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Município de Mercedes

Estado do Paraná

PUBLICADO
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amara-Municipal e

sanciono a seguinte:

AR N° 007/2008, DE 23 DE OUTUBRO DE 2008.

INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS DO

MUNiCípIO DE MERCEDES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ercedes, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito,

L E I

CAPiTULO I

DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Esta Lei, denominada Código de Arquitetura, Edificações e Obras do

Município de Mercedes, estabelece normas para a elaboração de projetos e

execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais.

Paragrafo único. Todos os projetos de obras e instalações deverão estar de acordo

com esta Lei, com a legislação vigente sobre Uso e Ocupação do Solo e sobre

Parcelamento do Solo. bem como com os princípios previstos na Lei do Plano Diretor

Municipal, em conformidade com o 91' do Art. 182 da Constituição Federal.

Art. 2°. As obras realizadas no Município serão identificadas de acordo com a

seguinte classificação:

I - construção: obra de edificação nova, autônoma, sem vínculo funcional com

outras edificações porventura existentes no lote;

11- reforma sem modificação de área construída: obra de substituição parcial dos

elementos construtivos elou estruturais de uma edificação, não modificando sua área,

forma ou altura; e

111- reforma com modificação de área construída: obra de substituição parcial

dos elementos construtivos elou estruturais de uma edificação, que altere sua área,

forma ou altura, quer por acréscimo ou decréscimo.

Parágrafo único. As obras de reforma, modificaçâo ou acréscimo deverão atender às

disposições deste código e da legislação mencionada no artigo anterior.

Art. 3°. As obras de construção ou reforma com modificação de área construida, de

iniciativa pública ou privada, somente poderão ser executadas após concessão do

alvará pelo órgão competente do Municipio, de acordo com as exigências contidas

nesta Lei e mediante a assunção de responsabilidade por profissional legalmente

habilitado.
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9 1°. Estarao isentas da responsabilidade tecnica e apresenta<;:ao de projeto as

edifica<;:oes de interesse social, com ate 70m2 (setenta metros quadrados), unifamiliar,

construidas 50b 0 regime de mutirao ou autoconstru<;:8:o, nao pertencentes a nenhum

programa habitacional e construida em IOt8 cujo proprietiuio nao possua outro im6vel

no Municipio, devendo apresentar, entretanto, croquis de implanta<;:ao.

9 2° As obras a serem realizadas em constrUl;:6es integrantes do patrim6nio hist6rico

municipal, estadual ou federal, deverao atender as normas pr6prias estabelecidas

pela 6r9ao de prote<;:<3o competente.

Art. 4°. Todos 05 logradouros pubhcos e edifica<;:oes, exceto aquelas destinadas a

habitary80 de carciter permanente unifamiliar e multifamiliar, deverao ser projetados de

modo a permitir 0 acesso, circulary80 e utilizaryao por pessoas portadoras de

deficiencia.

Paragrafo unico. A fim de permitir 0 acesso, circularyao e utilizary80 por pessoas

portadoras de deficiencia, os logradouros publicos e edificaryoes, exceto aquelas

destinadas a habitayao de carater permanente unifamiliar e multifamiliar, deverao

seguir as orientaryoes previstas em regulamento, obedecendo a NBR 9050 da

Associa,ao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, 1994.

Art. 5°. Para construryflo ou reforma de instala90es capazes de causar, sob qualquer

forma, impactos ao meio ambiente, sera exigida a criterio do Municipio, Iicenc;;a previa

ambiental dos 6rgaos estadual e/ou municipal de controle ambiental, quando da

aprovaryao do projeto, de acordo com ° disposto na legislary80 pertinente.

Paragrafo unico. Consideram-se impacto ao meio ambiente natural e construido as

interferencias negativas nas condic;:oes de qualidade das aguas superficiais e

subterraneas, do solo, do ar, de insolaryflo, ventilary80 e acustica das edifica90eS e

das areas urbanas e de uso do esparyo urbano.

Art. 6°. Os empreendimentos causadores de impacto de aumento da vazao maxima

de aguas pluviais para jusante deverao prever medidas de controle.

Paragrafo unico. Os dispositivos utilizados para manutenc;:ao dessa vazao maxima

devem ser verificados para 0 tempo de retorno definido conforme normas municipais.

Art. 7°. Para efeito da presente Lei, sao adotadas as definiryoes constantes na Tabela

V. parte in!egran!e des!a Lei.

----..
�.
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CAPiTULO 11

005 DEVERES E OBRIGACÖES

Secâo I

00 Municipio

Art. 8°. E competência do Municjpio aprovar ou reprovar os projetos arquitetânicos de

construyào, reforma ou ampliac;:ao.

Paragrafo unico. 0 Municipio deve licenciar e fiscalizar a execw;ao, manutenc;:ao,

seguranc;:a e salubridade das obras e edificac;:öes.

Art. 9°. 0 Municipio poderâ exigir, em qualquer fase, as plantas, base de câlculos e

demais detalhes que julgar necessârio.

Art. 10. 0 Municipio deverâ disponibHizar todas as informac;:öes necessârias para a

execuc;:ào das obras contidas no Plano Diretor, C6digo de Posturas, Lei dos

Perfmetros Urbanos, Lei do Parcelamento do Uso do 5010 Urbano e Lei de Uso e

Ocupa9ào do 5010, pertinente ao im6vel a ser construido.

Paragrafo unico. 0 Municipio nào se responsabilizarâ por obras que venham a ser

embargada por desconformidade com a legislayào mencionada no caput deste artigo,

nào podendo 0 proprietârio alegar desconhecimento da Lei.

Art. 11. Cabe ao Municipio a aprovayâo do projeto arquitetönico, observando as

disposiyòes desta Lei. bem como os padröes urbanfsticos definidos pela legislac;âo

municipal vigente.

Art. 12. 0 Municipio licenciarâ e fisca1izarâ a execuyao e a utilizac;ao das edificac;öes.

Paragrafo unico. Compete ao Municipio fiscalizar a manutenyao das condic;öes de

estabilidade, seguranc;a e salubridade das obras e edificac;öes.

Art. 13. Em qualquer periodo da execuyao da obra, 0 òrgâo competente do Municipio

poderâ exigir que lhe sejam exibidas as plantas, câlculos e demais detalhes que

julgar necessario.

