e comerciais existentes em toda a area do
municfpio deverao construir tratamento de esgoto conforme paragrafo 2° do art. 56°;
com prazo de adequac;ao de 3 anos (tres ) a contar da data da aprovac;ao desta lei; 0
nao cumprimento do que determina este paragrafo deixa 0 infrator sujeito a multa de
10 vezes 0 valor da unidade fiscal (UFA).
Paragrafo 4° - As edificac;6es industriais existentes em toda a area do municfpio
deverao construir tratamento de efluentes conforme exigencia dos orgaos ambientais,
nas esferas de suas competencias com prazo de adequac;ao de 3 anos (tres ) a contar
da data da aprovac;ao desta lei; 0 nao cumprimento do que determina este paragrafo
deixa 0 infrator sujeito a multa de 300 (trezentas) vezes 0 valor da unidade fiscal
(UFA).
Artigo 57 - Quanto ao revestimento serao observadas as seguintes condic;6es:
I - as cozinhas, copas, banheiros, lavatorios, instalac;6es sanitarias e locais para despejo de
Iixo, terao pisos e paredes revestidos com materiais impermeaveis que oferecerao as
caracterlsticas de impermeabilidade dos azulejos ou ladrilhos de ceramica.
II - sera permitido, nas garagens, terrac;os e casas de maquinas, 0 piso em cimento Iiso,
devidamente impermeabilizado.

Se~aoI
Do Alinhamento
Artigo 58 - Todas as edificac;6es dentro das areas urbanas deverao respeitar:
afastamento mlnimo frontal de 2m (dois metros);
afastamentos mfnimos laterais de 1,50 (urn metro e cinqUenta centlmetros), quando
apresentarem abertura para as divisas laterais;
III - afastamento dos fundos de 2m (dois metros).
IV - afastamento lateral minima de 2m (dois metros) da outra divisa, se utilizar a edificac;ao no
alinhamento de uma das divisas.
Artigo 59 - Havendo mais de uma edificac;ao no mesmo lote, caracterizando sublotes, 0 afastamento entre as edificac;6es sera de 3m (tres metros), no mlnimo.
Artigo 60 - as predios comerciais, situ ados na area comercial ou conforme artigo 35,
poderao ocupar a testada do lote e obedecerao ao seguinte:
I 0 caimento da cobertura sera sempre no sentido oposto ao passeio ou paralelo a este;
Artigo 61 - Os predios industriais 56 serao permitidos em areas previa mente aprovadas pela
Prefeitura e obedecendo ao seguinte:
I afastamento frontal: mlnimo de 5m (cinco metros), sendo permitida area de
estacionamento neste espac;o;
II afastamentos latera is e de fundos: mlnimo de 3 (tres metros).
I
II -
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Artigo 62 - As fundac;;6es das edificac;;6es deverao ser executadas de maneira que nao
prejudiquem os im6veis limltrofes e sejam integralmente situados dentro dos Iimites do lote,
nao podendo invadir 0 leito da via publica.
Artigo 63 - 0 bota-fora dos materiais escavados deve ser realizado com destino a
locais pr6prios para este fim.

Se~aoIII
Das Areas molhadas
Artigo 64 - As areas molhadas, tais como banheiros, cozinhas, areas de servic;;o boxes,
saunas, duchas, piscinas, deverao ser impermeabilizadas para evitar infiltrac;;6es e danos a
estrutura.

Se~aoIV
Das Paredes
Artigo 65 - As paredes externas de uma edificac;;ao serao sempre impermeaveis.
Artigo 66 - As espessuras mfnimas das paredes de alvenaria de tijolo comum, serao:
I paredes externas (Bcm);
II paredes internas (Bcm);
III para as paredes que dividirem economias distintas (22cm).
Artigo 67 - quando executadas com outro material, as qualidades deverao ser
equivalentes as do tijolo quanto a impermeabilizac;;ao, acustica, resistencia e estabilidade.
Paragrafo Unico - Quando comprovada a superior resistencia e estabilidade do material
a ser aplicado em substituic;;ao ao tijolo, atraves de atestados do Instituto Nacional de
Tecnologia, as espessuras previstas nos incisos I, II e III do Artigo 66° poderao ser alteradas a
jUlzo da Prefeitura.

Se~aoV
Das Coberturas
Artigo 68 - As coberturas das edificac;;6es deverao ser de materiais que permitam
impermeabilizac;;ao perfeita e isolamento termico, sendo vedada a utilizac;;ao de telhas e
coberturas em fibro cimento e amianto em determinadas areas do munidpio.
Artigo 69 - As aguas pluviais provenientes das coberturas serao esgotadas dentro dos
limites do lote, nao sendo permitido 0 desagOe sobre os lotes vizinhos ou log radou ros.

