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Banco Municipal de Alimentos
será inaugurado na segunda-feira

Última PáginaÚltima PáginaÚltima PáginaÚltima PáginaÚltima Página

A Prefeitura inaugura na
próxima segunda-feira o Ban-
co Municipal de Alimentos de
Campinas, um dos mais impor-
tantes projetos do Fome Zero
e do Programa de Segurança
Alimentar da cidade. Numa área
de 320 metros quadrados da
Ceasa-Campinas, o Banco vai
arrecadar doações de alimen-
tos para distribuir a entidades
que atendem pessoas caren-
tes. Um Conselho Gestor for-
mado por 43 representantes
do poder público, de empre-
sários e de entidades vai gerir
o órgão.

O evento de inauguração
começa às 9 horas, na Ceasa,
no local onde passa a funcio-
nar o Banco. Estão programa-
das apresentações culturais,
um culto ecumênico e uma so-
lenidade com a presença da
prefeita, Izalene Tiene, e de ou-
tras personalidades. Serão
apresentados os primeiros só-
cio-doadores do Banco e a lis-

ta de empresas, escolas, enti-
dades e outras instituições que
já têm colaborado por meio de
campanhas de arrecadação de
alimentos e de divulgação do
projeto. A Ceasa fica na Rodo-
via Dom Pedro I, no km 140,5.

Entre os objetivos do Ban-
co estão a realização de pro-

gramas de educação alimentar e
de integração com projetos que
geram trabalho e renda. �Ele faz
parte de um conjunto de iniciati-
vas que estarão sempre relacio-
nadas para garantir a todos o
seu direito cidadão mais básico,
que é o de comer, e também de
poder sair da condição de

vulnerabilidade social�, explica o
presidente da Ceasa-Campinas,
Mário Biral. O objetivo é que o
atendido consiga superar sua si-
tuação emergencial com o apoio
de técnicos da assistência social
e sendo encaminhado para pro-
jetos como as cooperativas, Ban-
co do Povo e outros.
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O investimento da Pre-
feitura no Banco foi de R$
291 mil, usado para a refor-
ma da área de 320 metros
quadrados na Ceasa, com-
pra de equ ipamentos e
contratação de funcionários.
O Banco de Alimentos vai
coletar, avaliar tecnicamen-
te, reembalar e distribuir às
entidades e organizações
que atendam pessoas de
baixa renda, alimentos doa-
dos por empresas de ali-
mentação e outros colabo-
radores. Além do combate à
fome, o Banco vai atuar para
a educação alimentar e a di-
fusão de técnicas de elimi-
nação de desperdícios e cui-
dados sanitários no uso de
alimentos.

Novo modelo de alimentação escolar: política municipal do Fome Zero

Diretoras de 29% das uni-
dades educacionais de Campinas
participam de reuniões com a
Ceasa-Campinas e com a Secre-
taria Municipal de Educação nes-
ta semana para que começem a
integrar o novo modelo de ali-
mentação escolar. É que a partir
de 26 de maio a merenda destas
escolas volta a ser administrada
pela Prefeitura, dando sequência
ao projeto iniciado em julho do
ano passado em 71% da rede
de ensino.

Serão três grupos de dire-
toras educacionais, divididas
por períodos, que vão conhe-
cer a nova gestão e os objeti-
vos da mudança. Segundo a
gerente de Alimentação Escolar
da Ceasa-Campinas, Alessandra
Maximiano Dias, desde o início
de maio as nutricionistas da
Ceasa estão fazendo visitas de
apresentação nas unidades que
serão integradas ao novo mo-
delo e a receptividade tem sido
muito boa.
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Museu de Arte Contemporânea de Campinas

Nos próximos dia 16 e
18 será realizado o seminá-
rio Museus e Ação Educativa
- Arte Ciência e História, no
Palácio dos Azulejos. Forma-
do por mesas redondas com
especialistas, o evento acon-
tece em comemoração ao Dia
Internacional do Museu, no
dia 18. Na oportunidade será
também reativada a sala de
projeção do Museu da Ima-
gem e do Som (MIS).



PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

COMUNICADOS

01) Representação - CMI:
A) O Exmo Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, através do
Of. Nº. 061/03 GS faz a indicação dos seguintes conselheiros:
Titular: José Carlos Faria
Suplente: Sandra Lia Mendes Biason
B) O Exmo Secretário de Cultura, Esporte e Turismo através do Of. 7770/03
COMUNICA a revogação do item 3º da portaria nº 48539//01, e indica como
representantes da SMCET:
Titular: Paula Cristina da Costa e Silva
Suplente: Marli Vivaldi Decicino
C) Do Movimento Tempos- Grupo de Convivência, através do Of. MT. 1/38,
indicando os Conselheiros:
Titular: Roberto Unger
Suplente: Ayrton C. Casotti
Alguns Conselheiros tomaram posse na Reunião do dia 07/maio/03, às 14: 30
hs e outros tomarão posse no dia 04/junho/03, na Casa dos Conselhos, na
Reunião Ordinária. 
02) Desligamento 
O Conselho recebeu ofício em 01/04/03, comunicando o desligamento a pedido
do Assessor Técnico Enio Bruno Quícoli.

Campinas, 12 de maio de 2003

ESTHER MONTEIRO CRUZ CARDOZO

Presidenta do C.M.I.

(13, 14 e 15/05)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO 001/03

A Secretaria Municipal de Educação através da Assessoria de Educação e
Cidadania, proporcionará uma ampla discussão e socialização da experiência
bem sucedida de Compra Coletiva de Material Escolar (C. C. M. E. ), realizada
no início deste ano letivo. Organize a participação de sua escola nesta atividade,
garantindo a presença de no mínimo um representante por U. E.

DATA DA REUNIÃO: 17/05/03 (sábado )
LOCAL: Sindicato dos Bancários - Rua Ferreira Penteado nº. 460 ( Centro )
HORÁRIO: 8: 30 h às 11: 00 h

ELIZABETH ROSSIM

Assessoria de Educação e Cidadania

(14 e 15/05)

RESOLUÇÃO CONJUNTA SME/FUMEC Nº 08/03

Dispõe sobre a matrícula no Ensino Fundamental e/ou Educação
de Jovens e Adultos dos alunos com medida judicial

A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal de
Educação Comunitária- FUMEC, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO:
- o disposto na Constituição Federal de 1988, em especial no artigo 227;
- o disposto da Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação- LDB, em especial,
nos artigos 4º e 5º;
- o disposto na Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial
nos artigos 53 e 54; e
- os objetivos, diretrizes e políticas da Secretaria Municipal de Educação, que
explicitam a inclusão radical como um dos eixos da ESCOLA VIVA

RESOLVE:

Art. 1º. As Unidades Educacionais de Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos deverão promover a inclusão de todos os alunos com medida
judicial, encaminhados pelas Prestadoras de Medidas Sócio Educativas.

Parágrafo único: Para atendimento do caput deste artigo, a Secretaria
Municipal de Educação está desenvolvendo um programa de acompanhamento
estreito e sistemático, envolvendo o Departamento Pedagógico, através da
Coordenadoria de Educação Básica, a Assessoria de Educação e Cidadania, as
Diretorias Estaduais de Ensino Leste e Oeste e as Prestadoras de Medidas Sócio
Educativas do Município de Campinas para apoio e suporte educacional e social
aos alunos em situação de vulnerabilidade social.

Artigo 2º- As orientações legais para a matrícula e o aproveitamento escolar
dos alunos serão fornecidas pelo supervisor educacional.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor no ato de sua publicação.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

(14 e 15/05)

CONVITE

2º Encontro Regional de Formação do NAED Sudoeste
Dando encaminhamento à proposta de formação descentralizada, a equipe do NAED
Sudoeste CONVIDA para participação em sua atividade de Formação Regional:
DATA: 15/05/03
HORÁRIO: das 8h30 às 12h00
LOCAL: Auditório da EMEF Vicente Rao
TEMA: O conselho de classe/ Série/ Termo/ no processo de avaliação
PARTICIPAÇÃO: Educadores da Região SUDOESTE: Diretores, Vice-diretores,
Orientadores Pedagógicos, Professores, Monitores e demais interessados.
CONVIDADO: Laboratório de Observação e Estudos Descritivos -- LOED
/UNICAMP.

Para garantir a participação de um professor representante, cada UE deverá se
organizar, preferencialmente, contando com o trabalho de professor contínuo.
(14 e 15/05)

SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA

O Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Terreno do Departamento
de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, tendo
constatado que as pessoas abaixo relacionados, proprietários de terrenos
localizados neste Município, não atenderam as notificações para execução de
limpeza de terrenos e/ou muros ou cercá-los com telas de arame e/ou a
pavimentação do passeio fronteiriço, nos respectivos prazos legais, no uso de
suas atribuições dá ciência dos Autos de Infração e Multas lavrados, abaixo
relacionados. É facultado aos proprietários a interposição de defesa, por escrito,
no prazo máximo de 08 dias, a contar da presente data, sob pena do lançamento
do valor não quitado em Divida Ativa e posterior cobrança Judicial. 

REGIÃO LESTE
Cód/Contrib. Proprietário Auto de Infração e Multa
00. 028. 000-3 Abelardo Rodrigues Lima 30080/30081
08. 978. 000-2 Caixa Econ. Federal ESP 123332
14. 454. 000-3 Carmelina Bellbel Misciato 123336
55. 079. 453-3 Emprelotes Emp. Lotea. S/C 123335
55. 040. 061-3 Ermitage H. Turismo e/ou 30006/30005
55. 070. 139-3 Heida Maria de F. Peschoalotti 123333
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55. 050. 553-3 Horacio Monte Negro 123337/123338
55. 054. 233-3 Imob. Jd. Myriam Ltda 123345/123346/123347
55. 054. 234-3 Imob. Jd. Myriam Ltda 123342/123343/123344
55. 553. 666-3 Imob. Jd. Myriam Ltda 31394
55. 011. 188-3 Jandyra P. de Oliveira 123354/123355/123356
55. 010. 895-3 Jandyra P. de Oliveira 30096/30094
25. 822. 000-3 Jaico Leite de Almeida 123334
55. 000. 748-3 José Freitas Filho 123349/123350/123359
55. 011. 808-3 José Bernardo 30074/30075/
55. 063. 249-3 José B. C. Nogueira 123360/123361/123362
55. 085. 443-3 José Luiz Guido Sobrinho 123351/123352/123353
55. 068. 888-3 Money Cor. De Imoveis Ltda 123328/123329/
47. 202. 250-3 Rosa Pratel Busto 123357/123358
41. 016. 576-3 Roberto Ferreira 123331
REGIÃO SUL
41. 352. 800-3 Ana Maria Zalecki e/ou 31426/31427/31428
04. 139. 000-2 Antonio Colobriallo 30816
02. 562. 000-3 Antonio João Paschoaletto 32049
550. 78. 381-3 Boa Esperança Com. E Adm. Ltda 32012
55. 024. 619-3 Bruno Gunter Barthel 30632
06. 862. 000-2 Clarice Moura S. Cunningham 123399
55. 058. 801-3 Daniel Palmeirão dos Santos 32242/32243/32244
55. 024. 543-3 Dario Grattapaglia 30528/30259/30530
55. 064. 938-3 Elize Moyako Tsutsumo Kunii 30578/30579
43. 842. 800-3 Francisco Von Zuben 32094 
16. 533. 000-3 Jeronimo Piccolotto e/ou 31411/3141331412
17. 295. 100-3 José Ferreira 123279/123278/123280
72. 275. 000-3 Jair Lourival Morelli 31183/31184
45. 781. 000-3 Lamartine Mendes Ferreira 31251/31252/30375
55. 064. 176-3 Loja Sim. Princesa D’Oeste 32091/32092/32093
72. 317. 600-3 Maria Lucia Lucarelli Kappke 123476/123477
55. 041. 604-3 Esp. Maria Lourdes S. Prado 32009
55. 042. 166-3 Esp. Maria Lourdes S. Prado 123261/123260/123259
29. 953. 000-2 Manoela Vicente e/ou 123287/123288/123289
55. 078. 223-3 Neil H. Zangarni G. Oliveira 32030/32028/3232027
36. 028. 000-3 Soc. Imob. Jd. Paraizo Ltda 53019
36. 029. 000-3 Soc. Imob. Jd. Paraizo Ltda 53020
47. 604. 700-3 Rosana Gialuuca e/ou 123381/123382/123383
55. 058. 888-3 Tamoio Agro Pecuaria Ltda 2246/2247/2248
55. 058. 892-3 Tamoio Agro Pecuaria Ltda 32077/32076/32075
55. 058. 765-3 Tamoio Agro Pecuaria Ltda 32072/32073/32074
55. 059. 010-3 Tamoio Agro Pecuaria Ltda 32081/32082
03. 596. 650-3 Victoria Soares Caputo e/ou 32048
REGIÃO NORTE
72. 018. 000-3 Alex Vianey Callado Franca 30537/30538
55. 024. 743-3 Anna Beatrix Prado Guimarães 30601/31195
55. 024. 529-3 Anna Beatrix Prado Guimarães 30643/30644
55. 024. 504-3 Anna Beatrix Prado Guimarães 30645/30646
55. 024. 540-3 Anna Beatrix Prado Guimarães 30633/30634/30635
550. 24. 553-3 Anna Beatrix Prado Guimarães 30636/30637/30638
55. 024. 639-3 Anna Beatrix Prado Guimarães 30649/30647
72. 211. 300-3 Andre Louzada Brandão 31175
72. 346. 600-2 Antonio Castro Lirio de Almeida 30509
72. 206. 700-3 Adalpra S/A. Agricola e Com. 31008
55. 035. 851-3 Bisco e Boseli 30811
55. 050. 396-3 Burato Administ. Imoveis S/C 31002
55. 025. 829-3 Cia. Imob. Campineira 30521
55. 025. 828-3 Cia. Imob. Campineira 30517
55. 065. 504-3 Claudemir Antonio da Silva 30602/30606
55. 045. 682-3 Casa Grande Imob. E Com. Ltda 30615/30616/30617
72. 226. 400-3 Codesca Manc. Atac. Pr. Farm. 123491/123492/123493
72. 226. 300-3 Codesca Manc. Atac. Pr. Farm. 123488/123489/123490
72. 226. 200-3 Codesca Manc. Atac. Pr. Farm. 30725/123486/123487
55. 034. 283-3 Cond. Faz. Boa Vista 2055/2056
55. 034. 232-3 Cond. Faz. Boa Vista 2059/2060
55. 032. 789-3 Cond. Faz. Boa Vista 2067/2068
55. 034. 356-3 Cond. Faz. Boa Vista 31087
55. 021. 836-3 Edson Marconato 30580/30581
55. 024. 568-3 Elvino Silva Filho 30710/30711
42. 113. 094-2 Eufrosino Thomazi Padre 30679
17. 866. 000-2 Geraldo Penteado Miranda 30448
55. 011. 736-3 GP Const. E Comercio Ltda 30548
42. 014. 340-2 Hebe Nascimento Henderson 30629/30631
55. 068. 741-3 Helen Lonzada 30593/30594
72. 247. 000-3 Hernami Guimarães Andrade 30504
45. 432. 700-3 Imob. Vl. San Martin Ltda 30730/30731
72. 030. 600-3 Ivan de Queiroz Barras 30541
45. 418. 800-3 Jeannette Youssif Haddad 30562
55. 032. 807-3 José Maria Freitas Neto e/ou 30671/30672/30670 
55. 028. 137-3 José Vitorino Fassima 30722
55. 064. 284-3 João Tomas Terra e/ou 30536/30535
72. 212. 600-3 José Eduardo G. Teixeira 30544/30543
72. 248. 500-3 José Geraldo Maschietto 30505
55. 028. 192-3 Jonas Roberto Píccoli 30574/30575/31197
72. 262. 600-3 Julieta de castro Tinoco Cabral 31172
72. 170. 000-3 Loredano Sodini Filho 30583/30584
72. 216. 300-3 Luis Carlos Gomes Peixoto 30588/30589
55. 027. 944-3 Luis Carlos Quintal 30802/30803
55. 045. 517-3 Marcilio Erciodi Ramos 30607
55. 035. 431-3 Marcelino Pires Barbosa 2069/2070
55. 024. 304-3 Massaro Fukuoka 30599/30600
32. 233. 400-3 Nicola Mariottini Campinas 30712/30713/30714
47. 795. 400-3 Nilsa de Oliveira Costa 30726/30727
72. 252. 000-3 Olga de Assis Aguiar 123483/123484/123485
550. 81. 950-3 Osvaldo Rossi Baladin 30614/30618
55. 012. 400-3 Osvaldo Lico da Silva 35992/35990
28. 588. 000-3 Otaviano Alves de Lima 30567/30568/30569
29. 127. 680-3 Otaviano Alves de Lima F. 30806/30807
51. 251. 000-3 RCC Agric. E Pecuaria Ltda 123500/30576/30577
75. 280. 000-2 Rosa Maria de Belluzzo 30523
72. 356. 500-3 Roberto Teixeira Pessíne 30641/30642
55. 068. 649-3 Ruslan Portela 30776/30778/30779
70. 852. 000-3 Soc. Mis. N. S. Consoladora 31198
55. 067. 275-3 Taiko Indiosi Lucenti 30571/30572
55. 027. 929-3 Tito dos Santos 30658/30659
42. 015. 895-2 Velino Ind. de Velas Art. Ltda 30735
72. 315. 400-3 Vilson Carmassi 30539/30540
20. 149. 000-3 V. S. Imoveis e Emp. Sociais 30814
55. 064. 277-3 Warner Reis Junior 30531/30532

ENG. RÚBEN CELSO Q. PASSOS
Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos - Cofit Secretaria Municipal de Obras e Projetos

(13, 14 e 15/05)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENV. E MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- CMDU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam as entidades interessadas regularmente constituídas e representativas dos
segmentos abaixo indicados CONVOCADAS, a se inscreverem na Secretaria
Executiva do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), no
período de 19 de maio a 18 de junho de 2003, para poderem participar do
processo de escolha de seus representantes para o mandato de julho de 2003 a
julho 2007, nos termos das leis municipais 6. 426/91 e 8342/95. 
-Segmento Popular: 4 titulares e 8 suplentes; 
-Segmento Sindical: 1 titular e 2 suplentes; 
-Segmento Ecológico: 1 titular e 2 suplentes; 
-Segmento Empresarial: 3 titulares e 6 suplentes; 
-Segmento Técnico-Profissional: 4 titulares e 8 suplentes
Os interessados deverão procurar a Secretaria Executiva do CMDU à Avenida Anchieta
nº 200 (Paço Municipal) na sala 01 do 19º andar, munidos dos documentos a seguir: 
1. Cópia do estatuto e/ou regimento interno, registrados em cartório; 
2. Cópia da Ata da Assembléia, elegendo Diretoria atual com duração do
mandato, ou outro documento comprobatório de eleição da atual diretoria,
registrado em cartório. 
Para mais esclarecimentos a Secretária Executiva do CMDU, Sra. Elza Castro, estará
atendendo as solicitações através do correio eletrônico cmdu@campinas. sp. gov. br
ou pelo telefone (019) 3735-0442. 
(10, 13 e 14/05)

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/COMDEMA-CAMPINAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam as entidades interessadas regularmente constituídas e representativas dos
segmentos abaixo indicados CONVOCADAS, a se inscreverem na Secretaria
Executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas
(COMDEMA-Campinas), no período de 26 de maio a 26 de junho de 2003,
para poderem participar do processo de escolha de seus representantes para o
mandato de agosto de 2003 a agosto 2005, nos termos da Lei Municipal nº 10.
841/01 e do Decreto Municipal nº 13. 878/02. 
-Entidades ambientalistas com tradição na defesa ambiental, com sede em Campinas; 
-Associações de Moradores de Bairros do município de Campinas; 
-Sindicatos de Trabalhadores, com sede em Campinas; 
-Segmento técnico-profissional com sede em Campinas; 
-Segmento empresarial. 
Os interessados deverão procurar a Secretaria Executiva do COMDEMA à
Avenida Anchieta nº 200 (Paço Municipal) na sala 01 do 19º andar, munidos
dos documentos a seguir: 
1. Cópia do estatuto e/ou regimento interno, registrados em cartório; 
2. Cópia da Ata da Assembléia, elegendo Diretoria atual com duração do mandato, ou
outro documento comprobatório de eleição da atual diretoria, registrado em cartório. 
Para mais esclarecimentos a Secretária Executiva do COMDEMA, Sra. Elza
Castro, estará atendendo as solicitações através do correio eletrônico
comdema@campinas. sp. gov. br ou pelo telefone (019) 3735-0442. 
(13, 14 e 15/05)

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE/COMDEMA-CAMPINAS

Convocatória para cadastro de entidades para a renovação do
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) de Campinas
A Secretaria Executiva do COMDEMA de Campinas CONVOCA a se
cadastrarem as entidades civis de Campinas para a renovação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente instituído pela Lei Municipal nº 10. 841/01 e
regido pelo Decreto Municipal nº 13. 874/02. 
O período para cadastramento fica compreendido entre os dias 26 de maio a 26
de junho de 2003 na Secretaria Executiva do COMDEMA de Campinas,
sediada na Avenida Anchieta nº 200 (Paço Municipal) à sala 01 do 19º andar. 
O COMDEMA de Campinas tem caráter deliberativo no âmbito de sua
competência legal, e o objetivo de promover a participação da sociedade na
definição e acompanhamento da execução da política municipal de
desenvolvimento social e ambiental sustentáveis. Nele há representação do
Poder Executivo Municipal e de órgãos governamentais estaduais e federal, de
organizações representativas da população residente no município e sindicais,
bem como de entidades e associações tecno-científicas. O Conselho também
tem representação de organizações não governamentais de cunho social e
ambiental, de entidades do segmento técnico-profissional e de universidades
com atividades de pesquisa ambiental. 
Os representantes são eleitos em assembléias com a participação das entidades
habilitadas e inscritas na Secretaria Executiva do Conselho. 
Para se cadastrar a entidade necessita apresentar: 
1. Cópia do estatuto e/ou regimento interno, registrados em cartório; 
2. Cópia de ata da assembléia que elegeu a diretoria com duração do mandato,
ou outro documento que comprove a sua eleição, registrados em cartório. 
Para maiores esclarecimentos contactar a Sra. Elza Castro, secretária executiva
do COMDEMA, que poderá atender através do correio eletrônico
comdema@campinas. sp. gov. br ou pelo telefone (19) 3735-0442.
(13, 14 e 15/05)
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SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Leilão
O Centro de Controle de Zoonoses informa que se encontram em suas
dependências os seguintes animais: 
ÉGUA ALAZÃ CHAPA 31/A
CAVALO ALAZÃO CHAPA 07/F
Estando vencido o prazo para o resgate dos animais, informamos que os
mesmos serão leiloados no dia 15 de maio de 2003, quinta-feira, às 10: 00 hs,
nas dependências do Centro de Controle de Zoonoses, sito à Rua das Sapucaias,
s/nº, Vila Boa Vista. 