Art. 14. 0 Municipio deverâ assegurar, atravès do respectivo òrgao competente 0

acesso dos municipes a todas as informac;öes contidas na legislayao relativa ao

Plano Diretor Municipal.

Secâo 11

Do Proprietario

- -
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Art. 15. O proprietarlo respondera pela veracidade dos documentos apresentados,

nao implicando sua aceitayăo, por parte do Municipio, em reconhecimento do direito

de propriedade.

Art. 16. O proprietario do im6vel, ou seu sucessor a qualquer titula, e responsavel

pela manutenryăo das condiryoes de estabilidade, seguranrya e salubridade do im6vel,

bem como pela observância das disposic;6es desta Lei e das leis municipais

pertinentes.

Se�ăo III

Do Responsavel Tecnica

Art. 17. O responsavel tecnico pela obra assume perante o Municfpio e terceiros que

serăo seguidas todas as condiryoes previstas no projeto de arquitetura aprovado de

acorda corn esla Lei.

Paragrafo unica. Devera ser atendido o limite maxlmo de obras permitido per

responsavel tecnice, de acordo com reseluc;:âo do Conselho Regional de Engenharia

e Arquitetura - CREA.

Art. 18. E obrigac;:âo do responsavel tecnlCo a colocac;:âo de placa da obra, cujo teer

sera estabelecido em regulamento.

Ari. 19. Para efeito desta Lei somente profissionais habilitados devidamente inscritos

e quites com o Municipio poderao projetar, fiscalizar, orientar, administrar e executar

qualquer obra no Municipio.

Art. 20. S6 poderao ser inscritos na Prefeitura, os profissionais devidamente

registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

CRENPR., ou outro que venha substitui-Io.

Art. 21. Se no decurso da obra o responsavel tecnico quiser dar baixa da

responsabilidade assumida por ocasiăo da aprovac;:âo do projeto, devera apresentar

comunicac;:âo escrita a Prefeitura, a qual s6 sera concedida ap6s vistoria procedida

pela 6rgao competente, acompanhada da anuencia do interessado na obra e se

nenhuma infrac;:ao for verificada.

!i l' O proprietilrio deveril apresentar, no prazo de 7 (sete) dias, neve respensilvel

tecnico, o qual devera enviar ao 6rgao competente do Municipio comunicac;:ao a

respeito juntamente com a nova ART de substituic;:ao, sob pena de nao se poder

prosseguir a execuc;:ao da obra.

-�
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� 2° Os dois responsaveis tecnicos, 0 que S8 afasta da responsabilidade pela obra e

o que a assume, poderao (azer uma s6 comunica�ao que contenha a assinatura de

ambos e do proprietario.

� 3° A alterac;ao da responsabilidade tecnica devera 58r anotada no Alvara de

Constru,ao.

CAPiTULO III

DAS INFORMACOES TECNICAS

Art. 22. 0 Municipio deve fornecer uma ficha lecnica com as informac;oes sobre 05

parametros de uso e OCUpa930 do 5010, zoneamento, dados cadastrais, alinhamento

e, no caso de vias ja pavimentadas ou com greide definido, deve informar 0

nivelamento da testada do terrena e as ressalvas quando estiver sujeita a futuras

modificac;Oes.

Se,ao I

Dos Alvaras e Parametros

Art. 23. E obrigat6rio 0 Alvara de Construc;:ao para as seguintes obras:

1 - construc;:ao de novas edificac;:6es;

11 - reformas e ampliac;:ao ou reduc;:ao da area construida do im6vel ou que

afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na seguranc;:a,

estabilidade e conlorto ambiental;

III - construc;:ao de muro frontal; e

IV - avanc;:o do tapume sobre parte da calc;:ada publica, respeitando 0 espac;:o

livre de no minimo 1,20m (um metro e vinte centimetros).

Art. 24. 0 Alvara de Construc;:ao sera concedido mediante requerimento encaminhado

ao Municipio, juntamente com 0 projeto arquitet6nico a ser analisado e submetido a

aprovac;:ao acompanhado dos seguintes documentos:

I - requerimento solicitando a aprovac;:ao do Projeto Definitivo e liberac;:ao do

Alvara assinado pelo proprietario ou representante legal;

11 - ficha tecnica preenchida;

III - planta de situa,ao e estatistica na escala 1 :500 (um para quinhentos) ou

1 :1.000 (um para mil);

IV - planta baixa de cada pavimento, contendo:

a) area total do pavimento;
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Ь} as dimепsбеs е areas dos espa90s internos е externos;

с} dimепsбеs dos vaos de iluminar;ao е vепtilа9ЭО;

d) а finalidade de cada compartimento;

е} а especifica9ao dos materiais е revestimento utilizados;

f) iпdiсщ:ао das espessuras das paredes е dimепsбеs externas totais da оЬга; е

g) os trar;os indicativos dos coгtes longitudinais е transversais:

V - cortes transversais е longitudinais па mesma escala da planta baixa, сот а

indicar;ao de:

а) pes direitos;

Ь} altura das janelas е peitoris;

с) perfis do telhado; е

d} indica9ao dos materiais;

VI. pJanta de соЬепша сот indicar;ao dos caimentos па escala 1:100 (um рага

сет) ou 1 :200 (um рага duzentos);

VII - planta de iтрlапtщ:ао ет meio magnetico е fisico, па escala 1:100 (um

рага сет) ou 1 :200 (um рага duzentos) contendo:

а) projeto da edificar;ao ou das edifica90es dentro do lote;

Ь} dетагсаr;эо planialtimetrica do lote е quadra а que репепсе;

с) as dimensoes das divisas do lote е os afastamentos da еdifiсщ:ао ет relar;ao

as divisas;

d) огiепtщ:ао do Norte;

е) iпdiса9ЭО do lote а ser construido, dos Jotes confгontantes е da distancia do

lote а esquina mais pr6xima;

f) sоlur;эо de esgotamento sanitario е lосаlizас;эо da caixa de gordura;

g} роsir;эо do meio fio, largura do passeio. postes, tirantes. aгvores по passeio,

hidrantes е bocas de Jobo;

h} lосаlizауэо das aгvores existentes по lote; е

i) indicayao dos acessos;

VIII - perfillongitudinal е transversal do terreno, tomando-se сото геfегёпсiа de

nivel- RN, о nivel do eixo da rua;

IX - elevayao das fachadas voltadas рага as vias pubIicas па mesma escala da

planta baixa;
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X - o 6r9ā0 municipal responsavel peia concessāo das autoriZ8yōeS de

construc;ao podera exigir a apresentac;āo de projetos complementares, desenhos e

caJculos estruturais, caso julgue necessario;

XI - Anotayāo de Responsabilidade Teeniea - ART de projelo e exeeuyāo:

XII - registro de im6veis atualizado, com data de emissao de no maximo 90

(noventa) dias antes da requisic;āo da licenc;;a para construc;ao e demolic;āo; e

XIII - certjdāo negativa de debitos municipais.