Se~aoVI
Das Fachadas

E

Artigo 70 livre a composic;;ao de fachadas, excetuando-se as localizadas em zonas
hist6ricas ou tombadas, devendo nestes casas ser solicitado parecer aos 6rgaos competentes.

Se~aoVII
Da Ilumina~ao e Ventila~ao
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Artigo 71- Todo compartimento devera dispor de abertura comunicando diretamente
logradouro ou 0 espac;;olivre dentro do lote para fins de i1uminac;;aoe ventilac;;ao.
Artigo 72 - Excetuam-se desta obrigatoriedade os corredores internos com ate 10m
(dez metros) de comprimento e as caixas de escada em edificac;;6es unifamiliares de, no
maximo, 2 (dois) pavimentos.
Artigo 73 - A soma da area dos vaos de i1uminac;;aoe ventilac;;ao de um compartimento
tera seu valor mlnimo expresso em frac;;ao da area desse compartimento, conforme a seguinte
tabela:
salas, dormitorios e escritorios
1/6 da area do pisc
cozinhas, banheiros e lavatorios
1/6 da area do piso
demais comodos
1/8 da area do piso
Paragrafo Unico - Quando as aberturas se fizerem para varandas, areas cobertas
de ate 2,50m (dois metros e cinqUenta centlmetros) de largura, serao ampliadas de 50%
em suas dimens6es. Em varandas acima de 2,50m (dois metros e cinqUenta centlmetros)
de largura, nao sac considerados vaos de i1uminac;;aoe ventilac;;ao.
Artigo 74 - Alem das janelas, deverao os compartimentos destinados a dormitorios
dispor, nas folhas daquelas ou scbre as mesmas, de meios proprios para provocar a
circulac;;ao ininterrupta do ar.
Paragrafo Unico - Pelo menos metade da area das aberturas de iluminac;;ao devera
servir para ventilac;;ao.
Artigo 75 - Nenhuma abertura sera considerada i1uminando ou ventilando partes
do compartimento que dela ficarem distancia de mais de duas vezes e meia 0 pe direito.
Artigo 76 - Nao podera haver aberturas em paredes levantadas sobre a divisa ou a
menos de 1,50 (um metro e cinqUenta centlmetros) da mesma.
com

0

a

Artigo 77 - Os poc;;osde ventilac;;ao e i1uminac;;aode compartimentos habitaveis
(permanencia noturna) terao area minima de 4,OOm2 (quatro metros quadrados), devendo
center um cfrculo inscrito de 2m (dois metros) de diametro.
Artigo 78 - Para os compartimentos nao habitaveis (sem permanencia noturna), os
poc;;osde ventilac;;ao e iluminac;;ao terao area minima de 3,OOm2 (tres metros quadrados),
devendo conter um cfrculo inscrito de 1,50m (um metro e meio) de diametro.

Se~aoVIII
Das Circula~oes
Artigo 79 - As circulac;;6es em um mesmo nlvel, as rampas e escadas de utilizac;;ao
privativa em unidades residenciais ou comerciais terao sempre largura mfnima de O,90m
(noventa centfmetros).
Artigo 80 - Circulac;;aocom mais de 10,OOm (dez metros) de comprimento terao de
receber luz direta.
Artigo 81 - As circulac;;6es em um mesmo nlvel, as rampas e escadas de utilizac;;ao
coletiva em unidades residenciais ou comerciais terao sempre largura minima de l,20m
(um metro e vinte centlmetros) para uma extensao de ate lO,OOm (dez metros).

Se~ao IX
Das Escadas
Artigo 82 - As escadas de uso nitidamente secundario e eventual como para
deposito, garagens, dependencias de empregada, etc., poderao ser reduzidas para ate 0
mlnimo de 0,80 (oitenta centlmetros) de largura.
Artigo 83 - A altura maxima do degrau sera de O,18m (dezoito centfmetros).
Artigo 84 - A largura minima do degrau sera de O,26m (vinte e seis centlmetros).