MARISA B. D. BALDINI

Médica Veterinária

(13, 14 e 15/05)

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS

COMUNICADO

O Conselho Municipal de Saúde COMUNICA que estará sendo realizada eleição para
os Conselhos Locais de Saúde abaixo discriminados, segmento de usuários:
1) CONSELHO LOCAL DE SAÚDE FARIA LIMA
DATA: 24.05.03
HORÁRIO: 14:00 horas
LOCAL: Centro de Saúde Faria Lima -- Av. Pref. Faria Lima, 90
2) CONSELHO LOCAL SAÚDE JD. AEROPORTO
DATA: 25.05.03
HORÁRIO: 10:00 horas

LOCAL: Centro de Saúde Jd. Aeroporto- Rua Carirí, 3l5 Jd. Aeroporto 
3) CONSELHO LOCAL DE SAÚDE CAPS NOVO TEMPO
DATA: 27.05.03
HORÁRIO: l8:00 horas
LOCAL: Caps Novo Tempo- Rua Marrey r. 360 -- Jd. Novo Campos Elíseos
4) CONSELHO LOCAL DE SAÚDE JD. PARANAPANEMA
DATA: 28.05.03
HORÁRIO: l8:30 horas
LOCAL: Centro de Saúde Paranapanema -- Rua Boaventura de Lemos, 590

Campinas, l3 de maio de 2003

SILVIA SIMÕES TEIXEIRA NICOLAU

Secretária do Conselho Municipal de Saúde

(14, 15 e 16/05)

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE - VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

PUBLICAÇÕES

PROTOCOLO Nº 03/60/0627 PN
INTERESSADO: MCO CAMPINAS COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA.
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO Nº 03/60/0630 PN
INTERESSADO: PECM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA.
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

Campinas, 14 de maio de 2003.

KENNIA MARIA LINARES BATISTA DE OLIVEIRA

Coordenadora VISA NORTE

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO S/A

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS
COMERCIAIS

Concorrência nº 002/2003 - Protocolo C 010.02.2003 -- Objeto:
Contratação de empresa especializada em serviço de segurança para
CEASA Campinas. COMUNICADO: A Comissão de Licitação da
CEASA Campinas comunica as empresas habilitadas na licitação retro
referida, que a abertura dos envelopes propostas comerciais, ocorrerá no
dia 16/05/2003 às 08:30 horas no auditório da CEASA Campinas.

AVISO DE JULGAMENTO
Concorrência nº 001/2003, Protocolo nº C 024.01.2003, para Construção de
Usina Geradora de Energia Elétrica para CEASA Campinas. A Comissão de
Licitação da CEASA Campinas, INFORMA: Após a análise quanto à
qualificação econômica-financeira solicitada no edital, ao parecer técnico do
setor requisitante e verificação de toda a documentação a Colceasa procede a
HABILITAÇÃO das empresas: Stemmi Engº e Constr. Ltda., Trajeto Engº e
Com. Ltda., LGE Eletrônica Ltda., 2N Engº Ltda. Conslatel Construtora e
Laços Det. E Elet. Ltda., Leon Heimer S/A. A Colceasa decide pela
INABILITAÇÃO das empresas: Hersa Engº e Serviços Ltda. por não
atendimento ao item 4.1.2.1.2.(Contrato Social e suas atualizações), SDMO do
Brasil Ltda. por não atender ao item 4.1.1.7 (Endividamento Total), Sotreq S/A
por não atender ao item 4.1.1.7 (Endividamento Total).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

HOSPITAL MÁRIO GATTI
HOSPITAL MUNICIPAL ‘‘DR. MÁRIO GATTI’’

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Aviso de Julgamento de Habilitação

PROTOCOLO Nº 747/03
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/03 - Aquisição de Carnes, frios e embutidos.
A Comissão Permanente de Licitações, após apreciação dos documentos
apresentados na licitação epigrafada, DECIDE:
1) HABILITAR para a fase posterior do certame as empresas abaixo
discriminadas:
- J.J. ANTONIOLI & CIA. LTDA.
- MARCELO PEREIRA BEZERRA
Em não havendo recurso, a abertura dos envelopes propostas se dará às 09h00 do
dia 26/05/2003. Os autos estão com vista franqueada aos interessados na Área de
Licitações deste Hospital, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Campinas, 14 de maio de 2003

A COMISSÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DECISÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROTOCOLO Nº 30/2003 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2003- Para aquisição
de medicamentos, mediante sistema de Registro de Preço.
Diante do parecer da Assessoria Jurídica, INDEFIRO o recurso impetrado pela
empresa Eurofarma Laboratórios Ltda. da decisão de julgamento de proposta,
pois não assiste razão à recorrente e também por falta de amparo legal que
comprove o alegado, e diante dos elementos constantes no presente protocolado,
HOMOLOGO a licitação epigrafada. ADJUDICO o seu objeto na forma do
julgamento da Comissão Permanente de Licitações, conforme abaixo indicado:
Abbott Laboratórios do Brasil Ltda., item nº 69 valor unit. R$5,20; item nº
277 valor unit. R$7,25; item nº 283 valor unit. R$5,85;
Aglon Comércio e Representações Ltda., item nº 108 valor unit. R$22,47; item
nº 202 valor unit. R$96,05; item nº 209 valor unit. R$14,17; item nº 253 valor unit.
R$13,72; item nº 294 valor unit. R$2,60; item nº 305 valor unit. R$0,83;
Ariston Distribuidora de Medicamentos Ltda., item nº 115 valor unit.
R$0,94; item nº 289 valor unit. R$1,30;
Aventis Behring Ltda., item nº 141 valor unit. R$110,25; item nº 182 valor
unit. R$26,00;
Bennati Distribuidora Hospitalar Ltda., item nº 42 valor unit. R$0,28; item
nº 249 valor unit. R$0,92; item nº 285 valor unit. R$12,68;
BH Farma Comércio Ltda., item nº 07 valor unit. R$2,45; item nº 17 valor
unit. R$7,93; item nº 38 valor unit. R$39,00; item nº 45 valor unit. R$0,015;
item nº 50 valor unit. R$0,178; item nº 51 valor unit. R$0,74; item nº 58 valor
unit. R$0,019; item nº 63 valor unit. R$16,70; item nº 76 valor unit. R$0,177;
item nº 86 valor unit. R$0,248; item nº 113 valor unit. R$0,69; item nº 125
valor unit. R$0,018; item nº 128 valor unit. R$0,029; item nº 132 valor unit.
R$0,388; item nº 144 valor unit. R$3,25; item nº 152 valor unit. R$1,48; item
nº 162 valor unit. R$0,028; item nº 163 valor unit. R$4,97; item nº 173 valor
unit. R$0,018; item nº 187 valor unit. R$63,90; item nº 225 valor unit. R$0,08;
item nº 241 valor unit. R$1,58; item nº 269 valor unit. R$0,398; item nº 272
valor unit. R$0,435; item nº 273 valor unit. R$0,058; item nº 276 valor unit.
R$0,527; item nº 284 valor unit. R$0,198; item nº 301 valor unit. R$30,80; item
nº 302 valor unit. R$10,20; item nº 303 valor unit. R$22,50;
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda., item nº 40 valor unit. R$1,95;
Bristol Myers Squibb Brasil S/A, item nº 22 valor unit. R$104,15; item nº 89
valor unit. R$20,56; item nº 90 valor unit. R$39,34; item nº 257 valor unit.
R$0,15; item nº 304 valor unit. R$0,96; item nº 309 valor unit. R$72,80; item
nº 310 valor unit. R$7,97;
Cirúrgica São José Ltda., item nº 28 valor unit. R$2,72; item nº 43 valor unit.
R$1,46; item nº 64 valor unit. R$0,65; item nº 117 valor unit. R$3,48;
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., item nº 12 valor unit.
R$2,07; item nº 13 valor unit. R$14,88; item nº 37 valor unit. R$2,58; item nº
39 valor unit. R$1,77; item nº 68 valor unit. R$8,71; item nº 73 valor unit.
R$1,48; item nº 77 valor unit. R$5,98; item nº 78 valor unit. R$5,08; item nº 79
valor unit. R$3,37; item nº 80 valor unit. R$4,27; item nº 93 valor unit.
R$30,87; item nº 105 valor unit. R$0,086; item nº 106 valor unit. R$0,51; item
nº 118 valor unit. R$0,73; item nº 120 valor unit. R$0,017; item nº 122 valor
unit. R$0,33; item nº 137 valor unit. R$2,27; item nº 146 valor unit. R$4,08;
item nº 147 valor unit. R$0,028; item nº 148 valor unit. R$0,69; item nº 150
valor unit. R$0,037; item nº 151 valor unit. R$0,74; item nº 154 valor unit.
R$2,94; item nº 155 valor unit. R$1,08; item nº 157 valor unit. R$11,08; item
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nº 158 valor unit. R$0,28; item nº 168 valor unit. R$0,049; item nº 169 valor
unit. R$0,46; item nº 170 valor unit. R$35,98; item nº 181 valor unit. R$0,089;
item nº 192 valor unit. R$0,27; item nº 193 valor unit. R$17,18; item nº 197
valor unit. R$0,28; item nº 201 valor unit. R$0,83; item nº 215 valor unit.
R$2,08; item nº 216 valor unit. R$1,63; item nº 217 valor unit. R$6,47; item nº
218 valor unit. R$0,26; item nº 219 valor unit. R$1,59; item nº 220 valor unit.
R$0,71; item nº 221 valor unit. R$8,08; item nº 222 valor unit. R$4,28; item nº
229 valor unit. R$1,44; item nº 234 valor unit. R$2,17; item nº 237 valor unit.
R$1,18; item nº 242 valor unit. R$2,68; item nº 255 valor unit. R$0,079; item nº
256 valor unit. R$0,37; item nº 258 valor unit. R$5,88; item nº 268 valor unit.
R$469,98; item nº 274 valor unit. R$5,67; item nº 286 valor unit. R$1,83; item
nº 306 valor unit. R$7,58; item nº 308 valor unit. R$0,45;
EMS Indústria Farmacêutica Ltda., item nº 56 valor unit. R$0,79; item nº 67 valor
unit. R$0,20; item nº 85 valor unit. R$3,20; item nº 87 valor unit. R$2,02; item nº 130
valor unit. R$0,53; item nº 131 valor unit. R$0,61; item nº 174 valor unit. R$1,23;
item nº 175 valor unit. R$3,23; item nº 239 valor unit. R$4,29; item nº 246 valor unit.
R$1,03; item nº 247 valor unit. R$0,78; item nº 266 valor unit. R$0,46;
Farmalab Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda., item nº 72 valor unit.
R$26,00;
Guerbet Produtos Radiológicos Ltda., item nº item 200 valor unit. R$16,50;
Hipolabor Farmacêutica Ltda., item nº 46 valor unit. R$0,56; item nº 49 valor
unit. R$0,19; item nº 59 valor unit. R$0,328; item nº 70 valor unit. R$0,167;
item nº 95 valor unit. R$3,70; item nº 97 valor unit. R$0,20; item nº 124 valor
unit. R$0,185; item nº 134 valor unit. R$0,193; item nº 135 valor unit. R$3,47;
item nº 159 valor unit. R$4,30; item nº 161 valor unit. R$0,179; item nº 164
valor unit. R$0,238; item nº 176 valor unit. R$1,15; item nº 195 valor unit.
R$1,18; item nº 196 valor unit. R$0,24; item nº 208 valor unit. R$0,18; item nº
235 valor unit. R$3,20; item nº 243 valor unit. R$0,05; item nº 244 valor unit.
R$0,47; item nº 264 valor unit. R$0,17; item nº 267 valor unit. R$0,83; item nº
293 valor unit. R$0,266; item nº 295 valor unit. R$0,18;
Hypofarma - Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda., item nº 99 valor unit.
R$1,96; item nº 136 valor unit. R$0,36; item nº 194 valor unit. R$1,76; item nº 199
valor unit. R$0,90; item nº 210 valor unit. R$0,79; item nº 233 valor unit. R$3,59;
Interlab Farmacêutica Ltda., item nº 23 valor unit. R$68,61; item nº 26 valor unit.
R$558,00; item nº 35 valor unit. R$416,38; item nº 48 valor unit. R$8,55; item nº 71
valor unit. R$0,79; item nº 177 valor unit. R$5,89; item nº 280 valor unit. R$4,65;
Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda., item nº 54 valor unit. R$7,75; item nº 98
valor unit. R$22,04; item nº 109 valor unit. R$0,71; item nº 156 valor unit. R$2,30;
Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda., item nº 60 valor unit.
R$0,1689; item nº 81 valor unit. R$0,0179; item nº 82 valor unit. R$0,0226;
item nº 84 valor unit. R$0,0598; item nº 203 valor unit. R$0,129; item nº 204
valor unit. R$0,2286; item nº 226 valor unit. R$0,0238; item nº 260 valor unit.
R$0,0187; item nº 263 valor unit. R$0,0598;
Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda., item nº 171 valor unit.
R$0,76; item nº 172 valor unit. R$2,44;
Laboratórios Pfizer Ltda., item nº 65 valor unit. R$10,10; item nº 66 valor
unit. R$17,81;
Mantiqueira Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda., item nº 57 valor
unit. R$0,29; item nº 61 valor unit. R$0,73; item nº 74 valor unit. R$3,65; item nº
75 valor unit. R$0,112; item nº 83 valor unit. R$4,72; item nº 88 valor unit.
R$2,09; item nº 91 valor unit. R$4,49; item nº 92 valor unit. R$2,49; item nº 94
valor unit. R$0,19; item nº 100 valor unit. R$0,70; item nº 101 valor unit. R$0,091;
item nº 102 valor unit. R$1,08; item nº 104 valor unit. R$0,95; item nº 107 valor
unit. R$0,054; item nº 116 valor unit. R$0,93; item nº 123 valor unit. R$0,79; item
nº 145 valor unit. R$8,84; item nº 165 valor unit. R$0,015; item nº 178 valor unit.
R$1,21; item nº 179 valor unit. R$0,29; item nº 189 valor unit. R$0,045; item nº
198 valor unit. R$0,89; item nº 207 valor unit. R$0,29; item nº 211 valor unit.
R$1,02; item nº 213 valor unit. R$1,39; item nº 227 valor unit. R$0,23; item nº 236
valor unit. R$0,148; item nº 238 valor unit. R$0,13; item nº 240 valor unit. R$0,82;
item nº 245 valor unit. R$0,64; item nº 248 valor unit. R$1,69; item nº 265 valor
unit. R$15,25; item nº 287 valor unit. R$7,89; item nº 290 valor unit. R$0,07; item
nº 296 valor unit. R$0,038; item nº 307 valor unit. R$0,095;
Medicom Rio Farma Ltda., item nº 183 valor unit. R$10,80; item nº 184 valor
unit. R$10,80; item nº 224 valor unit. R$0,54;
Meizler Comércio Internacional S/A, item nº 01 valor unit. R$10,80; item nº
02 valor unit. R$58,00; item nº 03 valor unit. R$13,80; item nº 04 valor unit.
R$14,48; item nº 05 valor unit. R$4,98; item nº 10 valor unit. R$6,20; item nº
29 valor unit. R$0,17; item nº 34 valor unit. R$17,20; item nº 52 valor unit.
R$60,80; item nº 142 valor unit. R$103,40; item nº 143 valor unit. R$204,80;
Merck Sharp e Dohme Farmac. Ltda., item nº 180 valor unit. R$49,79;
PH Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda., item nº 55 valor unit.
R$1.389,90; item nº 121 valor unit. R$0,015; item nº 186 valor unit. R$2,85; item nº
190 valor unit. R$4,80; item nº 214 valor unit. R$4,00; item nº 291 valor unit. R$5,95;
Pharmacia Brasil Ltda., item nº 09 valor unit. R$20,42; item nº 103 valor unit.
R$10,79; item nº 140 valor unit. R$0,66; item nº 205 valor unit. R$16,27; item nº 206
valor unit. R$5,98; item nº 299 valor unit. R$3,49; item nº 300 valor unit. R$5,97;
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A., item nº 24 valor unit.
R$39,64; item nº 30 valor unit. R$3,57; item nº 31 valor unit. R$11,39; item nº
292 valor unit. R$0,32;
Sanval Com. E Ind. Ltda., item nº 96 valor unit. R$0,146; item nº 188 valor
unit. R$0,035; item nº 212 valor unit. R$0,076; item nº 223 valor unit. R$0,824;
Shering do Brasil Quím. e Farm. Ltda., item nº 119 valor unit. R$8,00, item
nº 185 valor unit. R$26,00;
Sóquimica Laboratórios Ltda., item nº 191 valor unit. R$34,90; item nº 270
valor unit. R$0,12; item nº 288 valor unit. R$0,36; item nº 297 valor unit. R$12,59;
TCA Farma Comércio Ltda., item nº 15 valor unit. R$144,72; item nº 18 valor
unit. R$107,20; item nº 19 valor unit. R$158,00; item nº 20 valor unit. R$276,00;
item nº 21 valor unit. R$81,50; item nº 62 valor unit. R$13,50; item nº 112 valor
unit. R$1,60; item nº 114 valor unit. R$0,28; item nº 138 valor unit. R$4,80; item
nº 139 valor unit. R$0,55; item nº 228 valor unit. R$1,90; item nº 232 valor unit.
R$14,00; item nº 251 valor unit. R$7,00; item nº 281 valor unit. R$4,20; item nº
282 valor unit. R$9,00; item nº 298 valor unit. R$18,00;
União Química Farm. Nac. S/A., item nº 44 valor unit. R$4,79; item nº 160 valor
unit. R$52,90; item nº 278 valor unit. R$2,29; item nº 279 valor unit. R$2,10;
Zambom Lab. Farmacêutico Ltda., item nº 153 valor unit. R$1,76;

Campinas, 14 de maio de 2003
ADAIL DE ALMEIDA ROLLO

Presidente do H.M.M.G.