� 1° A concessāo do Alvara de Construc;;āo para im6veis que apresentem parcela de

area de preservac;āo permanente sera condicionada a celebrac;āo de Termo de

Compromisso de Preservac;āo, o qual determinara as responsabilidades civis,

administrativas e penais do proprietario em easo de deseumprimento.

� 2° As instalac;:ōes prediais deverāo ser aprovadas peias repartic;:ōes eompetentes.

� 3° O prazo maximo para aprovac;:āo do projeto e de 45 (quarenta e eineo) dias a

partir da data de entrada do projeto definitivo eorrigido peia 6rgāo munieipal

eompetente.

Art. 25. No ata da aprovac;:āo do projeto sera outorgado o Alvara de eonstruyāo, que

tera prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser revalidado, pelo mesmo prazo

mediante so1ieitayāo do interessado, desde que a obra tenha sido inieiada.

� 1° Deeorrido o prazo definido no caput sem que a eonstruyāo tenha sido inieiada, o

alvara e a aprova<;āo do projeto serao revogados.

� 2° A obra sera eonsiderada inieiada quando suas fundac;:ōes e baldrames estiverem

eoneluidas.

� 3° A revalidayāo do Alvara de Constru<;ao podera ser eoneedida, desde que a obra

seja reiniciada peia menos 30 (trinta) dias antes do termino do prazo de vigemcia do

alvara e estejam eoneluidos os trabalhos de fundac;:āo e baldrames.

� 4° As obras paralisadas, eujo prazo do Alvara de Construc;:āo tenha expirado sem

que esta tenha sido reinjeiada, dependera de nova aprovac;:āo de projeto.

Art. 26. E vedada qualquer alterayāo no projelo de arquitetura apos sua aprova�āo

sem autorizayāo previa do Municipio, sob pena de eaneelamento do Alvara.

Paragrafo unico. A exeeuc;:āo de modificac;:ōes em projetos de arquitetura aprovados

com alvara ainda em vigor, que envolva partes da construeyao ou acrescimo de area

ou altura construida, somente podera ser iniciada ap6s a sua aprovaeyāo.

e- ---...... _
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Art. 27. Os documentos da obra devem ser mantìdos no local durante a respectiva

execu�ao.

Art. 28. A demoli�ao de edifica�ào somente podera ser efetuada mediante

comunica�ao previa ao ergao competente do Municipio, que expedira, apes vistoria, o

Alvara para Demolì9ao.

9 1° Quando se tratar de demoli�ao de edìfica�ao de mais de 8m de altura, edifica�ao

construida no alinhamento predial ou a juizo do Municipìo, apes vistoria, devera o

proprietario apresentar profissional legalmente habilitado, responsavel pela execu�ao

dos servi�os, que assinara o requerimento juntamente com o proprietario.

� 2° Qualquer edìfìca9ao que esteja a juizo do departamento competente da

Prefeitura, amea�ada de desabamento devera ser demolida no prazo maximo de ate

60 (sessenta) dias do recebimento da notifica�ao pelo proprietario e este se

recusando a faze-Ia, o Municipio providenciara a execu�ao da demori�ao cobrando do

mesmo as despesas correspondentes, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, acrescido

da taxa de 20% (vìnte por cento) de administra�ao.

9 3° O Alvara para Demoli�ao sera expedido juntamente com o Alvara de Constru�ào,

quando for o caso.

Se930 II

Do Certificado de AIlera9ao de Uso

Art. 29. Sera objelo de pedìdo de certìficado de altera9ao de uso qualquer altera9ao

quanto à utiliza�ao de uma edìfica�ào que nao implìque alteracao fisica do ìm6vel,

desde que verificada a sua conformìdade com a legisla�ao referente ao Uso e

Ocupa9ao do Solo.

Paragrafo unico. Deverao ser anexados à solicita�ao de cer1ificado de altera�ao de

uso os documentos previstos nesta lei.

Se930 111

Do Certificado de Vistoria de Conclusao da Obra

Art. 30. A obra sera considerada acabada quando tiver condi�òes de habitabilidade.

� 1° È consìderada em condi90es de habìtabilidade a edifica(:ao que:

I - garantir seguran�a a seus usuarios e à popula�ao indiretamente afetada;

II . possuir todas as instala�6es funcionando, previstas no projeto;

e --------- --"..,
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III - for capaz de garantir a seus usuários padròes minimos de conforto tèrmico.

luminoso, acustico e de qualidade do ar;

IV - atender às exigencias do eorpa de Bombeiros relativas às medidas de

seguran�a contra incèndio e panico;

V - tiver garantido, quando for o casa, a solu9àa de esgotamento sanitário; e

VI - nac estiver em desacordo com as disposi9òes desta Lei.

� 2° Quando se tratar de edifica9òes de interesse social, com atè 70m2 (setenta

metros quadrados), unifamiliar, construidas 50b o regime de mutirao ou

autoconstruc;:ào e nac pertencentes a nenhum programa habitacional, e construidas

em lole cujo proprietário nàc possua Dutro imóvel no Municipio. será considerada em

condì9òes de habitabilidade a edifica9ào que:

I - garantir seguranc;a a seus usuários e à popula9ao indiretamente a ela

afetada; e

II - estiver de acordo com os parametros especificos para a zona onde estiver

inserida, definida na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupa9ao do Solo.