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Areal
GABINETE DO PREFEITO

Artigo 85 - Sempre que a altura a vencer for superior a 2,80m (dois metros e
oitenta centfmetros) sera obrigat6rio intercalar urn patamar de largura mfnima igual a
largura adotada pela escada.
Sec;ao X
Das Rampas

Artigo 86 - As rampas de ligac;ao entre dois pavimentos para pedestres, nao
poderao ter declividade superior a 15% (quinze por cento).
5ec;ao XI
Dos Elevadores

Artigo 87 - A existencia de elevador na edificac;ao nao dispensa a construc;ao de
escada.
Artigo 88 - As caixas dos elevadores serao protegidas, em toda a sua altura e
perfmetro, por paredes de material incombustfvel
Artigo 89 - A parede fronteira a porta dos elevadores devera estar dela afastada
de 1,50 (urn metro e cinqUenta centfmetros), no mfnimo.
Artigo 90 - as elevadores tanto em seus carros como em sua aparelhagem de
movimentac;ao e seguranc;a e em sua instalac;ao, deverao estar em acordo com as normas
em vigor da Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT).
Artigo 91 - A obrigatoriedade do uso de elevadores se fara nas edificac;6es com
mais de 4 (quatro) pavimentos.

Sec;ao XII
Das Marquises e Balanc;os

Artigo 92 - A construc;ao de marquises na fachada das edificac;6es obedecera as
seguintes condic;6es:
I - serao sempre em balanc;o;
II- a face externa do balanc;o devera ficar afastada do meio-fio, no mlnimo 0,50 (cinqUenta
centf metros);
III- altura mfnima de 3,OOm (tres metros);
IV - permitir 0 escoamento das aguas pluviais, exclusivamente para dentro dos limites
do
lote;
V -nao prejudicar a arborizac;ao e iluminac;ao publicas, assim como nao ocultar placas de
nomenclatura ou numerac;ao.
Artigo 93 - Sera permitido 0 balanc;o acima do pavimento de acesso, desde que
nao ultrapasse O.60m.

Sec;aoXIII
Das Vitrines e Mostruarios

Artigo 94 - A instalac;ao de vitrines e mostruarios 56 sera permitida quando nao
advenha prejulzo para a ventilac;ao e iluminac;ao dos locais em que sejam integrados e nao
perturbem a circulac;ao de publico.
Artigo 95 - A distancia mInima entre a vitrine e 0 piso sera de O,20m (vinte
centfmetros) eo balanc;o de 0,20m (vinte centlmetros).
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Artigo 96 - Durante a execu~ao de obras de edifica~ao sera obrigatoria a coloca~ao
de tapume em toda a testada do lote.
Artigo 97 - a tapume devera ser mantido enquanto for necessario, para garantir a
seguran~a dos pedestres.
Artigo 98 - a tapume somente podera ocupar parte do passeio do logradouro
quando a edificac;ao a ser executada for no alinhamento ou em casos de estrita
necessidade, devidamente justificados, obedecidas as seguintes condic;6es:
I A faixa compreendida entre 0 tapume e alinhamento do logradouro nao podera ter
largura superior a metade do passeio, nem exceder 2,OOm (dois metros);
II - a tapume devera ser recuado para 0 alinhamento do logradouro tao logo a estrutura
da obra esteja conclufda.
Artigo 99 - as andaimes, que poderao ser apoiados no solo ou nao, obedecerao as
seguintes normas:
I terao de garantir perfeitas condi~6es de seguranc;a de trabalho para os operarios e
transeuntes, de acordo com a Consolidac;ao das leis do Trabalho (ClT);
II - quando apoiados no piso, terao de preyer passagens para pedestres e seus passadic;os
nao poderao se situar abaixo da cota de 2,50 (dois metros e cinqUenta centfmetros)
em relac;ao ao nfvel do passeio do logradouro.
Sec;aoXV
Dos Poroes
Artigo 100 - Nos por6es, qualquer que seja a utilizac;ao, serao observadas as
seguintes disposic;6es:
I - para que sejam habitaveis terao de respeitar as exigencias fixadas para compartimentos
habitaveis.
Sec;aoXVI
Do Reservat6rio de Agua
Artigo 101 - Toda edificac;ao devera possuir pelo menos urn reservatorio de agua
propria.
Artigo 102 - Os reservatorios de agua serao dimensionados pela estimativa de
consumo mfnimo de agua por edifica~ao conforme sua utiliza~ao e devera obedecer aos
fndices da tabela abaixo:
Unidades residenciais
200 litros por habitante
Hoteis
120 Iitros por hospede
Comercio, negocios e atividades
profissionais e industriais
06Iitros/m2
5ec;aoXVII
Dos Residuos
Artigo 103 - a destino final dos resfduos gerados pela a atividade da construc;ao civil
e industrial e de responsabilidade do gerador; ficando sujeito as penalidades da legislac;ao
municipal e ambiental ambiental vigentes.
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Artigo 104 - A pena de multa sera aplicada nos casas a seguir relacionados e dentro
dos limites fixados:
I inteio ou execu<;ao de obra sem licen<;ada Prefeitura Municipal: Embargo e multa de
03 (tres) a 10 (dez) vezes 0 valor da Unidade Fiscal do Munidpio de Areal (UFA);
II execu<;ao de obra em desacordo com 0 projeto: 03 (tres) vezes 0 valor da UFA;
III execu<;ao de obra em desacordo com a legisla<;ao municipal vigente: Embargo e
multa de 04 (quatro) 8 (oito) vezes 0 valor da UFA;
IV falta do projeto e do alvara de execu<;ao de obra e outros documentos exigidos no
local da obra: 04 (quatro) a 10 (dez) vezes 0 valor da UFA;
Paragrafo Unico - A Prefeitura Municipal podera, a seu criterio, esgotadas as fases
previstas no caput do art.l0s, demolir, independentemente de autoriza<;ao judicial,
ou exigir a demoli<;ao por parte do proprietario, na totalidade ou parcialmente, as
obras que estiverem em desacordo com os incisos I, II , III do art. 1040 e demais
artigos desta lei.
Artigo 105 - 0 contribuinte tera 0 prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intima<;ao
da autua<;ao, para regularizar sua situa<;ao infracional e 30 (trinta) dias para legalizar a obra
e/ou sua modifica<;ao na Prefeitura Municipal, sob pena de ser considerado reincidente.
Paragrafo Unico - Na reincidencia, as multas serao aplicadas em dobro.
Artigo 106 - As multas e embargos so serao validos se aplicados pelo Engenheiro
Municipal e/ou Fiscal de Obras e/ou Fiscal de Posturas.