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

EDITAL

Tomada de Preços n. 21/2003 - Objeto: Prestação de serviços de seguro com
cobertura compreensiva (incêndio, colisão, roubo e riscos diversos) com
franquia obrigatória, para caminhões zero quilômetro e máquinas pesadas zero
hora da frota da Sanasa. Entrega dos envelopes até às 9h do dia 04.06.2003, à
Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas - SP, no Piso 1 - Asa 2,
Setor de Processamento de Compras. Abertura no mesmo dia às 9h15min.
Edital gratuito disponível das 8h às 12h e 13h30min às 16h no endereço acima e
na Internet (http://www.sanasa.com.br).

HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO

Concorrência n. 09/2003. n Aquisição de veículos leves utilitários, zero
quilômetro. COMUNICAMOS a Habilitação das empresas Fiat Automóveis
S/A; Ford Motor Company Brasil Ltda.; Kivale Veículos Ltda. e Mmc
Automotores Do Brasil Ltda. e a Inabilitação da empresa General Motors Do
Brasil Ltda. por não atender o item 6.1.3, letra B, do edital.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Concorrência n. 02/2003 -- Objeto: Execução das obras do sistema de
esgotamento sanitário dos Bairros Imperial Parque, Jardim Conceição e Núcleo
Residencial Jardim Conceição no distrito de Sousas, município de
Campinas/SP, composto de rede coletora e coletor tronco, com fornecimento de
materiais, mão-de-obra e equipamentos. COMUNICAMOS a homologação e
adjudicação à empresa Itajubá Construção Civil e Mecânica Ltda. pelo menor
preço total de R$ 685.386,48, pelo período de 210 (duzentos e dez) dias.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Convite: 2003/46 -- Prestação de Serviços de Geotecnia. Classificada 1º lugar:
Balbino Fundações Ltda., valor total R$ 36.300,00. Contrato de 12 meses. O
julgamento completo encontra-se na Internet no endereço www.sanasa.com.br e
disponível via fax, a qualquer interessado, mediante solicitação.

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI

Presidente da Comissão de Julgamento

RESUMO DO ADITAMENTO

Nº 05 e 06 - Contrato Nº 2001/3358-00-0 Contr.: Lix Industrial e Construções
Ltda., reajuste de 18,07% e inclusão de obras e serviços complementares. Valor
total do aditamento: R$ 69.581,18.

DIRETORIA ADMINISTR.-FINANC. E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

CREDENCIAMENTO N. 01/03 - HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Credenciamento de operadoras de planos ou seguros privados de
assistência médico - hospitalar que compreendem os procedimentos clínicos e
cirúrgicos ambulatoriais, internação clínica, cirúrgica e obstétrica, através de
médicos, hospitais e outros serviços de diagnósticos e terapia. Comunicamos a
homologação do resultado desse credenciamento, com a contratação das
empresas Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico e Hospital Vera
Cruz S/A pelos valores estimados de R$ 218.170,92 e R$ 96.491,00
respectivamente, pelo período de 12 (doze) meses.

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI

Presidente da Comissão de Julgamento

SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

PORTARIA Nº 012 DE 08 DE MAIO DE 2003

O Exmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das
atribuições de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8
da Lei Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,
RESOLVE:

Artigo 1º) Nomear a Sra. Rosemeire Aparecida dos Santos, matrícula nº1387-01,
para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Superior Nível III, junto à
Assessoria Jurídica da SETEC- Serviços Técnicos Gerais;

Artigo 2º) A presente Portaria tem efeito retroativo a 28.04.2003, revogando as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE
PUBLIQUE-SE

Campinas, 08 de maio de 2003
PAULO DANIEL SILVA

Presidente
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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA/2003
A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do disposto no art. 78 do
Regimento Interno, torna público que realizará, no dia 22 de maio de 2003,
quinta-feira, às 14h, no Plenário do Legislativo, Audiência Pública para debater
os seguintes ítens:
I - Projeto de Lei nº 618/02, Processo nº 135359, de autoria da vereadora Maria
José da Cunha, que " Dispõe sobre a necessidade de cobertura em bom
estado nos depósitos de ferro-velho e similares e dá outras providências."

II -- Projeto de Lei nº 572/02, Processo nº 135087, de autoria do vereador Carlos
Francisco Signorelli, que’’ Dispõe sobre a instalação de cercas energizadas
destinadas à proteção de perímetros no Município de Campinas e dá outras
providências.’’

III -- Projeto de Lei nº 17/03, Processo nº 135571, de autoria do vereador Carlos
Francisco Signorelli, que ‘‘Altera a destinação de área pública.’’ (Área na
confluência da avenida Dr. Arlindo Joaquim de Lemos com a rua Almirante
Barroso)

IV -- Projeto de Lei nº 622/02, Processo nº 135363, de autoria do vereador Sérgio
Benassi, que ‘‘Altera a destinação de área pública.’’ (Praça Benedito Nivaldo
Boscatto, bairro São Bernardo)

V -- Projeto de Lei nº 202/02, Processo nº 132593, de autoria da vereadora
Delegada Teresinha, que ‘‘Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Passe
Livre Camarada no Sistema de Transporte Coletivo Urbano (STCU) e no Sistema
de Transporte Alternativo Municipal (STAM), e dá outras providências.’’

VI- Projeto de Lei nº 551/02, Processo nº 135008, de autoria da vereadora
Delegada Teresinha, que ‘‘Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa
‘‘Passe Pré-Natal’’ no Município de Campinas, e dá outras providências.’’

VII- Projeto de Lei nº 79/02, Processo nº 131667, de autoria do vereador Paulo Oya,
que ‘‘Dispõe sobre a obrigatoriedade da entrada de passageiros somente pela porta
da frente do transporte coletivo do Município.’’

VIII- Projeto de Lei nº 245/03, Processo nº 137573, de autoria do vereador Luiz
Franco, que ‘‘Acrescenta dispositivo a Lei Municipal nº 11.263, de 5 de junho de
2002.’’ (Artigo 20A, assentos devidamente identificados aos idosos, pessoas
portadoras de deficiência, gestantes e pessoas acompanhadas por criança de
colo)

IX- Projeto de Lei nº 568/01, Processo nº 130934, de autoria do vereador Luiz
Franco, que ‘‘Proibe a instalação de usinas termelétricas no Município de
Campinas.’’ 

X- Projeto de Lei nº 387/99, Processo nº 111856, de autoria do vereador Cid
Ferreira de Souza e do ex-vereador Luiz Carlos Rossini, que ‘‘Altera os artigos 1º e
2º da Lei 10078, de 12 de maio de 19999, que ‘‘Autoriza as pessoas idosas
acima de 65 anos a embarcar e desembarcar por qualquer porta nos veículos
do Transporte Coletivo Urbano do Município de Campinas.’’

XI -- Projeto de Lei nº 338/01, Processo nº 129668, de autoria do vereador Sebastião
Pereira dos Santos, que ‘‘Acrescenta dispositivos à Lei 9629/98 que dispõe sobre o
atendimento preferencial aos doadores de sangue em estabelecimentos
comerciais de serviços e similares e dá outras providências.’’ (Terão desconto de
60% na passagem do transporte coletivo e de 50% nos ingressos de eventos
culturais e esportivos)

XII- Projeto de Lei nº 79/03, Processo nº 136069, de autoria do ex-vereador
Sebastião Arcanjo, que ‘‘Dispõe sobre alteração de destinação de área pública
situada no loteamento Conjunto Habitacional Parque Itajaí I, na região do
Campo Grande.’’ 

Ficam encarregadas da Audiência Pública as Comissões de Constituição,
Legalidade e Redação; Política Urbana e Meio Ambiente e Finanças e
Orçamento .

Campinas, 13 de maio de 2003 
Carlos Francisco Signorelli

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 231/03
APROVA O CÓDIGO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E

EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Seção I
DAS PRELIMINARES 

Art. 1º - Este Código estabelece as diretrizes e procedimentos
administrativos a serem obedecidos no licenciamento, fiscalização,
projeto, execução e preservação de obras e edificações.

Parágrafo único - São aplicáveis os dispositivos desta Lei aos imóveis
destinados ao funcionamento de órgãos ou serviços públicos, observado

o disposto na legislação Estadual e Federal pertinentes.
Seção II

DAS FINALIDADES DO CÓDIGO 
Art. 2º - O presente Código tem as seguintes finalidades:
I- regular a atividade edilícia;
II- atribuir direitos e responsabilidades do Município, do proprietário ou
possuidor de imóvel, e do profissional, atuantes na atividade edilícia;
III- estabelecer documentos e instituir mecanismos destinados ao controle
da atividade edilícia;
IV- estabelecer diretrizes básicas de conforto, higiene, salubridade e
segurança a serem atendidas nas obras e edificações;
V- definir critérios a serem atendidos na preservação, manutenção e
intervenção em edificações existentes;

Seção III
DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º - Na aplicação dessa Lei e sem prejuízo dos dispositivos constantes
na Lei de Uso e Ocupação do Solo, são adotadas seguintes definições:
I- Adorno - elemento decorativo da construção colocado com o objetivo
de completar a composição de uma fachada;
II- Andar - qualquer pavimento situado acima do pavimento térreo e
abaixo da caixa d’água, casa de máquinas, espaço para barriletes e
outros equipamentos de serviço;
III- Área Edificada - área total coberta de uma edificação a ser
considerada no cálculo da área edificada de um único andar, excluídos
os berais até 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) de largura, as
área de poços e vazios em geral, exceto área de poço de elevador, bem
como de qualquer equipamento mecânico de transporte vertical;
IV- Ático - parte do volume superior de uma edificação, destinada a
abrigar casa de máquinas, piso técnico de elevadores, caixas d’água e
circulação vertical;
V- Atividade Edilícia - o elenco de atividades ligadas ao projeto e
execução de obras e edificações;
VI- Cobertura Leve Retrátil - cobertura que possa ser totalmente recolhida
por meios manuais ou mecânicos;
VII- Cobertura Leve sobre Recuo Obrigatório - cobertura leve construída
com materiais como: lonas, chapas metálicas, fibras diversas, vidros,
acrílicos, policarbonatos ou outros materiais desenvolvidos por novas
tecnologias, com peso, inclusive a estrutura, não superior a 50 kg/m2
(cinqüenta quilogramas por metro quadrado), vedado o uso de concreto
cimento-amianto e outros materiais pesados;
VIII- Conformação do Terreno - situação topográfica existente, objeto do
levantamento físico que serviu de base para a elaboração do projeto e/ou
constatação da realidade;
IX- Conformação Original do Terreno -- situação topográfica constante de
cartas gráficas disponíveis ou do arruamento aprovado, anteriores à
elaboração do projeto; 
X- Coroamento - elemento de vedação, ou moldura, que envolve
espacialmente o ático;
XI- Demolição - total ou parcial derrubamento de uma edificação;
XII- Edificação - obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou
qualquer instalação, equipamento e material;
XIII- Edificação Clandestina - é a edificação feita sem aprovação da
Prefeitura Municipal de Campinas;
XIV- Edificação Irregular - é a edificação executada em desconformidade
com o plano aprovado;
XV- Edificação Provisória - é aquela de caráter não permanente que
servirá como canteiro de obras, incluindo alojamento de pessoal, casa de
guarda, sanitários e toda construção necessária ao desenvolvimento de
uma obra, bem como aquela de caráter não permanente que servirá
para eventos. Tais edificações serão autorizadas por tempo determinado,
exceto quando para canteiro de obra cujo tempo será, no máximo, o
tempo da obra, devendo ser demolidas após a sua utilização; 
XVI- Edificação Transitória - aquela de caráter não permanente, passível
de montagem, desmontagem e transporte;
XVII- Espelho d’água - tanque artificial de caráter decorativo, com no
máximo 0,50 m (cinqüenta centímetros) de profundidade e com
equipamento de circulação de água;
XVIII- Legislação Edilícia - o elenco de atos normativos que disciplina a
atividade edilícia;
XIX- Movimento de Terra - modificação do perfil do terreno que implicar
em alteração topográfica superior a 1,00 m (um metro) de desnível, ou
1.000,00 m3 (mil metros cúbicos) de volume ou em terrenos pantanosos
ou alagadiços;
XX- Muro de arrimo - muro destinado a suportar desnível de terreno superior
a 2,00 m (dois metros);
XXI- Norma Técnica Brasileira - norma emanada da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas);
XXII- Obra - realização de trabalho em imóvel, independentemente do
estado que estiver, ainda que paralisada ou concluída;
XXIII- Obra emergencial - obra de caráter urgente, essencial à garantia
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das condições de estabilidade, segurança ou salubridade de um imóvel;
XXIV- Passadiço - cobertura de tecido ou material plástico, sustentada por
estrutura metálica apoiada sobre pilares que servirão para proteger os
pedestres nas entradas das edificações;
XXV- Pavimento - qualquer plano utilizável de uma edificação, sendo que
um pavimento poderá desenvolver-se em dois ou mais planos, com a
condição de que a diferença entre as cotas extremas não seja superior a
1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros);
XXVI- Pavimento Térreo - é aquele definido pelo projeto para cada
edificação isoladamente, respeitando-se uma diferença de 1,50 m (um
metro e cinqüenta centímetros) acima e 1,00 m (um metro) abaixo do
nível mediano do terreno natural na linha de projeção horizontal da
fachada da edificação considerada:
a) quando os blocos das edificações tiverem seus pavimentos térreos em
um só plano de entrada ou com diferença de cota até 1,50 m (um metro
e cinqüenta centímetros), a referência de nível será a linha da fachada do
conjunto;
b) no caso de unidades residenciais ou comerciais colocadas nos
subsolos, estas serão computadas no coeficiente de aproveitamento para
efeito de cálculo da área de construção permitida, com exceção de
garagens, instalações sanitárias, vestiários e câmaras transformadoras;
c) o pavimento térreo poderá ser desenvolvido em vários planos, desde
que sempre permaneçam entre as cotas mais de 1,50 m (um metro e
cinqüenta centímetros) e menos de 1,00 m (um metro) em relação ao
terreno natural no ponto considerado e nenhum ponto da edificação
tenha altura superior a 8,00 m (oito metros) distante menos de 3,00 m (três
metros) da divisa, quando a LUOS exigir afastamentos obrigatórios; 
XXVII- Peça descritiva - texto descritivo de elementos ou serviços para a
compreensão de uma obra, compreendendo especificação de
componentes a serem utilizados e índices de desempenho a serem
obtidos como memoriais e laudos;
XXVIII- Peça gráfica - representação gráfica de elementos para a
compreensão de um projeto ou obra;
XXIX- Pérgola - Elemento vazado, horizontal ou inclinado, de caráter
decorativo, com superfície vazada superior a 80% (oitenta por cento) e
nervuras com altura inferior a 0,60 m (sessenta centímetros);
XXX- Piscina - tanque artificial destinado à natação ou à recreação;
XXXI- Porão - pavimento inferior ao pavimento térreo, resultante de desnível
do terreno, com até 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) de pé-direito,
usado apenas como depósito em residências. Não será computado
como área construída porém deverá estar dentro dos 25% de que trata a
LUOS. No caso de galeria de manutenção para acesso à viela sanitária
será permitido com pé direito superior a 2,00 m (dois metros) desde que
autorizado pela SANASA. Neste caso não será computado na área
construída;
XXXII- Reconstrução - obra destinada à recuperação e recomposição de
uma edificação, motivada pela ocorrência de incêndio ou outro sinistro
fortuito, mantendo-se as característica anteriores;
XXXIII- Reforma - obra que implicar em modificações, com ou sem
alteração de uso: de área edificada, estrutura, compartimentação vertical
e volumetria;
XXXIV- Reforma Pequena - reforma com ou sem mudança de uso, na
qual não haja supressão ou acréscimo de área;
XXXV- Reparo - Obra destinada à manutenção de um edifício, sem
implicar em mudança de uso, acréscimo ou supressão de área, alteração
de estrutura, da compartimentação horizontal ou vertical, de volumetria e
dos espaços destinados à circulação, iluminação ou ventilação;
XXXVI- Restauro e Restauração - recuperação de edificação tombada ou
preservada, de modo a restituir as características originais;
XXXVII- Sobreloja ou Mezanino - pavimento intermediário situado entre o
pavimento térreo e o primeiro andar da edificação;
XXXVIII- Sótão - espaço utilizável sob a cobertura, com pé direito variável,
não sendo considerado pavimento da edificação para efeito de número
de pavimentos em residências. Sua colocação somente será admitida
em residências que já contenham todas as acomodações necessárias
em pavimentos inferiores e desde que a altura máxima medida desde o
piso do pavimento térreo até a cumieira seja de 10 (dez) metros. Quando
a altura da edificação for superior à 8 (oito) metros, deve ser observado o
afastamento de 3,00 m (três metros) em relação às divisas.
XXXIX- Toldo - cobertura leve, fixada nas paredes, sem apoio de pilares de
qualquer natureza, colocada com o objetivo de proteger as aberturas
contra intempéries, sob as quais não poderão ser exercidas quaisquer
atividades. Poderão ser construídas com materiais como: lonas, chapas
metálicas, fibras diversas, vidros, acrílicos, policarbonatos ou outros
materiais, não computado como área construída. 

Art. 4º - Para efeito de citação neste Código, as seguintes entidades ou
expressões serão identificadas por siglas ou abreviaturas:
LE: Legislação Edilícia
LUOS: Legislação de Uso e Ocupação do Solo
NBR: Norma Brasileira Regulamentadora
PMC: Prefeitura do Município de Campinas
UFIC: Unidade Fiscal de Campinas
CPLE: Comissão Permanente de Aplicação da Legislação Edilícia do
Município de Campinas

PGT: Lei de Pólos Geradores de Tráfego
CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Do Município
Art. 5º - Constituem atribuições da PMC:
a) licenciar os projetos aprovados;
b) fiscalizar a execução e manutenção das condições de estabilidade,
segurança e salubridade das obras e edificações;
c) embargar a execução de obras que não atendam ao disposto na
legislação edilícia.

Art. 6º - Fica criada junto à Secretaria de Obras e Projetos a Comissão
Permanente de Aplicação da Legislação Edilícia do Município de
Campinas - CPLE, com a seguinte composição:
I- um representante da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente;
II- um representante da Secretaria de Obras e Projetos;
III- um representante da Secretaria de Transportes;
IV- um representante da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Cidadania;
V- um representante da Sociedade de Abastecimento de Água e
Saneamento (SANASA);
VI- um representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de
Campinas (AEAC);
VII- um representante do Instituto de Arquitetura do Brasil - Seção
Campinas (IAB / Campinas);
VIII- um representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil de
Grandes Estruturas do Estado de São Paulo - Delegacia Regional de
Campinas (SINDUSCON);
IX- um representante da Habicamp - Associação das Empresas do Setor
Imobiliário e da Habitação de Campinas e Região;
X- um representante da Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura
de Campinas (AREA);
XI- um representante do Corpo de Bombeiros - 7º Grupamento de
Bombeiros;
XII- Um representante da Pontifícia Universidade Católica de Campinas
(PUCCAMP);
XIII- Um representante da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

§ 1º - A comissão, de caráter consultivo, terá como finalidades dirimir
dúvidas relativas a aplicação da LE, emitir parecer quanto à sua
atualização e quanto a novas técnicas ligadas à atividade edilícia,
fixando, para tanto, os seguintes objetivos:
I- promoção de avaliações periódicas da legislação, reunindo os
resultados dos trabalhos técnicos que serão desenvolvidos para a sua
modernização e atualização;
II - adoção de novos procedimentos que permitam a reunião do maior
número de experiências e informações de entidades e órgãos técnicos à
PMC;
III- estabelecimento de rotinas e sistemáticas de consulta a Entidades
representativas da comunidade.

§ 2º - Os membros da Comissão serão nomeados por portaria do
Executivo para mandato de 2 (dois) anos, mediante indicação do órgão
ou entidade que, como titular ou suplente, irão representar.

§ 3º - A Comissão instituirá seu Regimento Interno, do qual constará,
inclusive, a forma de escolha de seu Presidente.