Art. 31. Ao tèrmino da obra, o proprietário e/ou responsável tecnico deve solicitar do

Municipio o certificado de vistoria de conclusao de obra da edifica9ào, obedecendo-se

rigorosamente o projeto aprovado e suas altera9óes.

Art. 32. Na vistoria de conclusao da obra se for constatado que a edifica9ào foi

construida, ampliada, reconstruida ou reformada em desacordo com o projeto

aprovado, O proprietário será notificado e obrigado a regularizar o projeto ou fazer a

demoli9ào.

Art. 33. A vistoria deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar

da data do seu requerimento, e o Certificado de Vistoria de Conclusao de Obra

CVCO, concedido ou recusado dentro de outros 15 (quinze) dias.

Art. 34. Será concedido o Certìficado de Vistoria de Conciusào de abra - cvca

parcial de uma edifica9ào nos seguintes casos:

I - prèdio composto de parte comercial e parte residencial utilizada de forma

independente;

II - Programas habitacionais de reassentamentos com caràter emergencial,

desenvolvidos e executados pelo Poder Publico ou pelas comunidades beneficiadas,

em regime de "mutirao".
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� 10 а Certificado de Vistoria de Conclusao de abra - cvca parciai пао substitui о

Ceгtificado de Vistoгia de Conclusao de ОЬга - CVCO que deve seг сопсеdidо по final

da оЬгэ.

� 20 Рага а concessao do Certificado de Vistoria de Conclusao de аЬга - cvca

parcial fica о Municipio sujeita aos prazos е condir;oes estabelecidos по дгt. ЗА, desta

Lei.

Se�aolV

Das Normas Tecnicas de Apresentac;ao dos Projetos

Art. 35. Os pгojetos de arquitetura рага efeito de aprovar;ao е outorga do Alvara de

Сопstгщ:ао, sоmепtе serao aceitos quando legiveis е de acordo сот as normas de

desenho arquitet6nico.

� 10 As folhas do projeto deverao seguir as normas da NBR 10068 da Associa�ao

BrasiJeira de Normas Tecnicas - ABNT, quanto aos tamanhos escolhidos, sendo

apresentadas ет copias dobradas. tamanho А4 da ABNT.

� 20 No canto inferior direito da(s) folha(s) de projeto sera desenhado ит quadro

legenda сот 17.5ст (dezessete virgula сјпсо centimetros) de largura е 27.7сm (vinte

е sete virgula sete centimetгos) de altura, tamanho А4, reduzidas as margens, опdе

сопstагэо:

1 - сагјтЬо осuрапdо о extremo iпfегiог do quadro lеgепdа, СОт aJtura тахјта

de 9 ст (поvе сепtiтеtгоs), еsресifiсапdо:

а) а паturеzа е dеstiпо da оЬга;

Ь) геfегепсiа da folha - сопtеudо: рlапtаs, cortes, еlеvЩ:беs, etc.;

с) tipo de projeto - агquitеtбпiсо, estrutural, eletгico, hidrossапitагiо, etc.;

d) espa90 reservado рага поте е аssiпаturа do requerente, do autor do projeto

е do геsропsаvеl tеспiсо pela ехесщ:эо da оЬга, sепdо estes ultimos, сот iпdiсщ:ао

dos пuтеros dos Registros по Сопsеlhо Regional de Епgепhагiа, Arquitetura е

Agronomia - CREA;

11 - по caso de varios dеsепhоs de um projeto que пао сајЬат ет uma uпiса

folha, sera песеssагiо пuтега-Iаs ет ordem crescente;

111 - espa90 reservado рага а соlоса9ЭО da агеа do lote, areas ocupadas pela

еdifiсщ:ао ја ехistепtе е da поvа сопstГU9ЭО, гесопstГU9ЭО, reforma ou amplia9aO,

discriminadas рог раvimепtо ou ediculas;

-�
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IV - espavo reservado para a declaracao: �Declaramos que a aprovac;:c1o do

projeto naD implica no reconhecimento, per parte da Prefeitura, do direito de

propriedade ou de posse do lote"; e

V - espa�o reservado o Municipio e demais 6rgaos competentes para

aprovac;:c1o, observac;:6es e anotacćes, com altura de 6cm (seis centimetros),

� 3° Nos projetos de reforma, ampJiac;ao ou reconstru9c10, devera ser indicado o que

sera demolido, construido ou conservado de acordo com convenc;oes especificadas

na legenda.

CAPiTULO IV

DA EXECUCAo E SEGURANCA DAS OBRAS

Se�ao I

DisposiC6es Gerais

Art. 36. A execuyc10 da obra deve ser iniciada somente ap6s a emissao do Alvara de

Construyc1o.

Paragrafa (mico. Sao atividades que caracterizam o inicio de uma obra:

I - o preparo do terreno;

II - a abertura de cavas para funda�oes; e

III • o inicio de execu�ao de funda�oes superficiais.

Art. 37. O responsavel tecnico deve adotar as medidas e equipamentos de prote9ao

necessarios a seguran9a dos trabalhadores, pedestres. propriedades vizinhas e via s

publicas.

Art. 38. Nenhuma constru�ao. reforma, reparo ou demoli9clo podera ser executada no

alinhamento predial sem que esteja protegida por tapumes, exceto quando se tratar

de execu9ao de muros, grades, gradis ou pintura e pequenos reparos na edifica9clo

que nao comprometam a seguran�a dos pedestres.

Art. 39, E proibido colocar materiais no canteiro de obras que possam prejudicar a

arborizayao, ilumina�clo publica, a visibilidade de placas, avisos, sinais de trfmsito e a

circula9ao de pessoas e outras instala�6es de interesse publico.

Se�ao II

Do Canteiro de Obras
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Art. 40. A implanta�ào da canteiro de obras fora da lote em que se realiza a obra,

somente terá sua licenc;a concedìda pelo órgao competente do Munìcipìo, mediante

exame das condic;6es locaìs de circulac;ao criadas no horário de trabalho e dos

inconvenientes ou prejuízos que venham causar ao tránsito de veiculos e pedestres,

bem como aos ìmóveis vjzinhos e desde que, após 0 término da obra, seja restituída

a cobertura vegetal pré-existente a instalac;ao do canteiro de obras.