Artigo 107 - Nenhuma edifica<;ao nova podera ser ocupada sem que seja procedida
a vistoria pela Prefeitura Municipal e expedida a respectiva "Carta de Habita<;ao" ou "Habite-

se".
Artigo 108 - Uma obra e considerada conclufda, para efeito do "Habite-se", quando
comprovado pelo orgao municipal competente, em vistoria local, que a obra esta
completamente
terminada,
obedecido 0 projeto aprovado, estando em perfeito
funcionamento as instala<;6es hidro-sanitarias e eletricas.
Artigo 109 - Apos a conclusao das obras devera ser requerida a vistoria
Prefeitura
municipal, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
Paragrafo Unico - 0 requerimento de vistoria sera sempre assinado pelo
proprietario e pelo responsavel pela constru<;ao, ou preposto por procura<;ao.

a

CAPITULO IX
Do Entorno da Represa do Morro Grande

Se~o I
Do Usa do Solo
Artigo 110 - Fica definido em fun<;ao das caracterfsticas paisagfsticas naturais os
seguintes usos do solo para 0 entorno da represa do Morro Grande:
I - Habita<;6es unifamiliares
II - Instala<;6es culturais
III - Instala<;6es para entretenimento e lazer
IV - Instala<;6es de ensino
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v - Hoteis e Pousadas
VI - Restaurantes
Sec;aoII
Do Sistema Viario
Artigo 111 - 0 sistema viario tera dimens6es definidas com segue abaixo:
I - Estrada do Morro Grande: 6/OOm (seis metros) de pista de rolamento e 1.50m (um metro
e meio) de passeio publico em cada lado.
II - Rua Abraao Messa: 6/OOm (seis metros) de pista de rolamento e 1.50m (um metro e
meio) de passeio publico em cada lado.
m - Ruas Secundarias: 6/OOm (seis metros) de pista de rolamento e 1.50m (um metro e
meio) de passeio publico em cada lado.
Sec;aoIII
Dos Afastamentos e taxas
Artigo 112 - 0 afastamento frontal para edificac;6es no sistema viario citado no art.
111 sera de 6,00m (seis metros), lateral de 2,00m (dois metros) e fundos 4,00m (quatro
metros).
Paragrafo 1° - A taxa de ocupac;ao sera no Maximo de 30% (trinta par cento)
Paragrafo 2° - 0 fndice de aproveitamento sera de 0,5 vezes a area do terreno.
Paragrafo 3° - A area mfnima para desmembramento de totes sera de 1000,00m2 (um mil
metros quadrados).