Do proprietário e do possuidor:
Art. 7º - O proprietário ou o possuidor são responsáveis pela manutenção
das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, bem
como pela observância das prescrições deste Código e legislação
correlata, sendo assegurada a disponibilização de todas as informações
cadastradas na PMC relativas à propriedade.

§ 1º - Quando houver necessidade de apresentação do título de
propriedade, ou prova da condição de possuidor, o proprietário ou, o
possuidor, respectivamente, responderão civil e criminalmente pela sua
veracidade, não implicando sua aceitação por parte da PMC em
reconhecimento do direito de propriedade;

§ 2º - Quando houver discrepância entre as medidas da escritura e as
reais existentes no local, o projetista deverá obedecer as medidas
existentes no local se estas forem menores que as da escritura para efeito
de recuos, afastamentos, taxa de ocupação e altura da edificação.
I -- Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento deverá ser utilizada a
área real, existente no local;
II- Do projeto deverão constar as medidas constantes da escritura e as
medidas reais. 

Do Profissional 
Art. 8° - Profissional Habilitado é o técnico credenciado pelo órgão federal
fiscalizador do exercício profissional, devidamente inscrito no
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departamento competente da PMC, podendo atuar como pessoa física
ou como responsável por pessoa jurídica, respeitadas as atribuições e
limitações consignadas por aquele organismo.

n É obrigatória a assistência de profissional habilitado na elaboração dos
projetos, na execução e na implantação de obras, sempre que assim o
exigir a legislação federal relativa ao exercício profissional ou a critério da
PMC, sempre que esta entender conveniente tal assistência, ainda que a
legislação federal não o exija.

Art. 10 - O profissional habilitado poderá atuar, individual ou
solidariamente, como Autor ou como Dirigente Técnico da Obra,
assumindo sua responsabilidade no momento em que protocolizar o
pedido de licença ou no início dos trabalhos no imóvel.

§ 1º- Para os efeitos deste Código será considerado Autor o profissional
habilitado responsável pela elaboração de projetos que responderá pelo
conteúdo das peças gráficas, descritivas, especificações e exeqüibilidade
de seu trabalho.

§ 2º - Será considerado Dirigente Técnico da Obra o profissional
responsável pela direção técnica das obras desde seu início até sua total
conclusão, respondendo por sua correta execução e adequado emprego
de materiais, conforme projeto aprovado na PMC e observância das NBR.

Art. 11 - É facultada, mediante comunicação à PMC, a substituição do
Dirigente Técnico da Obra, sendo obrigatória em caso de impedimento
do técnico atuante.

§ 1º - Quando a baixa de responsabilidade do Dirigente Técnico da Obra
for comunicada isoladamente, a obra deverá permanecer paralisada até
que seja comunicada a assunção de novo responsável.

§ 2º - A PMC se exime do reconhecimento de direitos autorais ou pessoais
decorrentes da aceitação de transferência de responsabilidade técnica
ou da solicitação da alteração de projeto.

CAPÍTULO III
DO LICENCIAMENTO

Seção I
Dos Documentos para Controle da Atividade Edilícia

Art. 12 - Mediante requerimento do interessado e pagas as taxas devidas,
a PMC consentirá na execução e implantação de obras e edificações,
através da emissão de:
I- Autorização;
II- Alvará de Aprovação;
III- Alvará de Execução;
IV- Certificado de Conclusão;
V- Alvará de Uso.

Da Autorização 
Art. 13 - A pedido do proprietário, do possuidor ou do profissional
habilitado, a PMC expedirá, a título precário, Autorização para: 
I- implantação de edificação transitória e de edificação provisória;
II- construção do canteiro de obras em terreno distinto daquele no qual foi
licenciada a obra; 
III- avanço de tapumes sobre parte do passeio público;
IV- implantação de edificação em área atingida por plano de
melhoramento público;
V- manutenção de edificação que tenha parte sobre faixa de viela
sanitária;
VI- instalação de sistemas transmissores de radiação eletromagnética
previstos em legislação específica.

§ 1º - O prazo de validade da Autorização e de cada renovação será
fixado de conformidade com a sua finalidade;

§ 2º - A Autorização poderá ser cassada quando constatado
desvirtuamento do seu objeto inicial ou revogada, por motivos de
conveniência e oportunidade.

Do Alvará de Aprovação 
Art. 14 - A pedido do proprietário ou do possuidor do imóvel a PMC emitirá
Alvará de Aprovação para:
I- muro de arrimo;
II- edificação;
III- reforma.

Parágrafo Único - O movimento de terra e o muro de arrimo, quando
vinculados à edificação, serão aprovados juntamente com esta e a PMC
emitirá o correspondente Alvará de Aprovação.

Art. 15 - Quando a obra for constituída por conjunto de edificações cujos
projetos foram elaborados por diferentes profissionais, estes responderão
solidariamente quanto à implantação do conjunto.

Art. 16 - O Alvará de Aprovação terá sua validade por 03 (três) anos a
contar da data da publicação do deferimento do pedido.

Art. 17 - O Alvará de Aprovação poderá, enquanto vigente, receber termo
aditivo para constar eventuais alterações de dados, ou aprovação de
projeto modificativo em decorrência de alteração no projeto original.

Art. 18 - O prazo de validade do Alvará de Aprovação ficará suspenso
mediante comprovação, através de documento hábil, da ocorrência das
seguintes hipóteses:
I- existência de litígio judicial;
II- calamidade pública;
III- declaração de utilidade pública;
IV- pendência de processo de tombamento.

Art. 19 - O Alvará de Aprovação poderá ser cassado, mesmo durante sua
vigência, juntamente com o Alvará de Execução, em caso de
desvirtuamento da licença concedida, ou anulado, em caso de
ilegalidade em sua expedição, não cabendo ao proprietário quaisquer
indenizações.

Parágrafo Único - A cassação e a anulação serão formalizadas mediante
ato do Diretor do Departamento responsável pela sua expedição ou pelo
Secretário da respectiva área.

Art. 20 - Aprovado o projeto modificativo e sendo deferido o pedido de
novo Alvará de Aprovação, os prazos serão contados a partir do
deferimento do novo pedido.

Do Alvará de Execução
Art. 21 - A pedido do proprietário do imóvel a PMC emitirá Alvará de
Execução, indispensável para:
I- muro de arrimo;
II- edificação;
III- demolição;
IV- reforma;
V- reconstrução;
VI- piscinas.
§ 1º - O movimento de terra e/ou muro de arrimo, vinculado à edificação
ou à reforma, bem como a demolição vinculada à edificação, serão
licenciados pelo Alvará de Aprovação da obra principal.

§ 2º - Quando mais de dois blocos de edifícios forem aprovados em
conjunto, o Alvará de Execução poderá, a pedido do interessado, ser
concedido para cada edifício separadamente.

§ 3º - O movimento de terra desvinculado da edificação ou reforma
somente será permitido quando acolhida a justificativa para sua
execução isolada, e dependerá de manifestação favorável do órgão
ambiental do Município, condicionado ao cumprimento das exigências
por este determinadas.

Art. 22 - O Alvará de Execução poderá ser requerido concomitantemente
ao Alvará de Aprovação, sendo nesse caso estabelecido prazo de
validade somente para este último.

Art. 23 - O Alvará de Execução terá validade por 02 (dois) anos a contar
da data de publicação do despacho do deferimento do pedido.

Parágrafo Único - O Alvará de Execução poderá ser renovado, a pedido
do interessado, por uma única vez, por idêntico período.

Art. 24 - A contagem do prazo do Alvará de Execução ficará suspensa
mediante comprovação, através de documento hábil, da ocorrência das
hipóteses a seguir mencionadas:
I- existência de litígio judicial;
II- calamidade pública;
III- declaração de utilidade pública;
IV- pendência de processo de tombamento.

Parágrafo único - A contagem do prazo do Alvará de Execução ficará
igualmente suspensa durante o período de exame e aprovação de
projeto modificativo.

Art. 25 - Aprovado o projeto modificativo e sendo deferido o pedido de
novo alvará, os prazos serão contados a partir do deferimento do novo
pedido.

Art. 26 - O Alvará de Execução, enquanto vigente, poderá ser cassado ou
anulado pelos mesmos motivos e na forma estabelecida no art. 19. 

Do Certificado de Conclusão 
Art. 27 - Ao término da obra autorizada e a pedido do proprietário, a PMC
emitirá o Certificado de Conclusão de Edificação, documento indispensável à
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utilização regular do imóvel.

§ 1º - O pedido será instruído com declaração do Dirigente Técnico de que a
execução se deu de conformidade com o projeto aprovado.

§ 2º - Nos edifícios comerciais poderão ser dispensados os acabamentos
internos que serão exigidos por ocasião do Alvará de Uso, uma vez que estes
acabamentos serão diferentes para diferentes usos.

§ 3º - Em residências unifamiliares poderá ser tolerada a abertura como portas
e janelas a menos de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros)da divisa,
desde que haja expressa anuência do vizinho prejudicado e haja a
possibilidade de abertura para insolação e ventilação por outra parede ou pelo
teto.

Art. 28 - O Certificado de Conclusão da edificação poderá ser concedido em
caráter parcial se a parte concluída atender, para o uso a que se destina, às
exigências mínimas previstas na LE e na LUOS, exceto para residências
unifamiliares.

Art. 29 - Poderão ser aceitas, desde que observada a legislação vigente à
época do licenciamento inicial da obra, pequenas alterações que não
descaracterizem o projeto aprovado nem impliquem em divergência superior a
5% (cinco por cento) da área construída constantes do projeto aprovado desde
que não haja prejuízo dos recuos mínimos legais obrigatórios, e pagas as taxas
devidas pela área excedente, sem necessidade de substituição do projeto.

§ 1º - Para efeito da presente lei consideram-se "pequenas alterações que não
descaracterizam o projeto aprovado" as seguintes:
I- no prisma principal da edificação:
a) as alterações provocadas por engrossamento de paredes devido a
revestimentos;
b) as saliências da estrutura quando usadas como elementos decorativos;
c) as alterações provocadas por eventuais erros de locação que desloquem o
prisma principal para um dos lados em até 2% (dois por cento) devem ser
tolerados, exceto deslocamentos para mais de um lado que levem ao
aumento da área da edificação;
II- nas áreas de serviço das partes comuns dos edifícios fora dos recuos e
afastamentos obrigatórios, as alterações provocadas por necessidades de
abrigar equipamentos como: máquinas de elevadores, cabines de
transformadores, cabines de ar condicionado e torres de refrigeração dos
mesmos, caixas d’água e espaços para barriletes.
III - nas áreas de recuos e afastamentos obrigatórios:
a) as alterações devidas a quadro de medidores de luz e força, medidores de
gás e água, quando abrigados em forma de armários encostados às paredes;
b) botijões de gás, máquinas de portões eletrônicos, transformadores
compactos do tipo "pad mounted", cobertura de portões para proteger o
pedestre enquanto aguarda autorização para entrar, desde que não ultrapasse
1,50 m2 (um metro e cinqüenta centímetros quadrados) de projeção;
c) cabines de ar condicionado e abrigo para compressores de ar, quando sua
altura total não ultrapasse 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros);
d) as vigas sobre portões, como suportes destes ou como elemento decorativo,
desde que sua projeção não tenha largura superior a 0,40 m (quarenta
centímetros); 
e) a soma das áreas de todos os elementos, construídos nas áreas de recuos e
afastamentos não poderá ultrapassar o limite estabelecido pelo § 1º do art.
desta lei.

§ 2º - A soma de todas as áreas excedentes não poderá ultrapassar os limites
estabelecidos no "caput" deste artigo.

§ 3º - As modificações de projetos durante a fase de construção que não
contrariem a legislação vigente devem ser consideradas da seguinte forma:
I- modificação da finalidade da construção: deverá o interessado proceder à
substituição do projeto antes do CC;
II- aumento de área construída sem modificação da finalidade. Devem ser
considerados os seguintes casos:
a) nas modificações com aumento de até 5% da área total considerar-se-á o
§1º deste artigo;
b) nas modificações com aumento superior a 5% da área total, haverá
necessidade de substituição de projeto.

§ 4º - Em todos os casos de substituição de projeto o interessado deverá pagar
as taxas referentes à aprovação e a diferença, se houver, dos impostos, taxas e
preços públicos referentes à construção, sendo dispensado do pagamento de
multas desde que atendida a legislação vigente.

Art. 30 - Comprovada pelo órgão competente da PMC a conclusão de uma
obra e não tendo ocorrido o pedido de Certificado de Conclusão, conforme
disposto no art. 31, será o seu proprietário notificado para requerê-lo no prazo
de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único - Decorrido o prazo previsto neste artigo a PMC
providenciará a inscrição em dívida ativa dos valores relativos ao imposto
sobre serviço e o arquivamento do protocolado.

Do Alvará de Uso 
Art. 31 - A pedido do proprietário e de conformidade com a legislação
específica, a PMC emitirá Alvará de Uso para edificação não residencial
que poderá ser requerido concomitantemente ao Certificado de
Conclusão.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Seção I
Da Formalização e Análise dos Processos 

Art. 32 - Os requerimentos serão protocolados, devidamente instruídos
com os documentos necessários e serão analisados pelos órgãos técnicos

com base na presente lei, na LUOS e demais leis aplicáveis.

Parágrafo único -- O Executivo deverá editar normas complementares
dispondo sobre a competência e documentos necessários a instruir os
pedidos previstos na presente lei.

Art. 33 - Os pedidos de Alvará de Aprovação serão acompanhados do
comprovante de recolhimento da taxa correspondente, prevista em
legislação específica.

Parágrafo Único - No caso de haver diferença de área verificada no curso
da análise do processo, a taxa correspondente será recolhida quando for
concluída a aprovação.

Art. 34 - O Autor do Projeto e o Dirigente Técnico da Obra
responsabilizar-se-ão pela observância das demais exigências da LE, tanto
na esfera Municipal como na Estadual e Federal, bem como pelo
atendimento das exigências das empresas concessionárias de serviços
públicos. 

Art. 35 - Os processos que apresentarem elementos incompletos ou
incorretos e necessitarem de esclarecimentos ou de complementação da
documentação, serão objeto de comunicados, através de publicação no
Diário Oficial do Município.

§ 1º - Os pedidos serão indeferidos e arquivados quando não atendidas as
exigências em 30 (trinta) dias a contar da data da publicação, podendo
este prazo ser prorrogado por período determinado, pelo órgão
responsável.

§ 2º - As análises e manifestações dos diversos órgãos municipais deverão
ser conclusivas de forma a concentrarem-se em uma única comunicação
do interessado.

Art. 36 - Não atendidas as exigências do comunicado, o processo será
encaminhado para julgamento final, a cargo do profissional que realizou a
análise ou de quem o esteja substituindo. 

§ 1º - O despacho de indeferimento deve ser motivado, com indicação
dos dispositivos legais contrariados.

Art. 37 - Da decisão que indeferir o pedido caberá recurso para o
Coordenador, Diretor e, em última instância, para o Secretário Municipal
de Obras e Projetos.

Parágrafo único - O prazo para os recursos previstos no caput será de 15
(quinze) dias, a contar da data da publicação do despacho de
indeferimento no Diário Oficial do Município. 

Art. 38 - Na análise dos cálculos das áreas apresentadas, serão toleradas
diferenças iguais ou inferiores a 1% (um por cento) para áreas até 100 m2
(cem metros quadrados) e 0,5% (meio por cento) para áreas superiores.

Seção II
Dos Prazos para Despachos e Retirada de Documentos 

Art. 39 - O prazo para despacho final de liberação de alvará ou de
indeferimento do pedido não poderá exceder a 01 (um) mês após
atendimento integral das exigências, inclusive para a decisão sobre
recurso, salvo os pedidos de Certificado de Conclusão, cujo prazo de
solução não poderá exceder a 10 (dez) dias.

§ 1º - O curso desse prazo ficará suspenso durante a pendência do
atendimento, pelo requerente, de exigências feitas em "comunique-se".

§ 2º - Transcorrido o prazo para decisão de processo de Alvará de
Aprovação, poderá ser requerido Alvará de Execução e informada a data
em que a obra será iniciada, sendo de inteira responsabilidade do
proprietário e profissionais envolvidos a eventual adequação da obra à
legislação e normas técnicas.

§ 3º - Transcorrido o prazo para decisão de processo relativo a emissão de
Certificado de Conclusão, a obra poderá ser utilizada a título precário,
responsabilizando-se Dirigente Técnico da Obra por evento decorrente da
falta de segurança ou salubridade.

Art. 40 - O prazo para retirada de documentos será de 30 (trinta) dias a
contar da data da publicação do despacho de deferimento, após o qual
o processo será arquivado por abandono, sem prejuízo da cobrança de
taxas devidas.

Parágrafo Único - Arquivado o processo, o documento inicialmente
requerido poderá ser retirado, mantendo-se, para efeito de sua validade,
a contagem de tempo a partir da data de publicação do despacho de
deferimento do pedido inicial.
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Seção III
Disposições Gerais 

Art. 41 - Os prazos constantes do presente capítulo poderão ser
prorrogados uma única vez, por igual período, a critério do responsável
pelo procedimento administrativo, devidamente justificado. 
CAPÍTULO V

DA FISCALIZAÇÃO
Seção I

Da Verificação da Regularidade da Obra 
Art. 42 - Toda obra poderá ser vistoriada pela Municipalidade, devendo o
servidor incumbido desta atividade ter garantido livre acesso ao local.

Art. 43 - Constatada irregularidade na execução da obra pela inexistência
dos documentos necessários, ou pela execução em desacordo com o
projeto aprovado ou pelo não atendimento de qualquer das disposições
deste Código e demais leis aplicáveis, o proprietário e o Dirigente Técnico
da Obra serão intimados e autuados nos termos deste Código e
legislação vigente.

§ 1º - Verificada a irregularidade será determinado o embargo da obra e
a intimação para saneamento das irregularidades, com prazo para
atendimento não superior a 10 (dez) dias; 

§ 2º - Nesse período poderá o intimado, se for o caso, apresentar pedido
de substituição de projeto.

§ 3º - Desrespeitado o prazo estipulado ou indeferido o pedido de
substituição, será lavrado Auto de Infração e Multa no valor previsto neste
Código.

§ 4º. - Durante o embargo só será permitida a execução dos serviços
indispensáveis à segurança do local e a eliminação das infrações e
subsequente liberação da obra.

§ 5º - De qualquer ação fiscal caberá recurso à autoridade competente.

Art. 44 - Após a lavratura do auto que trata o artigo anterior, o processo
será encaminhado para as providências policiais e judiciais cabíveis.

Parágrafo Único - O servidor municipal que lavrar a intimação e o auto de
infração será responsável pela inexatidão dos dados que possam
prejudicar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

Seção II
Estabilidade, Segurança e Salubridade da Edificação 

Art. 45 - Verificada a inexistência de condições de estabilidade,
segurança ou salubridade de uma edificação será o proprietário ou
possuidor intimado a promover as medidas necessárias à solução da
irregularidade.

Art. 46 - No caso de a edificação irregular apresentar perigo de ruína ou
contaminação, o imóvel será interditado parcial ou totalmente e, se
necessário, o seu entorno, dando-se ciência aos proprietários e ocupantes
dos imóveis envolvidos. 

§ 1º - Não sendo atendida a intimação o proprietário ou possuidor será
autuado e os serviços, quando imprescindíveis à estabilidade da
edificação, poderão ser executados de imediato pela PMC e cobrados
do proprietário, com atualização monetária, multas, honorários, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

§ 2º - O atendimento da intimação não desobriga o proprietário ou
possuidor do cumprimento das formalidades necessárias à regularização
da obra ou serviço, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.

§ 3º- O não cumprimento da intimação para a regularização necessária
ou interdição implicará na responsabilidade exclusiva do intimado,
eximindo-se a PMC de responsabilidade pelos danos decorrentes de
possível sinistro.

Art. 47 - O proprietário ou possuidor de imóvel que apresente perigo de
ruína, independentemente de intimação e assistido por profissional
habilitado, poderá dar início imediato à obra de emergência,
comunicando por escrito à PMC, justificando e informando a natureza dos
serviços a serem executados.

§ 1º - Comunicada a execução dos serviços, a PMC verificará a
necessidade de execução das obras emergenciais. 