Art. 41. É proibida a permanéncia de qualquer material de construc;ao nas vias e

logradouros públicos, bem como a utilizac;ao dos mesmos como canteìro de obras ou

depósito de entulhos.

Parágrafo único. A nao retìrada dos materiais ou do entulho autorìza 0 Municípìo a

fazer a remOc;ao do materìal encontrado em via pública, dando-Ihe 0 destino

conveniente, e a cobrar dos executores da obra a despesa da remoc;ao, aplicando-lhe

as sanc;6es cabíveis.

Se�ào '"

Dos Tapumes e Equipamentos de Seguranca

Art. 42. Enquanto durarem as obras, 0 responsável técnico deverá adotar as medìdas

e equipamentos necessários à protec;ao e seguran9a dos que nela trabalham, dos

pedestres, das proprìedades vizinhas e dos logradouros e vias públicas, observando

o disposto nesta Se�ào e na Se�ào 11 deste Capitulo.

Art. 43. Nenhuma construc;ao, reforma, reparo ou demolìc;ao poderá ser executada no

alìnhamento predìal sem que esteja obrìgatorìamente protegida por tapumes, salvo

quando se tratar de execu9ao de muros, grades, gradis ou de pintura e pequenos

reparos na edifica9ao que nao comprometam a seguran9a dos pedestres.

� 1° Os tapumes somente poderao ser colocados após a expedi9ao, pelo órgao

competente do Municipìo, do Alvará de Constru9ao ou Oemolic;ao.

� 2° Os tapumes e andaimes nao poderao ocupar mais do que a metade da largura

do passeìo sendo que, no mínimo, 80 cm (oitenta centimetros) serao mantidos livres

para 0 fluxo de pedestres e deverao ter, no mínimo, 2m (dois metros) de altura.

� 3' 0 Município. através da órgào competente. poderá au!arizar a utilizacao do

espa90 aéreo do passeio desde que seja respeitado um pé dìreìto minimo de 2, 10m

(dois metros e dez centímetros) e desde que seja tecnicamente comprovada, sua

necessidade e adotada medida de protec;ao para circula980 de pedestres.
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Art. 44. Nenhum elemento do canteiro de obras podera prejudicar a arborizac;:äo da

rua, a iluminac;:äo pública, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de tränsito e

Dutras instalac;:6es de interesse publica.

Art. 45. Durante a execuyäo da obra será obrigatória it colocac;äo de andaime de

protec;:äo do tipa "bandeja-salva-vidas" I para edjfjcios de tres pavimentos ou mais,

observanda também os dispositivos estabelecidos na norma NR-18 do Ministério do

Trabalho.

Art. 46. No case de emprego de andaimes mecanicas suspensos, estes deveräo ser

dotados de guarda-corpo com altu ra de 1,20m (um metro e vinte centimetros) ern

Iados os Iados livres.

Art. 47. Ap6s o térmín0 das obras ou no casa de paralisa<;:äa par prazo superior a 4

(quatro) meses, os tapumes deveräo ser recuados e os andaimes retirados.

SecäalV

Do Terreno e das Funda�ôes

Art. 48. Nas obras de aterros e escava<;:ôes devem ser adotadas rnedidas de

seguran<;:a, cam a devida responsabilidade técnica, para evitar deslocarnento de terra

nas divisas do lote ern constru<;:äo ou nas edifica<;:ôes vizinhas.

Art. 49. A constru<;:äo sobre terreno úmido, pantanoso, instável ou contaminado por

substäncias orgänicas ou tóxicas, fica condicionada ao saneamento do terreno que

deve ser comprovado por laudos técnicos que constatem a realiza<;:äo das rnedidas

corretivas, assegurando as condi<;:ôes sanitárias, ambientais e de seguran<;:a para sua

ocupa<;:äo.

Art. 50. As fundac;::ôes devem ser executadas na área do terreno.

CAPíTULOV

DAS EDIFICA<;:OES EM GERAL

Secäa I

Das Escavac;oes e Aterros

Art. 51. Nas eseavacôes e aterros deveräa ser adatadas medidas de seguranCa para

evitar o deslocamento de terra nas divisas do lote em construc;.äo ou eventuais danos

as edifica<;:ôes vizinhas.
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Art. 52. No casa de escava.yčes e aterros de carater permanente, que modifiquem o

pertil do lote, o respons8vel legal e obrigado a proteger as edificac;oes lindeiras e o

!ogradouro publica, com obras de proteC;80 contra o deslocamento de terra

Parilgrafo unico. As alterayoes no perfil do lote deverao constar no projeto

arquitet6nico.

Art. 53. A execUl;;ao de movimento de terra devera ser precedida de autorizac;ao do

Municipio nas s8guintes situaC;Des:

1 • movimentac;ao de terra com mais de 500m3 (quinhentos metros cubicos) de

material;

II - movimentaC;80 de terra com mais de 100m3 (cem metros cubicos) de material

nos terrenos localizados nas zonas ande a Lei de Zoneamento de Usa e Ocupac;c3o

do Solo estabelece essa atividade como permissivel;

III - movimentac;ao de terra com qualquer volume em areas lindeiras a cursos

d'agua, areas de varzea e de solos hidrom6rficos ou alagadic;:os;

IV - movimentacao de terra de qualquer volume em areas sujeitas a erasao;

V - alteracao de topografia natural do terreno que atinja superficie maior que

1.000m' (mil metros quadrados).

Art. 54. O requerimento para solicitar a autorizacao referida no Art.53 devera ser

acompanhado dos seguintes elementos:

I - registra do im6vel;

II - levantamento topogratico do terreno em escala, destacando cursos d'agua,

arvores, edificacoes existentes e demais elementos significativos;

III - memorial descritivo informando: descri9ao da tipologia do solo; volume do

corte eJou aterra; volume do emprestimo ou retirada;

IV - medidas a serem tomadas para protec;:ao superficiaJ do terreno;

V - prajetos contendo todos os elementos geometricos que caracterizem a

situac;ao do terreno antes e depois da obra, inclusive sistema de drenagem e

conten9ao; e

VI - anotayčes de Responsabilidade Tecnica - ARTs da obra.