Das Disposic;oesFinais
Artigo 113 - Para fins desta lei, foram adotadas as seguintes definic;6es tecnicas:
Afastamento - distancia entre a construc;ao e as divisas do lote em que esta
localizada; os afastamentos podem ser: frontais, laterais e de fundos.
Area util - area livre aproveitavel de uma edificac;ao ou compartimento, medida
internamente, descontados os elementos construtivos tais como pilares, paredes,
caixas de escadas ou similares.
Alinhamento - linha projetada, locada ou indicada pela Prefeitura Municipal, para
marcar 0 limite entre 0 lote e 0 logradouro publico.
Balanc;o - avanc;o da edificac;ao sobre 0 alinhamento do pavimento terreo e acima
deste, ou qualquer elemento que, tendo seu apoio no alinhamento das paredes
externas se projete alem delas.
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Curvas de Nlvel - informa<;;ao grMica que caracteriza a conforma<;;ao topogratica do
terreno.

Drenagens - conjunto de opera<;;6esou instala<;;6esdestinadas a remover os excesses
de agua da superffcie e do subsoJo.

"Habite-se" - documento expedido pela Prefeitura Municipal autorizando a ocupa<;;ao
de edifica<;;aonova ou reformada.
Logradouro - parte da supemcie da cidade destinada ao transito de vefculos e/ou ao
uso publico, oficialmente reconhecido por nome proprio.
Lote - por<;;aode terreno que faz frente ou testada para urn logradouro descrita e
legalmente assegurada por uma prova de domlnio.
Meio-fio - pe<;;aem pedra con creta ou outro material que separa em desnlveJ a
cal<;;adae 0 logradouro.

Nivelamento em Projeto - defini<;;ao em cotas dos terrenos e vias em obras regulariza<;;aodo terreno de cortes e aterro.
Normas Tecnicas - informa<;;6es prestadas pela Associa<;;ao Brasileira de Normas
Tecnicas para cada assunto tecnico espedfico.
Orienta<;;ao Magnetica - informa<;;ao grafica que determina 0 Norte.
Parede de Mea<;;ao- parede comum a edifica<;;6escontlguas, cujo eixo coincide com
a Iinha divis6ria do terreno.
Patamar - supemcie intermediaria entre 02 (dois) lances de escada.
Pe Direito - distancia vertical entre 0 piso e 0 teto de urn compartimento.
Recuo - incorpora<;;ao ao logradouro publico de uma area de terreno pertencente
propriedade particular adjacente de urn mesmo logradouro, a fim de possibilitar a
realiza<;;ao de urn projeto de alinhamento ou de modifica<;;ao de projeto de
alinhamento.
Reforma - conjunto de obras destinadas a alterar divis6es internas; a deslocar,
abrir, reduzir ou suprimir vaos ou dar nova forma fachada.
Servidao - encargo imposto a qualquer propriedade para passagem ou servi<;;ode
outrem que nao 0 done da mesma.
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Sistema Viario - conjunto das vias urbanas de urn loteamento, uma cidade,
munidpio etc ...
Tapume - veda<;;aovertical feita de madeira ou outro material destinada a isolar
uma constru<;;aoe proteger operarios e transeuntes.
Taxa de Ocupa<;;ao- percentual da area do lote passlvel de ser ocupada. Obtem-se
dividindo a area de proje<;;ao horizontal da edifica<;;ao pela area total do lote; as
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areas de varanda com telha va e abrigos para vefculos em telha va nao entram no
calculo da area de proje~ao.
Tombamento - coloca~ao sob a guarda do Munidpio, Estado ou Uniao, dos bens
m6veis e im6veis cuja conserva~ao e prote~ao sejam de interesse publico.
UFA - Unidade Fiscal do Munidpio de Areal.
Quadra - area Iimitada por 03 (tres) ou mais logradouros adjacentes.
Vaga - area destinada
guarda de vefculos dentro dos Iimites do lote, podendo ser
coberta ou nao.
Vistoria - diligencia efetuada por funcionario habilitado para verificar determinadas
condi~6es de uma obra.
Zoneamento - divisao em lonas, estabelecendo diferentes usos de solo.
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Artigo 114 - Para 0 fiel cumprimento das disposi~6es desta lei, a Prefeitura
Municipal podera, se necessario, valer-se de mandado judicial, atraves de a~ao comunitaria,
de acordo com 0 disposto no C6digo de Processamento Civil.
Artigo 115 - Os casos omissos e as duvidas de interpreta~ao decorrentes da
aplica~ao deste C6digo serao apreciados pela Secreta ria de Obras e Urbanismo.
Paragrafo Unico - Para os projetos de constru~ao patrocinados pelo Governo
Estadual, Federal e Municipal a Prefeitura, excepcionalmente e a seu unico e exclusivo
criterio podera rever as exigencias previstas nesta lei.
Artigo 116 - Esta lei entra em vigor
disposi~6es em contrario.

na data de sua publica~ao, revogadas as