§ 2º - Excetuam-se do estabelecido no "caput" deste artigo os imóveis
tombados, indicados para preservação ou em processo de tombamento,
os quais deverão obter autorização do órgão competente antes de
qualquer reforma.

CAPÍTULO VI
DOS PROJETOS

Seção I
Das Condições Gerais de Implantação 

Art. 48 - Além do atendimento às disposições previstas na LUOS e dos
afastamentos em relação às águas correntes ou dormentes, faixas de
domínio público de rodovias e ferrovias, linhas de alta tensão, dutos e
canalizações, a implantação de qualquer edificação deverá respeitar as
normas previstas neste Código de modo a minimizar sua interferência
sobre as edificações vizinhas.

Art. 49 - A edificação, no todo ou em parte, que possuir junto às divisas
altura superior a 8,00 m (oito metros) para residências e 6,00 m (seis
metros) para edificações comerciais, medidos a partir do piso térreo até a
cumieira, ficará condicionada, a partir dessa altura, a afastamento
mínimo de 3,00 m (três metros) no trecho em que ocorrer tal situação.

§ 1º - A edificação situada em zona para qual a LUOS exige afastamento
em relação às suas divisas não poderá possuir, junto às mesmas, muros
com altura superior a 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros),
medidos a partir do piso que se apresentar mais alto.

§ 2º - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica à edificação
situada em zona para a qual haja expressa dispensa, pela LUOS, de
recuos e afastamentos.

Art. 50 - Os elementos que apresentarem superfície vazada
uniformemente distribuída inferior a 80% (oitenta por cento) de sua
superfície total serão considerados como elementos opacos, integrantes
do conjunto edificado do imóvel para fins do disposto na presente seção.

§ 1º - Incluem-se no disposto no presente artigo, dentre outros, os gradis,
os muros vazados e as pérgolas.

§ 2º - É livre a utilização de elementos que apresentarem superfície
vazada uniformemente distribuída igual ou superior a 80% (oitenta por
cento) de sua superfície total.

Art. 51 - Para os terrenos, edificados ou não, a construção de muro em
suas divisas obedecerá a altura máxima de 3,00 m (três metros) contados
do lado em que o terreno se apresentar mais alto. 

Art. 52 - Nos cruzamentos dos logradouros públicos deverá ser previsto
canto chanfrado de 3,50 (três metros e cinqüenta centímetros) normal à
bissetriz do ângulo formado pelo prolongamento dos alinhamentos, salvo
se tal concordância tiver sido fixada de forma diversa em arruamento ou
plano de melhoramento público.

Parágrafo Único - Em zonas sujeitas a diretrizes urbanísticas próprias para
as quais haja expressa dispensa da observância dos recuos previstos na
LUOS será admitido o avanço sobre o canto chanfrado da parte da
edificação que se situar a altura superior a 3,00 m (três metros) do passeio.

Art. 53 - Respeitados os limites indicados para cada caso, é livre a
implantação e execução, ainda que em recuos, afastamentos ou
espaços exigidos por este Código ou pela LUOS, de: 
I- saliências, terraços, varandas quando construídas em balanço, floreiras
e ornatos com avanço máximo de 0,40 m (quarenta centímetros);
II- beirais e marquises com avanço máximo de 1,50 m (um metro e
cinqüenta centímetros);
III- piscinas descobertas;
IV- espelhos d’água.

§ 1º - As extremidades dos elementos previstos no inciso II não poderão
distar menos 0,50 m (cinqüenta centímetros) da divisa do lote. 

§ 2º - Nas construções em condomínio, as extremidades dos elementos
previstos no inciso II em unidades autônomas deverão estar distantes uma
da outra, no mínimo, 1,00 m (um metro). 

§ 3º - O disposto nos parágrafos anteriores não se aplica aos
estacionamentos, postos de serviço, galpões de fábricas, cobertura de
docas e edificações similares.

§ 4° - As coberturas com metragem superior à estabelecida nos
parágrafos anteriores não serão consideradas beirais.

§ 5º - Os elementos relacionados no inciso I, poderão ser colocados a
razão de 0,40 m2 (quarenta centímetros quadrados) por metro de testada,
com avanço máximo de 1,00 m (um metro) quando no recuo obrigatório
e 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) quando no recuo
facultativo.
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Art. 54 - Respeitados os limites indicados individualmente para cada caso
e os limites coletivos indicados nos parágrafos do presente artigo, é livre a
execução, ainda que em recuos, afastamentos ou espaços exigidos por
este Código ou pela LUOS, de:
I- pérgolas cujas nervuras tenham altura máxima de 0,60 m (sessenta
centímetros) e ocupem até 15% (quinze por cento) da área contida em
seu perímetro;
II- passadiços com largura máxima de 20% (vinte por cento) da testada
do imóvel, limitado ao máximo de 3,00 m (três metros). Neste caso beirais
serão considerados como áreas construídas para todos os efeitos;
III- abrigos de gás e guarda de lixo; 
IV- guarita de segurança com 5,00 m2 (cinco metros quadrados) quando
simples e 7,00 m2 (sete metros quadrados) quando possuir instalação
sanitária.

§ 1º - A execução, individual ou em conjunto destes elementos, deverá
respeitar as seguintes disposições:
a) não poderá ocupar área superior à porcentagem "P" da área não
ocupável do terreno fixada pela LUOS, obtida pela fórmula:
                                                     P=500VS
                                                             S
sendo "S" área do terreno;
b) respeitada a porcentagem "P" máxima obtida, não poderá ocupar
mais de 60% (sessenta por cento) da faixa de recuo em que se situarem.
§ 2º- Será considerado como parte integrante da edificação, para efeito
deste Código e dos índices da LUOS, tudo aquilo que ultrapassar os limites
previstos neste artigo e no parágrafo anterior

Art. 55 - Em atendimento ao Código Civil Brasileiro, deverá ser observado
que:
I- nenhuma abertura poderá estar voltada para a divisa do lote e dela
distar menos de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), exceto divisa
com logradouro;
II- haverá previsão para passagem de canalização de águas pluviais
provenientes de lotes a montante.

Parágrafo Único - Serão permitidas as seteiras, óculos de luz ou aberturas
de ventilação, desde que não ultrapasse a dimensão de 10 x 20 cm (dez
por vinte centímetros) e não sejam indispensáveis às exigências de
ventilação, iluminação e insolação obrigatórias.

Art. 56 - É permitida a instalação de toldos com área de até 2,00 m2/m
(dois metros quadrados) por metro de testada da construção, não sendo
necessária a aprovação da PMC e obedecidas as seguintes condições:
I- Quando instalados em zonas nas quais não é exigido recuo, o toldo
deverá manter uma altura mínima sobre o passeio de 2,50 m (dois metros
e cinqüenta centímetros), não avançar além da metade da largura do
mesmo e ter no máximo 1,20 m (um metro e vinte centímetros). 
II- Nas zonas nas quais é exigido recuo obrigatório não será permitido o
avanço sobre o passeio.

Art. 57 - Fica permitida a Cobertura Leve sobre Recuo em atividades
comerciais das categorias de uso tipo restaurante, bar, lanchonete,
sorveteria, destinadas exclusivamente a ambiente para alocação de
público usuário no consumo de alimentos e dentro das seguintes
condições:

I- tenham altura máxima de 4,00 m (quatro metros) e não haja
possibilidade de circulação ou permanência de pessoas sobre os
mesmos;
II- as coberturas não despejem águas pluviais, através de beiral, sobre o
passeio público e lote vizinho;
III- não alterem as condições de atendimento dos dispositivos da Lei nº
8.232/94 (PGT);
IV- não infrinjam disposições exigidas por lei quanto à insolação e aeração
dos ambientes existentes;
V- não ocupem área maior do que 60% (sessenta por cento) da área do
recuo e tenham dimensão frontal correspondente, no máximo, a 60%
(sessenta por cento) do alinhamento, devendo, neste caso, permanecer
totalmente livre de qualquer cobertura a área restante da faixa de recuo;
VI- permaneçam abertas, pelo menos, duas faces da área coberta,
sendo uma delas a voltada para rua, a qual poderá receber vedação fixa
maciça até 0,90 m (noventa centímetros) de altura, sendo que o restante
desse vão só poderá receber fechos fixos do tipo grade vazada ou fechos
inteiriços que possam ser recolhidos, destinados unicamente à proteção
casual contra intempéries.

§ 1º - As coberturas de que trata o "caput" deste artigo serão consideradas
edificações transitórias e sua autorização deverá ser renovada
anualmente.

§ 2º - Na hipótese de desapropriação, o proprietário não fará jus a
qualquer valor indenizatório relativo a esse tipo de edificação.

§ 3º- Os interessados deverão protocolizar requerimento na Prefeitura,

anexando as respectivas plantas, a fim de obterem a devida autorização
para implantação. 

§ 4º - Será devida, pela instalação da cobertura, uma taxa anual de 15
(quinze) UFICs por metro quadrado de cobertura. 

Art. 58 - Fica permitida a instalação de passadiço para acesso a hotéis,
escolas e hospitais, desde a porta de entrada até 0,40 m (quarenta
centímetros) da guia do passeio, dentro das seguintes condições:
I- manter uma altura mínima de 2,50 m (dois metros e cinqüenta
centímetros) em relação ao solo;
II- ter uma largura máxima de 3,00 m (três metros);
III- ter a parte sobre o passeio apoio somente se este tiver mais do que 3
m (três metros) de largura sendo o apoio feito por meio de até duas
colunas metálicas, igualmente distantes do alinhamento, a uma distância
deste de até 0,50 m (cinqüenta centímetros) da guia.

§ 1º - As coberturas de que trata o "caput" deste artigo serão consideradas
edificações transitórias e sua autorização deverá ser renovada
anualmente;

§ 2º - Na hipótese de desapropriação, o proprietário não fará jus a
qualquer valor indenizatório relativo a esse tipo de edificação.

§ 3º - Os interessados deverão protocolizar requerimento na Prefeitura,
com as respectivas plantas, para obterem a devida autorização para a
implantação 

§ 4º - Será devida, pela instalação da cobertura, uma taxa anual de 25
(vinte e cinco) UFIC’s por metro quadrado de cobertura. 

Art. 59 - Fica permitida a Cobertura Leve Retrátil, sendo que, uma vez
construída sobre recuos, será considerada, para todos os efeitos deste
Código, como Cobertura Leve sobre Recuo, não computada como área
construída.

Art. 60 - A PMC poderá determinar a retirada de qualquer cobertura leve,
caso julgue que estas possam causar prejuízo à estética, ao trânsito ou
prejudicar outros imóveis.

Art. 61 - Respeitados os limites impostos pela LUOS quanto à taxa de
ocupação, é livre a construção de área de lazer coberta e a cobertura de
vagas para automóveis nos afastamentos laterais obrigatórios, desde que
as coberturas fiquem afastadas pelo menos 3,00 m (três metros) da
construção principal.

Seção II
Do Arejamento e Insolação da Edificação

Art. 62 - O arejamento da edificação e a insolação de seus
compartimentos deverão ser proporcionados por uma das seguintes
opções, em razão da volumetria apresentada:
I- recuos obrigatórios previstos na LUOS;
II- áreas livres internas do lote;
III- espaços dos logradouros;
IV- faixa de arejamento "A";
V- espaço de insolação "I";
VI- arejamento indireto;
VII- alternativa que garanta desempenho equivalente ou superior aos
métodos previstos neste Código.

Parágrafo Único - As reentrâncias em fachadas, com largura igual ou
superior a uma vez e meia sua profundidade, serão integradas ao espaço
lindeiro.

Art. 63. A volumetria da edificação, que determinará os afastamentos
necessários ao arejamento e insolação, será obtida em razão da altura
apresentada pelos andares a partir:
I- do desnível "d", medido em metros, de piso a piso entre pavimentos
consecutivos;
II- do índice volumétrico "v" de cada andar da edificação, cujo valor será
v = 1, se 2,00 m  d  3,00 m; (resolução 01/94)

v = 1 + 1/3 (d-2), se d  2,00 m;

v = 1 + 1/3 (d-3), se d  3,00 m;

III- dos índices volumétricos "Vp" (parcial) e "Vt" (total) da edificação,
determinados pela somatória, parcial ou total, dos índices "v" dos andares
considerados.

§ 1º - Quando se tratar de andar único ou de cobertura, o desnível "d" será
o pé direito do andar.

§ 2º - Quando o piso ou o teto for inclinado, o desnível "d" será
considerado como a média da altura do andar.
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65 - (4.1.03.02)

Art. 64 - Os volumes que uma edificação poderá apresentar são:
I- Volume Inferior - o volume cujo índice volumétrico "Vp" ou "Vt", obtido a contar
do piso do pavimento térreo, não ultrapasse o valor 3 (três);
II- Volume Superior - o volume cujo índice volumétrico "Vp" ou "Vt", obtido a
contar do piso do pavimento térreo, ultrapasse o valor 3 (três).

Art. 65 - Os compartimentos situados no Volume Inferior ou em andares abaixo
do pavimento térreo terão arejamento e insolação naturais proporcionados por:
I- espaços constituídos pelos recuos obrigatórios previstos na LUOS;
II- espaço livre dos logradouros públicos, quando a LUOS admitir Implantação
de edificação no alinhamento;
III- espaços livres internos aos lotes que possuírem área mínima de 9,00 m2
(nove metros quadrados), e largura mínima de 1,50 m (um metro e cinqüenta
centímetros).

Art. 66 - O Volume Superior de uma edificação deverá ser sempre contornado
por uma faixa de arejamento "A", livre de qualquer interferência, destinado ao
arejamento da edificação e de seu entorno, independentemente da existência
de aberturas, cuja dimensão será expressa em metros e obtido pela fórmula:

A = 3 + 0,35 (Vt - 14)

respeitada a dimensão mínima de 3,00 m (três metros).

§ 1º - A faixa "A" não poderá ser reduzida ou desatendida quando da
aplicação de solução alternativa de arejamento e insolação.

§ 2º - O coroamento das edificações, as torres em geral e as chaminés,
isoladas ou não, bem como as caixas d’água isoladas, deverão observar
as faixas "A", do andar mais elevado da edificação.

§ 3º - O disposto neste Capítulo não se aplica a fachada voltada para
divisa ou alinhamento para a qual haja expressa dispensa, pela LUOS, da
observância de recuo ou afastamento em relação à divisa considerada.

Art. 67 - Será permitido o escalonamento da faixa "A" considerando-se, no
cálculo parcial, o índice volumétrico "Vp" obtido a contar do piso do andar
térreo até o andar considerado inclusive.

Parágrafo Único - O ático deverá observar, no mínimo, a faixa "A",
necessária ao andar mais elevado da edificação.

Art. 68 - A faixa "A" não poderá ultrapassar as divisas do lote nem poderá
interferir com as faixas "A" de outra edificação do mesmo lote, exceto para
edificações de até 5 (cinco) andares ou 15 m (quinze metros) de altura. A
distância entre os blocos de um mesmo lote ou gleba poderá ser de 3,00
m (três metros).

Parágrafo Único - Será admitido o avanço de 20% (vinte por cento) da
largura da faixa "A" sobre o logradouro público em até 1/3 (um terço) da
largura deste, desde que o avanço seja acrescido à faixa "A" lindeira à
face oposta da edificação, caracterizando o deslocamento da
edificação em direção ao mesmo.

Art. 69 - Os compartimentos situados no Volume Superior que, em razão
da classificação citada no Capítulo VIII, necessitem de condições
privilegiadas de arejamento e insolação naturais, deverão ser insolados
por um espaço "I", livre de qualquer interferência, fronteira às aberturas ou
janelas de tais compartimentos. 

Art. 70 - O espaço "I", cujo valor será expresso em metros, deverá ser
dimensionado de forma a conter um semicírculo de raio "I", obtido pela fórmula:

I = 3 + 0,70 (Vt - 8)

respeitado o raio mínimo de 3,00 m (três metros) cujo centro deverá estar
situado em plano vertical que contenha, em projeção horizontal, no
mínimo um ponto da fachada.
Parágrafo Único. Será integrado ao espaço "I" o espaço contado a partir
do limite do semicírculo que apresente profundidade:
I- igual ao recuo a edificação;
II- igual à distância entre a edificação e a faixa "A" de outra edificação do
mesmo lote.

Art. 71 - Será permitido o escalonamento do espaço "I", considerando-se,
neste cálculo parcial, o índice volumétrico "Vp" obtido a contar do piso do
andar mais baixo a ser insolado, independentemente do volume em que
se situe, até o andar considerado inclusive.

Parágrafo Único - O ático não poderá interferir no espaço "I" necessário ao
andar mais elevado da edificação.

Art. 72 - O espaço "I" não poderá ultrapassar as divisas do lote nem
poderá interferir com as faixas "A" de outra edificação do mesmo lote.

Parágrafo Único - Será admitido avanço de 20% (vinte por cento) do raio

"I" sobre logradouro público em até 1/3 (um terço) da largura deste.

Art. 73 - Os compartimentos que não necessitarem de arejamento e
insolação privilegiados poderão ser arejados por:
I- poço descoberto;
II- duto de exaustão vertical;
III- duto de exaustão horizontal;
IV- meios mecânicos.

Art. 74 - O poço descoberto deverá ter:

I- área mínima "AP" obtida pela fórmula:

AP = 4 + 0,40 (Hp - 9)

respeitada a área mínima de 4,00 m2 (quatro metros quadrados), onde
"HP" é a altura total das paredes dos compartimentos servidos pelo poço,
não sendo admitido escalonamento;

II- relação mínima de 2:3 entre os lados.

Art. 75 - O duto de exaustão vertical deverá ter:
I- seção transversal capaz de conter um círculo de 0,40 m (quarenta
centímetros) de diâmetro;
II- tomada de ar exterior em sua base, diretamente para andar aberto ou
por duto horizontal com a mesma área útil do duto vertical, e saída de ar
situada, no mínimo, 1,00 m (um metro) acima da cobertura.

Art. 76 - O duto de exaustão horizontal deverá ter:
I- área mínima de 0,40 m2 (quarenta centímetros quadrados) observada a
dimensão mínima de 0,20 m (vinte centímetros);
II- comprimento máximo de 5,00 m (cinco metros) quando houver uma
única comunicação direta com o exterior;
III- comprimento máximo de 15,00 m (quinze metros) quando possibilitar
ventilação cruzada pela existência, em faces opostas, de comunicações
diretas para o exterior.

Art. 77 - Os meios mecânicos deverão ser dimensionados de forma a
garantir quatro renovações por hora do volume de ar do compartimento.

Art. 78 - Poderão ser propostas soluções alternativas visando o arejamento
e a insolação da edificação, desde que, respeitada a faixa "A" e
comprovado desempenho, no mínimo, similar ao obtido quando
atendidas as disposições deste Código.

Seção III
Das Obras junto à Represas, Lagos e Cursos d’água em Glebas

não Loteadas 
Art. 79 - Além de observarem as diretrizes urbanísticas estabelecidas pela
PMC e as legislações Estadual e Federal, as obras junto à represas, lagos,
lagoas, rios, córregos, fundos de vale, faixa de escoamento de águas
pluviais, galerias ou canalizações, deverão ser aptas a conter inundações
e a permitir o livre escoamento das águas.

Art. 80 - Deverão ser observados recuos, de forma a constituir faixa de
servidão não edificável, nas seguintes situações:
I- para galeria ou canalização existente, de uma vez e meia a largura da
benfeitoria, observando o mínimo de 1,50 m (um metro e cinqüenta
centímetros) a contar de seu eixo, de ambos os lados;
II- para córregos, em que não haja previsão de vias marginais ou faixas de
preservação, de 3,00 m (três metros) no mínimo, de suas margens;
III- para fundos de vale ou faixa de escoamento de águas pluviais, de
2,00 m (dois metros) no mínimo, a contar do eixo da linha de maior
profundidade, em ambos os lados;
IV- para represas, lagos e lagoas, de 15,00 m (quinze metros) no mínimo,
de sua margem.

§ 1º - Em função do dimensionamento da bacia hidrográfica e topografia
local, o órgão municipal competente poderá fixar recuo superior ao
estabelecido no Código.

§ 2º - O fechamento dos lotes não poderá impedir o escoamento das águas
nem as operações de limpeza e manutenção do espaço de servidão.