Se�ao II

Do Terreno e das Fundac:;oes

-------�

�
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Art. 55. Nenhuma edificay2lo podera 5er construida sobre terreno umido, pantanoso,

instcivel ou contaminado por substancias orgimicas ou t6xicas sem O saneamento

previa do lole.

Paragrafo unico. 05 trabalhos de saneamento do terreno deverao estar

comprovados atraves de laudos tecnicos que certifiquem a realiza/yao das medidas

corretivas, assegurando as condic;;6es sanitiuias, ambientais e de seguranya para sua

OCupa9ao.

Art. 56. As fundac;;oes deverao 5er executadas dentro dos limites do terreno, de

modo a nao prejudicar 05 im6veis vizinhos e nao invadir O leito da via public3.

Se9ao III

Das Estruturas, das Paredes e dos Pisos

Art. 57. 05 elementos estruturais, paredes divis6rias e pisos devem garantir:

I • resistencia ao fogo;

II - impermeabilidade;

III - estabilidade da conslru9ao;

IV - bom desempenho termico e acustico das unidades; e

V - acessibilidade.

Art. 58. Quanda se tratar de paredes de alvenaria que constituirem divisoes entre

habita�6es distintas ou se construidas na divisa da lote, deverao ter espessura de 20

cm (vinte centimetros).

SecaolV

Cas Coberturas

Art. 59. Nas coberturas deverao ser empregados materiais impermeaveis,

incombustiveis e resistentes a ayaa dos agentes atmosfericos.

Se9ao V

Das Portas, Passagens ou Corredores

Art. 60. As portas de acesso as edificayoes, bem como as passagens ou corredores.

devem ter largura suficiente para o escoamento dos compartimentos ou setores da

edifica�ao a que dao acesso.

� 10 Para atividades especificas sao detalhadas exigencias no pr6prio corpo desta

Lei, respeitando-se:
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I - quando de uso privativo a largura mfnima sera de 80 em (oitenta

centfmetros); e

11 - quando de uso coletivQ, a largura Iivre devera corresponder a 1 em (um

centimetro) por pessoa da IOt89<30 prevista para 05 compartimentos, respeitando no

minimo de 1 ,20m (um metro e vinte centimetros).

� 2° As portas de acesso a gabinetes sanitarios e banheiros, tera.o largura minima de

60 em (sessenta eentimetros).

� 3° A fim de permitir o acesso, circulayao e utilizayao por pessoas portadoras de

deficiencia, 05 logradouros publicos e edificac;oes, exceto aquelas destinadas a

habitayao de can3ter permanente unifamiliar e multifamiliar, deverao seguir as

orienta,oes previstas em regulamento, obedeeendo a Norma Brasileira .. NBR 9050

da Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, 1994.

Se�ao VI

Das Escadas e Rampas

Art. 61. As escadas de uso comum ou coletivo deverao ter largura suficiente para

proporcionar o escoamento do numero de pessoas que dela dependem, sendo:

Paragrafo unico. Para atividades especificas sao detalhadas exigencias no

corpo desta Lei, respeitando.se:

I - a largura minima das escadas de uso comum ou coletivQ sera de 1,20m (um

metro e vinte centimetros);

11 - as escadas de uso privativo ou restrito do compartimento, ambiente ou local,

poderao ter largura minima de 80cm (oitenta centimetros);

111 - as escadas deverao oferecer passagem com altura minima nunca inferior a

2, 10m (dois metros e dez centimetros);

IV - s6 serao permitidas eseadas em leques ou earaeol e do tipo marinheiro

quando interligar dois eompartimentos de uma mesma habitac;:ao;

V - nas eseadas em leque, a largura minima do degrau sera de 7 em (sete

eentimetros), devendo a 50 em (einqOenta eentimetros), do bordo interno, O degrau

apresentar a largura minima do piso de 28 em (vinte e oito eentimetros)

VI - as eseadas deverao ser de material ineombustivel, quando atenderem a

mais de 2 (dois) pavimentos, exeetuando-se habitac;:ao unifamiliar:____

=
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VII - ter um patamar intermediário, de pelo menos 1m (um metro) de

profundidade, quando o desnivel vencido tor maiar que 2,aOm (dais metros e altenta

cenlimelros) de altura ou 15 (quinze) degraus; .....

VIII - os degraus das escadas deverao apresenlar espelho "e" e piso "p", que

satísfac;am a relac;ao 60 cm (sessenta centímetros) <= 2 e + p <= 65 cm (sessenta e

cinco), admitindo-se:

a) quando de uso privativo: altura máxima 19cm (dezenove centímetros) e

largura mínima 25cm (vinle e cinco centimetros): e

b) quando de uso coletivo: altura máxima 18,5cm (dezoito centímetros e

meio) e largura mínima 28cm (vinle e oito centímetros).

Art. 62. As escadas de uso comum ou coletivo terao obrigatoriamente corrimao em

um dos lados, conforme exigencia do Carpo de Bombeiros.

Art. 63. No caso de emprego de rampas, em substilui,ao as escadas da edifíca,ao,

aplicam-se as mesmas exigencias relativas ao dimensionamento fjxadas para as

escadas.

� 1° As rampas poderao apresentar inclinayao máxima de 22% (vinte e dois por

cento) para uso de veiculos e de 8% (oito par cento) para uso de pedestres.

� 2° Se a inclinaya.o das rampas exceder a 6% (seis par cento) o piso deverá ser

revestido com material antiderrapante.

� 3° As rampas de acesso para veículos deverao ter seu início, no mínimo, 3,50m

(tres metros e cinqüenta centimetros) do alinhamento predial, no caso de habitayao

coletiva ou comercial e 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) no caso de

habitayao unifamiliar.

� 4° A fim de permitir o acesso, circulayao e utilizayao por pessoas portadoras de

deficiencia, os logradouros públicos e edificayoes, exceto aquelas destinadas a

habitayao de caráter permanente unifamiliar e multifamiliar, deverao seguir as

orientayoes previstas em regulamento, obedecendo a Norma BrasHeira - NBR 9050

da Associa,ao Brasileira de Normas Técnicas ABNT, 1994.

� So As eseadas e rampas deverao observar todas as eXigencias da legisla,ao

pertinente do Carpo de Bombeiros, diferenciadas em funyao do número de

pavimentos da edificayao.