Art. 81 - A implantação da obra pretendida poderá ser condicionada à
execução de benfeitorias indispensáveis à estabilidade ou saneamento locais.

Seção IV
Do Movimento de Terra 

Art. 82 - O movimento de terra, quando permitido, deverá ser executado
com devido controle tecnológico, a fim de assegurar a estabilidade,
prevenir erosão e garantir a segurança dos imóveis e logradouros limítrofes.

§ 1º - O aterro que resultar em altura superior a 9,00 m (nove metros),
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medidos a partir da conformação original do terreno, ficará condicionado,
a partir desta altura, a afastamento mínimo de 3,00 m (três metros) no
trecho em que ocorrer tal situação.

§ 2º - Só será permitido o movimento de terra vinculado à edificação ou
reforma.

Seção V
Do Imóvel atingido por Plano de Melhoramento Público

Art. 83 - A implantação de edificação em imóvel totalmente atingido por
plano de melhoramento público e com decretação de utilidade pública
em vigor, será permitida pela PMC, a título precário e observado o
disposto neste Código e na LUOS, não sendo devida ao proprietário
qualquer indenização pela benfeitoria ou acessão quando da execução
do melhoramento público.

Art. 84 - A implantação de edificação em imóvel parcialmente atingido
por plano de melhoramento público e sem decretação de utilidade
pública em vigor, aplicam-se as seguintes disposições:
I- a edificação nova e as novas partes de edificação existente na reforma
com aumento de área, deverão atender aos recuos mínimos obrigatórios,
à taxa de ocupação e ao coeficiente de aproveitamento estabelecidos
pela LUOS em relação ao lote original;
II- a edificação projetada deverá observar soluções que garantam, após
a execução do plano de melhoramento público, o pleno atendimento
pela edificação remanescente, das disposições previstas na LUOS, em
relação ao lote resultante da desapropriação.
Parágrafo único. Observadas as disposições deste artigo, a execução de
edificação na faixa a ser desapropriada de imóvel parcialmente atingido
por plano de melhoramento público em vigor poderá ser permitida pela
PMC, a título precário, não sendo devida ao proprietário qualquer
indenização pela benfeitoria ou acessão quando da execução do
melhoramento público.

Art. 85 - A PMC poderá licenciar obra sobre a faixa de viela sanitária
mediante prévia anuência da SANASA. 

CAPÍTULO VII
DA CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA

Art. 86 - As disposições construtivas de todas as edificações no Município
de Campinas seguirão as Normas Técnicas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas -- ABNT e as normas do Corpo de Bombeiros do Estado
de São Paulo que passam a fazer parte integrante deste Código.

Art. 87 - Nas construções com área construída inferior a 750 m2
(setecentos e cinqüenta metros quadrados) e com altura inferior a 12
metros, exceção a locais de reunião de público, as áreas de circulação
serão classificadas em:
I- Coletivas. Servem a mais de uma unidade residencial, comercial ou
institucional. Terão largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte
centímetros);
II- Privativas. Servem a uma única unidade. Terão largura mínima de 0,80
m (oitenta centímetros);
III- Restritas. Servem a depósitos ou instalação de equipamento. Terão
largura mínima de 0,60 m (sessenta centímetros).

CAPÍTULO VIII
DOS COMPARTIMENTOS

Seção I
Das Dimensões dos Compartimentos

Art. 88 - Os compartimentos e ambientes devem ser posicionados na
edificação de forma a proporcionar conforto ambiental, térmico, acústico
e proteção contra a umidade, obtidos pelo adequado dimensionamento
do espaço e correto emprego dos materiais das paredes, cobertura,
pavimento e aberturas, bem como das instalações e equipamentos.

Art. 89 - Os compartimentos das edificações classificar-se-ão em
"GRUPOS" em razão da função a que se destinam, recomendando-se o
dimensionamento mínimo e a necessidade de arejamento e insolação
naturais conforme disposto nos artigos seguintes, salvo disposição de
caráter restritivo constante de legislação própria.

Art. 90 - Classificar-se-ão no "GRUPO A" aqueles destinados a:
I- repouso, em edificação destinada a habitação ou prestação de
serviços de saúde e educação;
II- estar, em edificação destinada a habitação;
III- estudo, em edificação destinada a habitação.

§ 1º - O dimensionamento deverá respeitar os mínimos de 2,50 m (dois
metros e cinqüenta centímetros) de pé direito e 8,00 m2 (oito metros
quadrados) de área e possibilitar a inscrição de um círculo com 2,00 m
(dois metros) de diâmetro no plano do piso. Havendo mais de um
dormitório será permitido a um deles a área mínima de 6,00 m2 (seis
metros quadrados)e havendo dois dormitórios será permitido um terceiro
compartimento com 5,00 m2 (cinco metros quadrados). 

§ 2º - Quando situados no volume superior estes compartimentos deverão
ser arejados e insolados pelo espaço de insolação "I".

Art. 91 - Classificar-se-ão no "GRUPO B" aqueles destinados a:
I- repouso, em edificações destinadas a serviço de hospedagem;
II- estudo, em edificação destinada a prestação de serviço de educação
até o nível de pré-escola;
III- trabalho, reunião, espera e prática de exercício físico ou esporte, em
edificação em geral.

§ 1º - O dimensionamento desses compartimentos deverá respeitar o
mínimo de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros) de pé-direito e
10,00 m2 (dez metros quadrados) de área e possibilitar a inscrição de um
círculo de 2,50 (dois metros e cinqüenta centímetros) de diâmetro.

§ 2º - Quando situados no Volume Superior, estes compartimentos serão
preferencialmente arejados e insolados pelo espaço de insolação "I".

Art. 92 - Classificar-se-ão no "GRUPO C" aqueles destinados a cozinhas,
copas, lavanderias e vestiários.

§ 1º - O dimensionamento de cozinhas deverá respeitar o mínimo de 2,50
m (dois metros e cinqüenta centímetros) de pé direito e possibilitar a
inscrição de um círculo de 1,40 m (um metros e quarenta centímetros).

§ 2º - O dimensionamento das copas, lavanderias e vestiários deverá
respeitar o mínimo de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros) de pé
direito e possibilitar a inscrição de um círculo de 1,20 m (um metros e vinte
centímetros).

§ 3º - Quando situados no volume superior, estes compartimentos
poderão ser arejados e insolados pela faixa de arejamento "A".

§ 4º - Nos apartamentos com um compartimento de estar e dois de
repouso será admitida a classificação no "GRUPO C" dos demais
compartimentos usualmente classificados no " GRUPO A".

Art. 93 - Classificar-se-ão no "GRUPO D" aqueles destinados a:
I- as instalações sanitárias;
II- as áreas de circulação em geral;
III- os depósitos com área igual ou inferior a 2,50 m2 (dois metros e
cinqüenta centímetros quadrados);
IV- qualquer compartimento que, pela natureza da atividade ali exercida,
deva dispor de meios mecânicos e artificiais de ventilação e iluminação.

§ 1º - O dimensionamento desses compartimentos deverá obedecer ao
mínimo de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros) de pé direito e
possibilitar a inscrição de um círculo de 0,80 m (oitenta centímetros) de
diâmetro.

§ 2º - Os compartimentos destinados exclusivamente a abrigar
equipamentos terão pé-direito compatível com sua função.

Art. 94 - Os compartimentos destinados a usos não especificados nesta
sessão deverão obedecer às disposições constantes na legislação
Municipal, Estadual e Federal.

Art. 95 - O pé-direito de habitações populares de interesse social poderá
ser de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros).

Parágrafo Único - Considera-se habitação popular de interesse social
aquelas que se enquadrem nas seguintes condições:
I- não possuam compartimentos com área superior a 12 m2 (doze metros
quadrados);
II- no total da unidade autônoma não possua área útil superior a:
a) 30 m2 (trinta metros quadrados) para unidade de um dormitório;
b) 45 m2 (cinquenta metros quadrados) para unidade de dois dormitórios; 
c) 60 m2 (cinquenta e cinco metros quadrados) para unidade de três
dormitórios. 
III- não possua elevadores.

Seção II
Das Instalações Sanitárias 

Art. 96 - A edificação destinada a uso residencial deverá dispor de
instalações sanitárias nas seguintes quantidades mínimas:
I- na unidade habitacional: uma bacia, um lavatório e um chuveiro;
II- na área de uso comum de edifício multifamiliar: uma bacia, um
lavatório e um chuveiro separado por sexo.

Art. 97 - A edificação destinada ao uso não residencial deverá dispor de
instalação sanitária quantificada em razão da população em
quantidades recomendadas pelas normas técnicas aplicáveis. 
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§ 1º - Neste cálculo serão descontadas da área bruta as áreas destinadas
à própria instalação sanitária e a garagem.

§ 2º - Quando a população calculada exceder 20 (vinte) pessoas haverá,
necessariamente, instalações sanitárias separadas por sexo, distribuídas
em decorrência da atividade desenvolvida e do tipo de população
predominante.

§ 3º - Nos sanitários masculinos, 50% (cinqüenta por cento) das bacias
poderão ser substituídas por mictórios.

§ 4º - O percurso real de qualquer ponto de uma edificação, exceto
shoppings, a uma instalação sanitária será no máximo de 50,00 m
(cinqüenta metros), podendo se situar em andar contíguo ao considerado.
Nos shoppings, os sanitários deverão estar localizados a 50 m (cinqüenta
metros) dos cinemas, teatros e praças de alimentação, tomando-se esta
distância entre a porta do sanitário e o ponto mais próximo da sala de
teatro, cinema ou da praça de alimentação. No caso de indústrias, as
instalações sanitárias poderão estar a maior distância desde que permitido
pelas leis trabalhistas.

§ 5º - Será obrigatória a previsão de, no mínimo, uma bacia e um
lavatório junto a compartimento destinado ao consumo de alimentos,
devendo estar situados no mesmo pavimento deste.

§ 6º - Serão providas de antecâmara ou anteparo as instalações sanitárias
que derem acesso direto a compartimentos destinados ao preparo ou
consumo de alimentos.

§ 7º - Quando, em razão da atividade desenvolvida, for prevista a
instalação de chuveiros, estes serão calculados na proporção de 01 (um)
para cada 20 (vinte) usuários.

§ 8º - Será obrigatória a previsão de instalações sanitárias para pessoas
portadoras de deficiência física:
I- em local de reunião cuja população exceda a 100 (cem) pessoas;
II- em qualquer outro uso cuja população exceda a 600 (seiscentas)
pessoas.

Art. 98 - As instalações sanitárias serão dimensionadas em razão do tipo
de peças que contiverem, conforme tabela abaixo.

§ 1º - Junto ao chuveiro será obrigatória a previsão de vestiário,
dimensionado à razão de 1,20 m2 (um metro e vinte centímetros
quadrados) para cada chuveiro, salvo em unidade habitacional.

§ 2º - Os lavatórios e mictórios coletivos dispostos em cocho serão
dimensionados à razão de 0,60 m (sessenta centímetros) por usuário.

TABELA
Tipo de Peça Dimensão Mín. ..................................................Dimensionam.

da Instal. Largura (m) .............................................. Área (m2)
Bacia 0,80.......................................................................................1,00
Lavatório 0,80.......................................................................................0,64
Chuveiro 0,80.......................................................................................0,64
Mictório 0,80.......................................................................................0,64
Bacia e Lavatório 0,80.......................................................................................1,20
Bacia, Lavatório e Chuveiro 0,80.......................................................................................2,00
Bacia/uso - Deficiente Físico 1,40.......................................................................................2,24

Seção III
Do Dimensionamento das Aberturas

Art. 99 - As portas e janelas terão sua abertura dimensionada na
dependência da destinação do compartimento a que servirem e deverão
proporcionar resistência ao fogo nos casos exigidos.

Art. 100 - Com a finalidade de assegurar a circulação de pessoas
portadoras de deficiência física, as portas situadas nas áreas comuns de
circulação, bem como as de ingresso a edificação e às unidades
autônomas, terão largura livre mínima de 0,80 m (oitenta centímetros).

Art. 101 - As aberturas para arejamento e insolação dos compartimentos
classificados nos "GRUPOS A, B e C", poderão estar ou não em plano
vertical e deverão ter dimensões proporcionais à área do compartimento
de, no mínimo, 10% (dez por cento) para insolação e 5% (cinco por
cento) para arejamento, observada a dimensão mínima de 0,60 m2
(sessenta centímetros quadrados).

§ 1º - Quando o arejamento e a insolação dos compartimentos forem
feitos através de outro compartimento, o dimensionamento da abertura
voltada para o exterior será proporcional à somatória das áreas dos dois
compartimentos.

§ 2º - As proporções das aberturas poderão ser reduzidas quando se tratar
de abertura zenital ou quando garantida ventilação cruzada do
compartimento.

§ 3º - Metade da abertura, no mínimo, deverá estar contida no espaço
destinado a proporcionar arejamento e insolação do compartimento.

Art. 102 - Quando o arejamento dos compartimentos classificados no
"GRUPO D" for feito através de abertura, estas deverão ter, no mínimo, 5%
(cinco por cento) da área do compartimento.

Art. 103 - As aberturas dos compartimentos classificados dos "GRUPOS B e
C" poderão ser reduzidas, desde que, garantido o desempenho no
mínimo similar ao exigido pela adoção de meios mecânicos e artificiais
de ventilação e iluminação.

CAPÍTULO IX
DA CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

Seção I
Das Calçadas, Passeios, Guias e Sarjetas

Art. 104 - Os responsáveis por imóveis edificados ou não, lindeiros a
logradouro público dotados de guias e sarjetas e pavimentos são
obrigados a pavimentar os respectivos passeios na extensão
correspondente à sua testada.

Parágrafo único - Considerar-se-ão responsáveis pelas obras e serviços
previstos no "caput" deste artigo:
I- o proprietário, titular do domínio útil ou da nua propriedade ou possuidor
do imóvel a qualquer título;
II- a União, o Estado, o Município e entidades da administração indireta,
inclusive autarquias, em próprios de seu domínio, posse, guarda ou
administração;
III- as concessionárias de serviços públicos ou de utilidade pública e as
entidades a elas equiparadas, em próprios de seu domínio, posse, guarda
ou administração;.

Art. 105 - Os passeios no sentido longitudinal deverão ser contínuos e
mantidos em perfeito estado de conservação para que os pedestres
transitem com segurança e conforto, resguardados também os aspectos
estéticos e harmônicos dos passeios. 

Parágrafo único - Considerar-se-á como inexistente o passeio quando:
I- construído ou reconstruído em desacordo com as especificações
técnicas ou as disposições deste Código, exceto aqueles realizados de
acordo com a legislação vigente até a publicação deste Código;
II- a área mal conservada exceder a 20% (vinte por cento) de sua área
total.

Art. 106 - Os passeios deverão ser construídos, reconstruídos ou reparados
pelos responsáveis pelo imóvel com materiais resistentes e duradouros e
não poderão ter superfícies escorregadias. 

§ 1º - Quando realizados em concreto deverão possuir: espessura de
0,07m (sete centímetros) e resistência mínima a compressão de 23 (vinte e
três) MPA, sobre lastro de concreto com resistência de 10 (dez) MPA.

§ 2º - Outros materiais poderão ser autorizados pela PMC em função da
evolução da técnica e dos costumes.

Art. 107 - Na construção ou reconstrução dos passeios deverá ser
observado o seguinte:
I- os passeios no sentido longitudinal deverão ser contínuos, sem mudança
de declividade que dificulte o trânsito seguro de pedestres; 
II- ter declividade transversal entre 2 e 4% (dois e quatro por cento); 
III- no caso de ruas com declividade longitudinal de até 10% (dez por
cento), a acomodação do passeio junto aos acessos de veículos deverá
ser feita de modo a preservar pelo menos 1,50 m (um metro e cinqüenta
centímetros) de passeio com no máximo 4% (quatro por cento) de
declividade transversal, livres de postes, árvores ou outros elementos que
possam impedir o livre trânsito de portadores de deficiência de qualquer
natureza;
IV- no caso de ruas com declividade longitudinal superior a 10% (dez por
cento), será permitido o uso de patamares no lado interno das curvas.
Deverá ser prevista uma faixa de trânsito contínua no lado externo de, no
mínimo, 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), totalmente
desobstruída;
V- nos bairros é permitido o ajardinamento dos passeios, desde que seja
preservada uma largura contínua, longitudinal e livre de postes, árvores e
placas indicativas de no mínimo 1,50 m (um metro e cinqüenta
centímetros) seguindo a NBR 9050/94. A PMC poderá, em função do
trânsito de pedestres, estabelecer áreas nas quais não será permitido o
ajardinamento;
VI- os proprietários dos imóveis com passeios ajardinados serão obrigados
a mantê-los conservados;
VII- as canalizações para escoamento de águas pluviais deverão passar
sob os passeios, sendo vedado o despejo de águas pluviais sobre o
passeio;
VIII- nos demais casos o desnível entre o passeio e o terreno lindeiro
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deverá ser feito no interior do imóvel;
 
§ 1º- A PMC poderá determinar modificações nos jardins dos passeios
sempre que julgar que está havendo prejuízo para o trânsito de pedestres.

§ 2º - O plantio, por particulares, de árvores de grande porte nos passeio
depende de autorização da PMC.

Art. 108 - O trecho rebaixado das guias poderá estender-se
longitudinalmente até 1,00 m (um metro), além da largura da abertura, e
de cada lado desta, desde que o rebaixamento resultante fique
inteiramente dentro do trecho do passeio em frente ao imóvel e obedeça
também as condições do art. 137. 

Art. 109 - Nos condomínios ou vilas os passeios das vias internas poderão
ter guias de altura inferior 0,15 m (quinze centímetros) de modo a não ser
necessário o rebaixamento ou que este possa ser mais suave, devendo o
projetista demonstrar que o sistema de águas pluviais será feito de tal
modo a não permitir o avanço de água de chuva sobre os mesmos.

Art. 110 - A utilização do passeio público para colocação de tapume de
obra somente será permitida se disponibilizada uma passagem livre para
a circulação de pedestres de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros)
livre de quaisquer embaraços.

Parágrafo único - A utilização do passeio de maneira diferente da
estabelecida no "caput" deste artigo será permitida mediante
apresentação de projeto e pagamento do preço público na forma
estabelecida na legislação própria.

Art. 111 - Os passeios poderão ter mudança de direção na parte
estritamente correspondente às aberturas de acesso para espaço
destinado a baias para carga e descarga e para embarque e
desembarque que atenda a táxi, ao transporte coletivo e ao transporte
fretado, por meio de guias e acessos que concordem horizontalmente,
em curva de raio mínimo adequado com as do logradouro, possibilitando
o prosseguimento do pavimento da via pública até o interior do lote e
desde que a concordância fique inteiramente dentro do trecho fronteiro o
imóvel objeto do espaço para tal fim, sendo respeitada a largura da
calçada.

Art. 112 - Os passeios deverão ser mantidos em perfeito estado de
conservação.

Parágrafo único - Os proprietários dos imóveis cujos passeios estejam com
qualquer tipo de defeito, serão intimados a repará-los no prazo de 30
(trinta) dias. Não cumprida a intimação, estarão sujeitos a multa de 50
UFIC’s a cada 30 dias de desobediência.

Art. 113 - A notificação de que trata este Código será dirigida,
pessoalmente, ao responsável ou seu representante legal, podendo
efetivar-se ainda por via postal, com aviso de recebimento, no endereço
constante no Cadastro Imobiliário Fiscal.

Parágrafo único - A notificação pessoal ou postal com aviso de
recebimento será concomitante a publicação do edital no Diário Oficial
do Município.

Art. 114 - Fica o responsável pelo imóvel obrigado a comunicar ao
Departamento de Uso e Ocupação do Solo o término dos reparos,
indicando o número da notificação e do contribuinte.

Art. 115 - Compete à Municipalidade a definição da localização de
mobiliário urbano nos passeios, praças, canteiros centrais de vias públicas
e demais logradouros públicos.

Parágrafo único - Considera-se como mobiliário urbano, para efeito deste
artigo, os equipamentos que sirvam de suporte ao estar e circular nos
espaços públicos, sejam vias ou praças, tais como suportes de iluminação
e de rede elétrica, telefones públicos, lixeiras, postes de sinalização vertical
e de semáforos, grade de separação, bancos, abrigos de embarque e
desembarque, floreiras, gradis de publicidade e informação, banca de
jornal, de flores ou frutas e quiosques.