==
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Se�iio VII

Das Marquises e Sali€mcias

Art. 64. Os edificios deverao ser dotados de marquises, quando construidos no

alinhamento predial obedecendo as seguintes condiIYoes:

I - seraa sempre em balan<;:o;

11 - terao a altura minima de 2,80m (dois metros e aitenta centimetros);

III - a proje<;:c3o da face externa do balan<;:o devera 5er no maximo igual a 50%

(cinqOenta por centa) da largura do passeio e nunca superior a 1,20m (um metra e

vinte centimetros); e

IV - nas ruas para pedestres as proje<;:oes maxlmas e minimas poderao

obedecer a Qutros parametros, de acordo com o criterio a ser estabelecido pelo

Municipio.

Art. 65. As fachadas dos ediflcios quando no alinhamento predial, poderao ter

f1oreiras, caixas para ar condicionado e brises, somente acima de 2,80m (dois metros

e oitenta centimetros) do nivel do passeio.

� 1° Os elementos mencionados no caput deste artigo poderao projetar-se sobre o

recuo frontal, a uma distimcia maxima de 1,20m (um metro e vinte centimetros) ou

recuos laterais e de fundos a uma distancia maxima de 60cm (sessenta centimetros).

� 2° Os beirais com ate 1 ,20m (um metro e vinte centimetros) de largura nao serao

considerados como area construida, desde que nao tenham utiliza9ftO na parte

superior.

� 3° As sacadas poderao projetar-se, em balan90, ate 1,20m (um metro e vinte

centimetros) sobre o recuo frontal, nao se admitindo o mesmo para os recuos laterais

e de fundos.

Se�iio VIII

005 Recuos

Art. 66. As edifica90es, inclusive muros, situados nos cruzamentos dos logradouros

pub1icos, serao projetadas de modo que os dois alinhamentos sejam concordados por

um chanfro de 2,50m (dois metros e cinqOenta centimetros), no minimo.

Art. 67. Os demais reCUOS das edifica90es construidas no Municipio deverao estar de

acordo com o disposto na Lei de Uso e Ocupa9ao do Solo.

----------
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Seção IX

Dos Compartimentos

Art. 68. As características mínimas dos compartimentos das edificações residenciais

e comerciais estarão definidas na Tabelas 11, 111 e IV, partes integrantes e

complementares desta Lei.

Seção X

Das Áreas de Estacionamento de Veículos

Art. 69. Os espaços destinados a estacionamentos ou garagens de veiculos podem

ser:

I - privativos, quando se destinarem a um só usuário, família, estabelecimento

ou condomínio, constituindo dependências para uso exclusivo da edificação; e

11 - coletivos, quando se destinarem à exploração comercial.

Art. 70. É obrigatória a reserva de espaços destinados a estacionamento ou garagem

de veículos vinculados às atividades das edificações, com área e respectivo número

de vagas calculadas de acordo com o tipo de ocupação do imóvel, à exceção de

outras determinações da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, conforme o

disposto na Tabela I, do Anexo I, parte integrante desta Lei.

� 1° Cada vaga deverá ser calculada em 25m2 (vinte e cinco metros quadrados).

� 2° As vagas para estacionamento poderão ser cobertas ou descobertas.

� 3° Deverão ser reservadas vagas de estacionamento para deficientes físicos,

identificadas para este fim, próximas da entrada da edificação nos edifícios de uso

público com largura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros)

acrescida de espaço de circulação de 1,20m (um metro e vinte centimetros),

demarcada com linha contínua, atendendo o estabelecido pela Norma Brasileira NBR

9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 1994, na seguinte

proporção:

NUMERO TOTAL DE VAGAS VAGAS RESERVADAS

Até 10 Facultado

De11a100 1 (uma)

Acima de 100 1 % (um por cento)

--
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� 4° As atividades novas, desenvolvidas em edifica�6es ja existentes com uso

diferente do pretendido, tambem estarao sujeitas ao disposto neste artigo.

Art. 71. Na area minima exigida para estacionamento, conforme 0 disposto no Art. 60

devera ser comprovado 0 numero de vagas, atendidos os seguintes padr6es:

I - cada vaga devera ter as dimens6es minimas de 2,40m (dois metros e

quarenta centimetros) de largura e 5m (cinco metros) de comprimento, livres de

colunas ou qualquer outro obstaculo;

11 - os corredores de circula�ao deverao ter as seguintes larguras minimas, de

acordo com 0 angulo formado em rela�ao 13s vagas:

111 - em paralelo igual a 3m (tres metros);

IV - 8ngulo ate 30° (trinta graus) igual a 2,50m (dois metros e cinquenta

centimetros);

V - angulo entre 31° (trinta e um graus) e 45° (Quarenta e cinco graus) igual a

3,50m (tn3s metros e cinquenta centimetros);

VI - angulos entre 46°0 (quarenta e seis graus) e 9000(noventa graus) igual a 5m

(cinco metros).

� 1° Nos estacionamentos com vagas em paralelo ou inclinadas com corredores de

circula�ao bloqueados, devera ser prevista e demarcada uma area de manobra para

retorno dos veiculos.

� 20 Estacionamentos em areas descobertas sobre 0 solo deverao ser arborizados e

apresentar, no minimo, uma arvore para cada 4 (quatro) vagas.

Art. 72. Os acessos aos estacionamentos deverao atender 135 seguintes exigemcias:

1 - circula�ao independente para veiculos e pedestres;

11 - largura minima de 3m (tres metros) para acessos em mao unica e 5m (cinco

metros) em mao dupla at€! 0 maximo de 7m (sete metros) de largura. 0 rebaixamento

ao longo do meio fio para a entrada e saida de veiculos podera ter 0 comprimento do

acesso mais 25% (vinte e cinco por cento) ate 0 maximo de 7m (sete metros);

111 - para testada com mais de um acesso, 0 intervalo entre guias rebaixadas nao

podera ser menor que 5m (cinco metros);

IV - ter uma distancia minima de 10m (dez metros) do encontro dos

alinhamentos prediais na esquina, exceto quando se tratar de garagem ou

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

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 _ Mercedes _ PR.
e-mail.mercedes@mjrnet.com.br - CNPJ 95.719.373/0001-23



------ -

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei Complemenlar n° 007/2008 - fl. XXI

estacionamento com area superior a 2.000m" (dois mil metros quadrados), quando

esta distância minima passa a 5er de 25m (vinte e cinco metros).