Seção II
Dos Tipos de Estacionamento

Art. 116 - Os estacionamentos terão seus espaços para acesso, circulação
e guarda de veículos projetados, dimensionados e executados, livres de
qualquer interferência estrutural ou física que possa reduzi-los, eximindo-se
a PMC pela viabilidade de circulação e manobra dos veículos. Poderão
ser dos tipos:
I- Privativo. De utilização exclusiva da população permanente da
edificação;
II- Coletivo. Aberto ao uso público;
III- Comercial. Aberto ao uso público mediante remuneração.

Art. 117 - Os espaços para acesso, circulação e guarda de caminhões e
ônibus, serão dimensionados em razão do tipo e porte dos veículos que os
utilizarão.

Seção III
Dos Acessos 

Art. 118 - Os acessos aos estacionamentos classificam-se em:
I- Acesso simples para veículos. Quando possibilita um único fluxo;
II- Acesso duplo para veículos. Quando possibilita dois fluxos simultâneos;
III- Acesso para pedestres

§ 1º - O acesso de veículos ao imóvel compreende espaço situado entre
a guia e o alinhamento do logradouro.

§ 2º - Os acessos de veículos e pedestres devem ser independentes. 

Art. 119 - Os acessos de veículos aos imóveis não poderão ser feitos
diretamente nas esquinas, devendo respeitar um afastamento mínimo do
ponto de intersecção dos alinhamentos das guias das duas vias
confluentes conforme as seguintes condições:
I- quando t  6,00 m                 A = 6,00 m; 
II- quando t  6,00 m                A = t;
sendo:
"A" a distância entre o ponto de interseção dos alinhamentos das guias (PI)
e o início do acesso.
"t" o comprimento da tangente entre o PI e o início ou fim da curva. 

III- quando da aplicação do inciso II resultar "A" fora dos limites do terreno,
o acesso será feito junto às divisas do terreno dos lados opostos à esquina.

Parágrafo Único. Quando o raio de curvatura da guia for superior a 30,00
m (trinta metros) não será considerada a esquina.

Art. 120 - Quando um acesso tornar-se perigoso ou estiver prejudicando o
fluxo de pedestres ou de veículos na via pública, a PMC poderá
determinar modificações para adequá-lo melhor à nova situação. 

Art. 121 - Os acessos deverão, ainda, respeitar as seguintes condições:
I- quando a capacidade do estacionamento for superior a 100 (cem)
veículos ou quando o acesso se destinar a caminhões e ônibus, o
pavimento da pista de rolamento do logradouro poderá prosseguir até o
interior do lote;
II- a acomodação do acesso entre o perfil do logradouro e os espaços de
circulação e estacionamento será feita exclusivamente dentro do imóvel,
de modo a não criar degraus ou desníveis abruptos na calçada;
III- a abertura do acesso para veículos de passeio deverão ter largura
mínima de 3,00 m (três metros) para um sentido de trânsito e 6,00 m (seis
metros) para dois sentidos. Na abertura do acesso para veículos
comerciais, caminhões, ônibus e utilitários, a largura mínima deverá ser de
3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros) para acesso simples e 7,00 m
(sete metros) para acesso duplo;
IV- no caso de veículos, caminhões, ônibus e utilitários, a largura mínima
deverá ser de 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros) para cada
sentido de trânsito e a máxima de 12,00 m (doze metros);
V- no caso de acesso duplo as aberturas para entrada e saída deverão
ser separadas por meio ou por sinalização, sendo permitida a entrada e
saída por ruas distintas; 
VI- no caso de estacionamento privativo com capacidade de até 60
veículos e comercial com capacidade de até 30 veículos a entrada
poderá ser feita por um único acesso simples;
VII- os acessos deverão cruzar o alinhamento em direção perpendicular a
este;
VIII- o acesso deverá ter guias rebaixadas e a concordância vertical de
nível deverá ser feita por meio de rampas avançando transversalmente
até um terço da largura do passeio, respeitados o mínimo de 0,50 m
(cinqüenta centímetros) e o máximo de 1,00 m (um metro);
IX- as vagas de carga e descarga, assim como as de embarque e
desembarque, poderão ser colocadas sobre as faixas de recuo
obrigatório.
X - Visando a segurança dos pedestres, a saída de veículo do imóvel
deverá receber sinalização de alerta.

Seção IV
Das Rampas

Art. 122 - Para veículos de passeio e utilitários as rampas deverão
apresentar:
I- declividade máxima de 20% (vinte por cento) nos trechos retos e na
parte interna mais desfavorável nos trechos em curva;
II- a sobre-elevação da parte externa ou declividade transversal não
poderá ser superior a 5% (cinco por cento); 
III- quando para acesso a nível inferior, início da curva vertical de
concordância do perfil transversal do passeio com a rampa de acesso,
iniciando 2,00 m (dois metros) afastado do alinhamento para o interior do
imóvel. Quando para acesso a nível superior fica dispensado este
afastamento;
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V- raio de curva vertical igual ou maior a 12 m (doze metros).

§ 1º - Deverá o projetista apresentar um corte longitudinal pelo eixo da rampa
demonstrando a sua viabilidade.

§ 2º - A demonstração será dispensada se forem obedecidas as relações
abaixo: 
I- para acesso a nível inferior: relação entre a distância do alinhamento ao
ponto mais desfavorável por onde deverá passar o veículo e a diferença de
nível entre a cota inferior da laje e a cota da guia, para o caso de acesso ao
nível inferior.

Distância (D)         2,00 m      3,00 m      4,00 m     4,82 m D m
Diferença de 
Nível (N)                2,16 m      2,12 m       2,02 m    1,88 m 
N= 2,16-(D-3,4)x0,2 m

II- Para acesso a nível superior: relação entre a distância do alinhamento
ao piso sobre o qual o veículo irá estacionar. 

Distância (X)          2,00 m      3,00 m        4,00 m       5,00 m X m
Diferença 
de Nível (N)            0,19 m     0,30 m         0,45 m       0,56 m 
N = 0,2 x D - 0,234 m

Art. 123 - Para caminhões e ônibus as rampas deverão apresentar:
I- declividade máxima de 12% (doze por cento) nos trechos retos e na
parte interna mais desfavorável nos trechos em curva;
II- a sobre-elevação da parte externa ou declividades transversal não
poderá ser superior a 2% (dois por cento); 
III- o início da curva vertical de concordância do perfil transversal do
passeio com a rampa de acesso, deverá ter início 5,00 m (cinco metros)
afastado do alinhamento para o interior do imóvel.

Art. 124 - Os edifícios públicos e os estabelecimentos privados como
shoppings com mais de 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados) de área
construída, salas de cinema, clínicas, escolas, supermercados, com mais
de 1.000 m2 (mil metros quadrados) por pavimento, deverão dispor de
rampa ou elevadores para deficientes físicos.

Seção V
Das Vagas, Espaço de Manobra e Circulação 

Art. 125 - Os espaços de manobra e estacionamento de automóveis
serão projetados de forma que estas operações não sejam executadas
nos espaços dos logradouros públicos.

Art. 126 - Os estacionamentos coletivos e comerciais deverão ter área de
acumulação, acomodação e manobra dimensionada de forma a
comportar, no mínimo 3% (três por cento) de sua capacidade. Esta
porcentagem poderá ser inferior desde que comprovado que a área de
acumulação possui capacidade de absorver 90% (noventa por cento) da
fila provável na hora de pico.

§ 1º - No cálculo da área de acumulação, acomodação e manobra
poderão ser consideradas as rampas e faixas de acesso às vagas de
estacionamento desde que possua a largura mínima de 6,00 m (seis
metros) para sentido duplo.

§ 2º - Quando se tratar de estacionamento com acesso controlado, o
espaço de acumulação deverá estar situado entre o alinhamento do
logradouro e o local de controle.

Art. 127 - As faixas de circulação de automóveis deverão apresentar
largura mínima, para cada sentido de tráfego, de 2,75 m (dois metros e
setenta e cinco centímetros) e altura livre de 2,10 m (dois metros e dez
centímetros).

Parágrafo Único - Será permitida uma única faixa de circulação quando
esta se destinar, no máximo, ao trânsito de 60 (sessenta) veículos em
estacionamentos privativos e 30 (trinta) veículos em estacionamentos
coletivos e comerciais.

Art. 128 - As faixas de circulação em curva terão largura e raio interno de
curvatura adequados à circulação de veículos de passeio.

Art. 129 - Os espaços de manobra e acesso serão dimensionados em
função do ângulo formado pelo comprimento da vaga e a faixa de
acesso, respeitada as dimensões mínimas conforme a seguinte tabela:

TABELA
Tipo de Veículo .....................................................................Ângulo (em graus)

0 a 45...............................................................................46 a 90
PEQUENO 2,75 m...............................................................................4,50 m
MÉDIO 3,00 m...............................................................................5,00 m
GRANDE 3,30 m .............................................................................5,50 m 
UTILITÁRIO 3,60 m...............................................................................6,00 m
CARRO FORTE 7,50 m.............................................................................11,50 m
CAMINHÕES 11,50 m ..........................................................................16,50 m
ÔNIBUS 11,50 m ..........................................................................16,50 m

Art. 130 - As vagas de estacionamento serão dimensionadas conforme a
Tabela do artigo anterior, em função do tipo de veículo a que se
destinam.

§ 1º - Os espaços para manobras em vagas em estacionamento serão de
responsabilidade do Autor do Projeto e do Dirigente Técnico da Obra,
devendo o projeto dispor graficamente sua exeqüibilidade, atendendo as
dimensões mínimas estabelecidas no art. 144.

§ 2º - Será admitida somente a manobra de até 2 (dois) veículos para
liberar a movimentação de um terceiro.

§ 3º - Será admitida a redução da largura da faixa de acesso se houver
aumento da largura da vaga disposta de 46º a 90º, de modo a permitir
espaço adequado para manobra.

Art. 131 - As vagas de estacionamento devem ter as medidas mínimas
em metros conforme tabela abaixo:

Tipo De Veículo Largura Comprim. Altura
PEQUENO 2,00 4,20 2,30
MÉDIO 2,20 4,50 2,30
GRANDE 2,50 5,00 2,30
DEFICIENTE FÍSICO 3,50 5,50 2,30
MOTO 1,00 2,00 2,00
UTILITÁRIO 3,00 5,50 3,00
CARRO FORTE 3,00 10,00 4,50
CAMINHÕES 3,00 15,00 4,50
ÔNIBUS 3,00 15,00 4,50

Parágrafo Único. A vaga paralela à faixa de acesso será acrescida de
1,00 m (um metro) no comprimento e 0,25 m (vinte e cinco centímetros)
na largura para automóveis e utilitários e 2,00 m (dois metros) no
comprimento e 1,00 m (um metro) na largura para caminhões e ônibus. 

Art. 132 - Será admitida a utilização de equipamento mecânico para
estacionamento de veículos, se a adoção do equipamento não acarretar
a alteração dos índices mínimos relativos ao número de vagas para
estacionamento, nem das exigências para acesso e circulação de
veículos entre o logradouro público e o imóvel, estabelecido neste
Código, na LUOS e na PGT.

§ 1º - No caso de instalação de elevadores para transporte de veículos
deverá, obrigatoriamente, existir área de acumulação com o previsto
nesta lei, observando-se que esta área deverá ser compatível com os
parâmetros operacionais do equipamento. Deverá ser obedecida a
distância mínima de 7,00 m (sete metros) entre o elevador e o
alinhamento.

§ 2º - Observada a proporção estabelecida, a largura das vagas levará
em consideração as reais dimensões dos veículos, sem prejuízo do
comprimento mínimo estabelecido. 

Art. 133 - Quando o estacionamento for coberto, deverá dispor de
ventilação permanente por aberturas que garantam ventilação cruzada e
que correspondam, no mínimo, a 3% (três por cento) da área do
ambiente.

§ 1º - O vão de acesso de veículos, quando guarnecido com portas
vazadas ou gradeadas, poderá ser computado no cálculo dessas
aberturas.

§ 2º - A ventilação natural poderá ser substituída ou suplementada por
dutos ou meios mecânicos, dimensionados de forma a garantir a
renovação de 5 (cinco) volumes de ar do ambiente por hora.

Art. 134 - Nos estacionamentos coletivos e comerciais, a quantidade de
vagas será distribuída entre vários tipos de veículos a critério do proprietário
da obra, observando-se que a distinção de vagas para veículos pequenos
é de no máximo 20% (vinte por cento) do número total de vagas,
devendo o Autor do Projeto especificar nas peças gráficas a que tipo de
veículo se destina cada vaga. A não especificação indicará sempre a
vaga para veículo médio.

Art. 135 - Nos estabelecimentos privativos, no mínimo as vagas
estabelecidas pela LUOS serão destinadas a veículos pequenos.

CAPÍTULO X
DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

Seção I
Dos Elementos Construtivos

Art. 136 - Além do atendimento às disposições deste Código e aos
padrões de desempenho mínimos recomendáveis, os componentes das
edificações deverão atender às especificações constantes das NBR.

Art. 137 - O conveniente dimensionamento, especificação e emprego de
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materiais, elementos construtivos e instalações deverão assegurar
estabilidade, segurança e salubridade às obras, edificações e
equipamentos, garantido desempenho, no mínimo similar, aos padrões
estabelecidos neste Código.

Parágrafo único - O desempenho obtido pelo emprego de
componentes, em especial aquele com uso ainda não consagrado, bem
como utilizações diversas das habituais daqueles conhecidos, será da
inteira responsabilidade do profissional que os tenha especificado ou
adotado.

Art. 138 - A edificação deverá proporcionar os princípios básicos de
conforto, higiene e salubridade.

§ 1º - Os compartimentos que necessitarem cuidados higiênicos e
sanitários especiais deverão ser dotados de revestimentos adequados a
impermeabilidade e resistência à freqüente limpeza.

§ 2º - Os compartimentos destinados a abrigar serviços de lavagem,
lubrificação e pintura serão executados de forma a impedir a dispersão do
material em suspensão utilizado no serviço.

§ 3º - Os componentes da edificação, bem como instalações e
equipamentos, deverão dispor de condições que impeçam o acesso e
alojamento de animais transmissores de moléstias.

Art. 139 - As fundações deverão ficar situadas inteiramente dentro dos
limites do lote, levando-se em consideração os seus efeitos em relação as
edificações vizinhas, logradouros públicos e instalações de serviços
públicos.

Art. 140 - O desempenho dos elementos estruturais deverá garantir, além
da estabilidade da edificação, adequada resistência ao fogo.

Art. 141 - As paredes deverão apresentar índices adequados de
resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento
acústico, estabilidade e impermeabilidade. 

§ 1º - Deverá ser impermeabilizada qualquer parede que estiver em
contato direto com o solo.

§ 2º - Os andares acima do solo que não forem vedados deverão dispor
de proteção contra quedas com altura mínima de 0,90 m (noventa
centímetros) e resistente a impactos e pressão conforme normas da ABNT.

Art. 142 - A cobertura da edificação deverá proporcionar isolamento
térmico, isolamento e condicionamento acústico, estabilidade e
impermeabilidade.

Parágrafo Único - Quando se tratar de edificação agrupada
horizontalmente, a estrutura de cobertura de cada unidade autônoma
será independente, devendo a parede divisória entre as unidades chegar
até a face inferior da telha.

Art. 143 - Os pavimentos que separam os andares de uma edificação,
inclusive os mezaninos, deverão apresentar índices adequados de
resistência a fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento
acústico, estabilidade e impermeabilidade, adotando-se como referência
de desempenho os índices obtidos por uma laje de concreto armado
com a espessura acabada de 0,10 m (dez centímetros). 

Parágrafo Único - Quando assentados diretamente sobre o solo, deverão
ser impermeabilizados e executados de forma a garantir padrão de
desempenho correspondente a uma camada de concreto com
espessura mínima de 0,07 m (sete centímetros).

Art. 144 - A execução de instalações prediais de água potável, esgoto,
luz, energia, telefone, observarão, sob a responsabilidade do Dirigente
Técnico, as normas das empresas concessionárias.

Art. 145 - Não será permitido o despejo de águas pluviais ou servidas
diretamente sobre as calçadas, devendo as mesmas ser encaminhadas
por canalização sob o passeio à rede coletora própria.

Parágrafo Único - É vedado abrir ou levantar o calçamento, proceder a
escavações ou executar obras de qualquer natureza na via pública, sem
prévia autorização.

Art. 146 - Nas edificações multifamiliares horizontal ou vertical e para uso
comercial ou industrial fica proibida a instalação de tubos de queda de
lixo.

Art. 147 - Todo equipamento mecânico, independentemente de sua
posição no imóvel, deverá ser instalado de forma a não transmitir ao

imóvel vizinho e aos logradouros públicos, ruídos, vibrações e calor em
níveis superiores aos previstos na legislação específica.

Parágrafo Único - Os equipamentos mecânicos, independentemente de
seu porte, não serão considerados como área edificada.

Seção II
Da Edificação de Madeira

Art. 148 - A edificação que possuir estrutura e vedação em madeira,
deverá garantir padrão de desempenho correspondente ao estabelecido
quanto ao isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico,
estabilidade e impermeabilidade.

§ 1º - A resistência ao fogo deverá ser otimizada através de tratamento
adequado para retardamento da combustão.

§ 2º - A edificação de madeira, salvo quando adotada solução que
comprovadamente garanta a segurança dos usuários da edificação e de
seu entorno, ficará condicionada aos seguintes parâmetros:
I- máximo de 2 (dois) andares;
II- altura máxima de 8,00 m (oito metros);
III- afastamento mínimo de 3,00 m (três) metros de qualquer ponto das
divisas ou outra edificação;
IV- afastamento de 5,00 m (cinco metros) de outra edificação de
madeira.

§ 3º - Os componentes da edificação, quando próximos a fontes
geradoras de fogo ou calor, deverão ser revestidos de material
incombustível.

Seção III
Das Condições Gerais

Art. 149 - A execução de obras, incluindo os serviços preparatórios e
complementares, suas instalações e equipamentos, será procedida de
forma a obedecer ao projeto aprovado, à boa técnica, à NBR e ao direito
de vizinhança, a fim de garantir a segurança dos trabalhadores, da
comunidade, das propriedades e dos logradouros públicos.

Art. 150 - O canteiro de obras compreenderá a área destinada a
execução e desenvolvimento das obras, serviços complementares e
implantação de instalações temporárias necessárias à sua execução, tais
como alojamento, escritório de campo, depósitos, estande de vendas e
outros.

§ 1º - Durante a execução das obras será obrigatória a manutenção do
passeio desobstruído e em perfeitas condições conforme legislação
municipal vigente, sendo vedada sua utilização, ainda que temporária,
como canteiro de obras ou para carga e descarga de materiais de
construção, salvo no interior dos tapumes que avançarem sobre o
logradouro.

§ 2º - É obrigatória a fixação de placas indicativas do Autor do Projeto, do
Dirigente Técnico da Obra e dos Alvarás de Execução que licenciaram a
obra.

Art. 151 - Para todas as construções, excetuadas a residência
unifamiliares, será obrigatório o fechamento do canteiro de obras no
alinhamento de forma a proteger a via pública e a impedir o acesso de
pessoas estranhas ao serviço.

§ 1º - Durante o desenvolvimento de serviços de fachada nas obras
situadas no alinhamento ou dele afastadas até 1,20 m (um metro e vinte
centímetros), será obrigatório o avanço do tapume sobre o passeio até, no
máximo, metade de sua largura, de forma a proteger o pedestre.

§ 2º - Quando a largura livre do passeio resultar inferior a 0,90 m (noventa
centímetros) e se tratar de obra em logradouro sujeito a intenso tráfego de
veículos deverá ser solicitada autorização para, em caráter excepcional e
a critério da PMC, o desvio do trânsito de pedestres para parte dos leitos
carroçáveis devidamente protegidas.

§ 3º - Enquanto os serviços da obra se desenvolverem à altura superior a
4,00 m (quatro metros) do passeio, o tapume será obrigatoriamente
mantido no alinhamento. A ocupação do passeio somente será permitida
como apoio de cobertura para a proteção de pedestres, com pé-direito
mínimo de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros).

§ 4º - Concluídos os serviços de fachada ou paralisada a obra por período
superior a 30 (trinta) dias, o tapume será obrigatoriamente recuado para o
alinhamento.

§ 5º -. A utilização de parte do passeio público para a colocação de
tapume, nos casos citados neste artigo, implicará na cobrança de preço
público na forma estabelecida em legislação própria.
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§ 6º - Compete ao Departamento de Uso e Ocupação do Solo o
licenciamento e o exercício fiscalizatório referente a utilização do passeio
por tapume. 

Seção IV
Da Proteção da Via Pública e Segurança do Trabalho

Art. 152 - Ficam adotadas todas as prescrições do Ministério do Trabalho,
em especial, a NR 18. 

CAPÍTULO XI
DAS REFORMAS

Seção I
Da Intervenção em Edifício Regularmente Existente

Art. 153 - A edificação regularmente existente poderá ser reformada
desde que a edificação resultante não esteja em desconformidade com
a LUOS ou com disposições deste Código.

Art. 154 - Qualquer tipo de intervenção em imóvel tombado, em processo
de tombamento ou indicado para preservação somente será autorizada
após anuência expressa do órgão Municipal, Estadual ou Federal
responsável pela medida protecionista.

Art. 155 - Independem de licenciamento os serviços referentes a reparos e
troca de instalações prediais, esquadrias, pisos, revestimentos e pintura e
os de manutenção de telhados, muros e gradis, salvo se o imóvel se
enquadrar no disposto no artigo anterior.

Seção II
Das Construções Irregulares

Art. 156 - A edificação existente, irregular no todo ou em parte, poderá ser
reformada desde que seja prevista a supressão da infração, não sendo
concedido Certificado de Conclusão, nem em caráter parcial, sem que a
infração tenha sido suprimida.

Seção III
Das Reconstruções

Art. 157 - A edificação regularmente existente poderá ser reconstruída, no
todo ou em parte, por motivo de sinistro ou preservação.

§ 1º - A edificação irregular somente poderá ser reconstruída
enquadrando-se totalmente na legislação em vigor.

§ 2º - Por implicações de ordem estrutural da edificação regularmente
existente poderão ser aceitas soluções que não atendam integralmente as
disposições deste Código e da LUOS, desde que não fique comprometida
a salubridade nem a segurança contra sinistros.

Seção IV
Da Adaptação às Condições de Segurança

Art. 158 - O proprietário ou possuidor da edificação existente que
apresentar precárias condições de manutenção, estabilidade ou
segurança, poderá ser intimado sanar tais condições, de acordo com
regulamentação específica a ser estabelecida por ato do Executivo.

CAPÍTULO XII
DAS INFRAÇÕES, MULTAS E INCIDÊNCIA

Seção I
Das Infrações e das Multas

Art. 159 - A execução de edificação, construção, reconstrução, reforma
ou demolição sem prévia licença da PMC, acarretará a aplicação de
penalidade de multa, observado o seguinte critério e procedimento:
a) edificação de até 250 m2: 1 UFIC por metro quadrado de área
construída, acrescida, alterada ou diminuída;
b) edificação com área superior a 250 m2: 2 UFIC’s por metro quadrado
de área construída, acrescida, alterada ou diminuída;

§ 1º - Decorridos 5 (cinco) dias a contar da notificação da multa, sem que
o responsável requeira a regularização, a multa será reaplicada, em
idêntico valor.

§ 2º - Não sendo adotadas as medidas necessárias à regularização pelo
proprietário, a multa será reaplicada a cada 90 (noventa) dias, a contar
da autuação, até que seja apresentado o pedido de licença,
devidamente instruído na forma da legislação municipal.

Art. 160 - A execução de edificação, construção, reconstrução ou
reforma em desacordo com o projeto aprovado, implicará na imposição
de multa, observado o seguinte critério e procedimento:
a) edificação de até 250 m2: 0,5 UFIC por metro quadrado de área
construída, acrescida, alterada ou diminuída;
b) edificação com área superior a 250 m2: 1 UFIC por metro quadrado de
área construída, acrescida, alterada ou diminuída;

§ 1º - Decorridos 5 (cinco) dias a contar da notificação da multa, sem que
o responsável requeira a regularização, a multa será reaplicada, em

idêntico valor.

§ 2º - Não sendo adotadas as medidas necessárias à regularização pelo
proprietário, a multa será reaplicada a cada 90 (noventa) dias, a contar
da autuação, até que seja apresentado o pedido de licença,
devidamente instruído na forma da legislação municipal

Art. 161 - A falta e Auto de Conclusão, Auto de Conservação, Auto de
Regularização, Certificado de Regularidade, ou de documento
equivalente, implicará na imposição de multa, observado o seguinte
critério e procedimento:
a) edificação de até 250 m2: 0,5 UFIC/m2 de área construída, acrescida,
alterada ou diminuída;
b) edificação com área superior a 250 m2: 1 UFIC/m2 de área construída,
acrescida, alterada ou diminuída;

Parágrafo único - Não sendo adotadas as medidas necessárias à
regularização pelo proprietário, a multa será reaplicada a cada 90
(noventa) dias, a contar da autuação, até que seja apresentado o pedido
de licença, devidamente instruído na forma da legislação municipal

Art. 162 - Ressalvadas as disposições em contrário, contidas nesta Lei e
em legislação especial, a inobservância de qualquer dispositivo legal cujo
cumprimento estiver cometido à fiscalização do Departamento de Uso e
Ocupação do Solo, ensejará a lavratura do competente Auto de Multa,
com notificação simultânea do infrator, para, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, pagar ou apresentar defesa, sob pena de confirmação da
penalidade imposta e de sua subsequente inscrição com Dívida Ativa.

§ 1º - A notificação far-se-á ao infrator, pessoalmente, ou por via postal,
com aviso de recebimento, ou, ainda, por edital, nas hipóteses de recusa
ao recebimento da notificação ou de não localização do notificado.

§ 2º - Considera-se infrator, para os efeitos da presente Lei, o possuidor do
imóvel, o proprietário ou seu sucessor a qualquer título, ou, ainda, o
profissional responsável, no caso do artigo 167. 

§ 3º - A defesa será informada pelo Responsável pela Fiscalização e
decidida pelo Diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 163 - Do despacho decisório que desacolher a defesa, a ser
publicado no ‘‘Diário Oficial do Município’’, caberá um único recurso, com
efeito suspensivo, no prazo de 15 dias corridos, ao Secretário de Obras e
Projetos.

Art. 164 - Na contagem dos prazos para apresentação da defesa ou
interposição de recurso, será excluído o dia da notificação ou da
publicação e incluído o do vencimento.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese, os prazos somente começam a
correr a partir do 1º (primeiro) dia útil após a notificação ou publicação
referidas.

Art. 165 - Simultaneamente à imposição da multa estabelecida nos
artigos anteriores, serão lavrados Auto de Embargo da Obra, bem assim
intimação para regularização da situação, nos termos da legislação
específica. A desobediência ao Auto de Embargo da Obra implicará na
imposição de multa adicional, observado o seguinte critério e
procedimento:

a) edificação de até 250 m2: 5 UFIC’s por metro quadrado de área
construída, acrescida, alterada ou diminuída; acrescida de 1 UFIC por
metro quadrado de área construída, acrescida, alterada ou diminuída,
por dia em que continuar a desobediência ao Auto de Embargo
b) edificação com área superior a 250 m2: 10 UFIC’s por metro quadrado
de área construída, acrescida, alterada ou diminuída; acrescida de 2
UFIC’s por metro quadrado de área construída, acrescida, alterada ou
diminuída, por dia em que continuar a desobediência ao Auto de
Embargo.

Art. 166 - O profissional responsável pela execução de edificação,
construção, reconstrução, ou reforma, em qualquer de suas modalidades,
quando em desacordo com o projeto ou plano aprovado pela Prefeitura,
observado o seguinte critério e procedimento:

a) edificação de até 250 m2: 0,25 UFIC por metro quadrado de área
construída, acrescida, alterada ou diminuída;
b) edificação com área superior a 250 m2: 0,5 UFIC por metro quadrado
de área construída, acrescida, alterada ou diminuída;

Parágrafo único - Não sendo adotadas as medidas necessárias à
regularização pelo proprietário, a multa será reaplicada a cada 90
(noventa) dias, a contar da autuação, até que seja apresentado o pedido
de licença, devidamente instruído na forma da legislação municipal
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Art. 167 - A desobediência ao embargo ensejará ao profissional
responsável, também, a aplicação de multa diária adicional, observado o
seguinte critério e procedimento:

a) edificação de até 250 m2: inicialmente, 2,5 UFIC’s por metro quadrado
de área construída, acrescida, alterada ou diminuída; acrescida de 0,5
UFIC por metro quadrado de área construída, acrescida, alterada ou
diminuída, por dia em que continuar a desobediência ao Auto de
Embargo
b) edificação com área superior a 250 m2: inicialmente, 5 UFIC’s por
metro quadrado de área construída, acrescida, alterada ou diminuída;
acrescida de 1 UFIC’s por metro quadrado de área construída, acrescida,
alterada ou diminuída, por dia em que continuar a desobediência ao
Auto de Embargo.

Parágrafo único - Em ambos os casos a aplicação das multas previstas
far-se-á sem prejuízo da comunicação dos fatos ao órgão fiscalizador do
exercício profissional.

Art. 168 - As pendências, administrativas ou judiciais, referentes à
imposição das multas estabelecidas nesta Lei, suspenderão, apenas
provisoriamente, a inscrição e a cobrança da dívida correspondente.

Art. 169 - Na reaplicação das multas, quando previstas, só será admitida
defesa consubstânciada em comunicação de regularização da situação.

Art. 170 - A aplicação das multas pecuniárias, estabelecidas nesta Lei,
não elide a das demais sanções ou medidas administrativas e judiciais
cabíveis, inclusive a apuração da responsabilidade do infrator, pelo Crime
de Desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal.

Art. 171 - As edificações, reconstruções e reformas de que tratam os
artigos 159 e 160, concluídas até dezembro de 2001, quando atenderem
aos requisitos técnicos da legislação vigente, não estarão sujeitas às
penalidades previstas, desde que o responsável requeira a sua
regularização no prazo máximo de 180 dias a contar da publicação da
presente.

Seção II
Do Processo Administrativo

Art. 172 - Os atos administrativos decorrentes desta Lei, para que
produzam seus efeitos regulares, deverão ser publicados no Diário Oficial
do Município de forma resumida.

Parágrafo único - Além da publicidade, as decisões e despachos, de
primeira ou de segunda instância, deverão conter sua motivação.

Art. 173 - A impugnação ao auto de infração deverá ser feita em 15 dias,
endereçada ao Diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo
acompanhada dos documentos pertinentes à prova do alegado. O prazo
se inicia com o recebimento da intimação do Auto de Infração.

§ 1º - Da decisão proferida pelo Diretor cabe recurso ao Secretário
Municipal de Obras no prazo de 15(quinze) dias, a contar do
conhecimento, pelo interessado, do indeferimento da impugnação.

§ 2º - Caso seja requerida a certidão que trata o artigo 103 da Lei
Orgânica, do protocolado que originou a autuação, para defesa de
direitos e esclarecimentos, o prazo para impugnação será contado a
partir do dia em que o autuado receber o referido documento.
 
Art. 174 - A critério da fiscalização, poderão ser lavradas intimações com
prazo não superior a 30 (trinta) dias, para que sejam sanadas eventuais
irregularidades, sem prejuízo de eventuais embargos e multas. 

Art. 175 - O exercício fiscalizatório compete ao Departamento de Uso e
Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de Obras e Projetos;

Art. 176 - Encerrado o procedimento, os autos de infração julgados
procedentes serão encaminhados para que se proceda à sua inscrição
em Dívida Ativa, assim como os autos não impugnados e não quitados
em 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 177 - A construção de moradia econômica poderá gozar de
fornecimento de projeto de arquitetura e assistência à obra através de
órgão competente da Administração.

Art. 178 - Os prazos fixados neste Código são expressos em dias corridos,
contados a partir do primeiro dia útil após o evento origem, até o seu dia
final inclusive. Não havendo expediente neste dia, prorroga-se
automaticamente o termo final para o dia útil imediatamente posterior.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 179 - Integram este Código as Leis, que dispuserem sobre:
I- águas pluviais e vielas;
II- muro ou alambrado e similares, limpeza, conservação e passeio
público em terreno de propriedade particular;
III- instalação de sistemas de transmissão de rádio, televisão, telefonia,
telecomunicação em geral e outros sistemas transmissores de radiação
eletromagnética não ionizante;
IV- execução de obras, horário facultativo e especial;
V- rebaixamento de guias;
VI- publicidade;
VII- Alvará de Uso (edificações não residenciais);
VIII- legislação pertinente a construção civil.

Art. 180 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 7.413/92.

Campinas, 11 de abril de 2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 14 DE
MAIO DE 2003, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 E
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 174, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DEVENDO
O PROCESSO PERMANECER EM PAUTA POR 30 (TRINTA) DIAS PARA RECEBIMENTO
DE EMENDAS DE INICIATIVA DOS SRS. VEREADORES OU DA POPULAÇÃO E PARECER
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

APARECIDO DONIZETI DONAIRE
Secretário Geral

DIVERSOS

EDITAL DE EXTRAVIO

ANGELA VASCONCELLOS REGAZZINI-ME, CNPJ 00343241/0001-33,
Inscrição Estadual N. 244529286116, estabelecida a Rua Jacy T de Camargo,
940, Jardim do Lago, CEP 13050-100, Campinas-SP, DECLARA para os
devidos fins de direito que se encontra EXTRAVIADO seus Talões de Notas
Fiscais ME de Nº 151 a 250, Totalmente em Branco. A mesma DECLARA
ainda que não se responsabiliza pelo uso indevido dos mesmos.
(13, 14 e 15/05)

EDITAL DE FUNDAÇÃO

CONVOCAMOS os proprietários dos lotes do loteamento denominado
Recanto Campestre Internacional de Viracopos -- Gleba 7 do sítio do
Fogueteiro- Campinas SP para a assembléia de fundação e eleição da
Associação dos Moradores e Amigos do Loteamento Recanto Campestre
Internacional de Viracopos- Gleba 7 do sitio do fogueteiro Campinas SP, a
realizarem-se na chácara Vismar no próprio loteamento, no dia 29 de junho de
2003, as 9:00hs em 1º convocação e as 9:30hs em 2ºconvocação, sabendo-se
que os que não comparecerem estarão de acordo com o decidido na assembléia,
para tratar do assunto em epigrafe estabelecidos na ordem do dia que segue:
1- ORGANIZAÇÃO DA MESA DE TRABALHO
2- PAUTA:

a- Aprovação do estatuto social;
b- Constituição definitiva da associação;
c- Eleição da diretoria e do conselho Consultivo (fiscal).

A COMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS os sócios efetivos do Centro de Estudos Espíritas ‘‘Nosso
Lar’’ para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária à realizar-se no dia 25
de maio deste ano, ás 16:00h em primeira convocação ou 16:30h em segunda
convocação com qualquer número de presentes para deliberarem sobre o
seguinte assunto:
I -- ELEIÇÃO DE DIRETORIA.

RUIPTER JORGE CABRAL

Presidente
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Dia Internacional do Museu éDia Internacional do Museu éDia Internacional do Museu éDia Internacional do Museu éDia Internacional do Museu é
comemorado com semináriocomemorado com semináriocomemorado com semináriocomemorado com semináriocomemorado com seminário

Em comemoração ao Dia
Internacional do Museu, em 18
de maio, a Secretaria Municipal
de Cultura, Esportes e Turismo,
por meio da área de Memória,
realizará o seminário Museus e
Ação Educativa - Arte Ciência e
História, amanhã e domingo, no
Palácio dos Azulejos.

O evento inclui, ainda, a
reativação da sala de projeção
do Museu da Imagem e do Som
(MIS).

Amanhã, serão realizadas
três mesas-redondas. A primei-
ra com Beatriz Augusta Corrêa
da Cruz, presidente do Conse-
lho Regional de Museologia da
4ª Região do Estado de São
Paulo, que falará sobre a Ação
da Secretaria do Estado da Cul-
tura nos Museus Históricos e
Pedagógicos, ressaltando a im-
portância da utilização do mu-
seu como instrumento de edu-
cação não-formal.

O segundo tema, Museus
Municipais de Campinas, será
apresentado por Sônia Fardin,
diretora de Turismo e GT Me-
mória da Secretaria de Cultura.
A socióloga Elisabete de Moraes
Sá apresentará pesquisa com a
população: �Como vai a sua
memória?, resultado da pesqui-
sa realizada nos dias 9 e 10 de
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maio, com os passantes do Lar-
go do Rosário e com os taxistas
de Campinas.

�Os primeiros representam
a memória popular e os segun-
dos, a oficial, pois trabalham
com o turismo�, explica Elisa-

bete. �Por meio deste trabalho,
será possível fazer uma trajetó-
ria da memória e identidade cul-
tural do município�.

O programa de Ação
Educativa ligada aos museus
continuará nos meses de junho,

O Projeto Lazer de Cor-
po e Arte será realizado em
mais duas praças de espor-
tes de Campinas na segunda
quinzena de maio. Os mora-
dores do DIC V  terão uma
programação no Bosque dos
Cambarás, no próximo sába-
do, das 8h30 às 17 horas.
No dia 25, domingo, é a vez
da população que freqüenta
a Praça de Espor tes
Tancredo Neves, das 8 às 13
horas. Todos os eventos têm
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O Museu de Arte Con-
temporânea de Campinas
José Pancetti (Macc), Museu
da Cidade (Muci), Museu do
Café (Muca), Museu da Ima-
gem e do Som (MIS), Museu
Dinâmico de Ciências - Pla-
netário, Observatório Muni-
cipal Jean Nicolini, Museu de
História Natural, Aquário
Municipal, Arquivo Municipal
de Campinas (que mantém o
Setor de Arquivo Histórico)
e Centro de Documentação
estão abertos à visitação,
mantendo exposições e ati-
vidades culturais regular-
mente. �O museu, como ins-
tituição pública, tem o papel
de gerar, coletar,armazenar,
interpretar e disponibilizar
as informações geradas
pela sociedade�, explica
Maria do Carmo Cassaniga,
coordenadora da Extensão
Cultural. �Além disso, deve
levar à comunidade o traba-
lho realizado por meio de
exposições, ações
educativas, publicações e
pesquisa.�

julho e agosto mostrando a fun-
ção do museu, seu funcionamen-
to, sua organização e estrutu-
ra, em síntese o seu significado
junto à comunidade, relacionan-
do o museu à ciência, às artes e
à história.

entrada  franca.
 No Bosque dos Cambarás,

localizado no DIC V, serão reali-
zadas atividades esportivas no
período da manhã, com a aber-
tura de um torneio de futebol e
vôlei de areia. À tarde, começam
as atividades culturais, com show
de violeiros, apresentações de
grupos de pagode e também
dos grupos de dança da  re-
gião.

 A programação na Praça
Tancredo Neves começa com

alongamento, caminhadas e  gi-
nástica, das 8 às 9 horas. Na
seqüência, são realizados tor-
neios de  futebol de salão e
basquetebol com as escolinhas,
demonstração de capoeira,
apresentações musicais com
muita música sertaneja e forró.
 Durante todo o tempo, haverá
atividades recreativas para as
crianças, como gincanas, jogos
gigantes e de dama, promovi-
das pelos professores do De-
partamento de Esportes.

 A abertura do Campeona-
to Municipal de Futebol, que
será na Cerecamp, antigo está-
dio da Mogiana, foi adiada para
o dia 17, sábado.

Os horários serão manti-
dos, com a concentração dos
times às 8 horas.

 Às 9 horas, será  realiza-
do o desfile dos times, segui-
do das solenidades de abertu-
ra.

 O jogo inaugural do cam-
peonato municipal terá início às
10 horas.

 O Centro de Vivência do
Idoso (CVI) promove mais um
de seus tradicionais bailes no
próximo sábado.

Como ainda estamos em
maio, o evento será em come-
moração ao Dia das Mães e
acontecerá das 14 às 18 ho-
ras.

 O baile será realizado no
salão de festas do CVI onde,
nessas ocasiões, costuma reu-
nir cerca de 400 idosos. As
mulheres serão homenageadas
com flores. A entrada é gratuita.

Museu da Cidade: ação educativa sobre o passado, o presente e o futuro
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