Paragrafo unico. Garagem ou estacionamento com capacidade superior a 30 (trinta)

vagas devera ter acesso e saida independentes ou em mào dupla, exceto quando

destinado exclusivamente ao uso residencial.

Art. 73. E vedada a utilizaryào do recuo obrigat6rio do alinhamento predial para

estacionamento exceto quando 58 tratar de recuo frontal mfnimo de 15m (quinze

melros).

Art. 74. Os acessos a garagens ou estacionamentos coletivos e a edificios-garagem

deverao dispor de uma area de acumulac;âo com canaleta de espera junto à sua

entrada e ao n[vel do logradouro, calculada de acordo com a tabela abaixo:

AREA DE COMPRIMENTO DA ÀREA NUMERO MiNIMO be-

ESTACIONAMENTO (mZ) DE ACUMUlACAO (m) CANAlETAS

ATE 1.000 10 1

1.000 A 2.000 15 1

2000 A 5 000 20 2

ACIMA DE 5 000 25 2

� 1° A largura minima da area de acumulayao - canaleta de espera deverà ser de 3m

(três metros) para acessos com mào unica e de 5m (cinco metros) para os de mào

dupla.

� 2° A guarita de controle devera localizar-se ao final da canaleta de espera.

� 3° A area de acumulayao dos veiculos n30 sera computada como area de

estacionamento.

� 4° Os acessos de veiculos deverâo ter sinalizaC;3o de advertência para transeuntes.

Art. 75. Para analise do espac;o destinado ao estacionamento ou garagem devera ser

apresentada planta da area ou pavimento com a demarcay30 das guias rebaixadas,

acessos. corredores de circula�ao. espa�os de manobra. arboriza�ao e vagas

individualizadas, de acordo com 0 disposto nesta Lei.

Art. 76. Nos casos em que 0 piso do estacionamento descoberto receber

revestimento impermeavel, devera ser adotado, um sistema de drenagem,

acUmUlay30 e descarga.
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Art. 77. As dependemcias destinadas a estacionamento de veiculos deverăo atender

as seguintes exigemcias, alem das relacionadas anteriormente:

I - ter pe-direito minima de 2,20m (dois metros e vinte centimetros);

II - ter sistema de venlilal'ăo permanente;

III - ter vagas para estacionamento para cada veiculo, locadas e numeradas em

planta; e

IV - ter demarcada area de manobra, em planta.

-

Se�ăo XI

Das Âreas de Recreac;ao

Art. 78. As areas de recreac;âo em edificac;6es construidas no Municipio deverao

obedecer aos seguintes requisitos:

9 1° Em todas as edificac;6es cam mais de 4 (quatro) unidades residenciais, sera

exigida uma area de recreac;ao coletiva, equipada, aberta ou coberta, corn pela

menos 10m2 (dez metros quadrados) por unidade habitacional ou 10% (dez por

cento) da area total do terreno, localizada em area de preferemcia isolada, com

acesso independente ao de veiculos, sobre os terrac;os ou no terreo.

9 2° No dimensionamento da area de recreac;ao, 50% (cinqOenta por cento). no

minimo, tera que ser permeavel e constituir area continua, nao podendo ser calculada

a partir da adic;ao de areas isoladas.

9 3° Nao sera computada como area de recreac;ao coletiva a faixa correspondente ao

recuo obrigat6rio do alinhamento predial, porem podera ocupar os recuos laterais e

de fundos, desde que sejam no terreo ou sobre a laje da garagem e obedevam a um

circulo inscrito minimo de 3m (tres metros) de diâmetro.

Se�ăo XII

Dos Passeios e Muros

Art. 79. Os proprietarios de im6veis que tenham frente para ruas pavimentadas ou

corn meio-fio e sarjetas, sao obrigados a implantar passeios, de acorda cam o projeto

estabelecido para a rua pela Prefeitura, bem coma conservar os passeios a frente de

seus 10tes.

9 1° Os passeios terăo a declividade transversal maxima de 2% (dois por cento).

--- ----------
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� 2° No caso de nao cumprimento do disposto no caput deste artigo ou quando 05

passeios S8 acharem em mau estado, 0 Municipio intimara 0 proprietiuio para que

providencie a execuyao dos servic;os necessarios conforme 0 caso e, nao 0 fazendo,

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 0 Municipio podera (azer, cobrando do proprietiuio

as despesas totais, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, acrescido do vaJor da

correspondente multa.

Art. 80. Os lotes baldios devem ter, nos respectivQs alinhamentos, muros de fecho

em bom estado e aspecto.

Paragrafo unico. 0 infrator sera intimado a construir 0 muro dentro de 30 (trinta)

dias. Findo este prazo, nao sendo atendida a intimac;ao, 0 Municipio cobrara a

correspondente multa.

Art. 81. Para facilitar 0 escoamento das aguas, nao sera permitida a constru�ao de

muros fechados no alinhamento predial, devendo os mesmos apresentar, pelo

menos, 30% (trinta por cento) de vazios em sua extensao.

Se�ao XIII

Oa lIuminac;ao e Ventilac;ao

Art. 82. Todos os compartimentos, de qualquer local habitavel, para os efeitos de

insola�ao, ventilac;:ao e iluminac;ao, terao abertura em qualquer plano, abrindo

diretamente para 0 logradouro publico ou espac;o livre e aberto do pr6prio im6vel.

� 1° As edifjca�6es deverao atender os panlmetros de recuo dispostos na Lei

Municipal de Zoneamento de Uso e Ocupac;ao do 5010 Urbano/Rural.

� 2° As distancias minimas serao calculadas perpendicularmente a abertura, da

parede a ex1remidade mais pr6xima da divisa.

� 3° Nao serao considerados como aberturas para ventila�ao as janelas que abrirem

para terrac;os cobertos, alpendres e varandas, se tiverem paredes opostas ou

ortogonais a abertura, numa distimcia inferior a 1,50m (um metro e cinqOenta

centimetros), de projec;ao de beirais, medindo este em direc;:ao oposta ao terrac;o

coberto.

Art. 83. A area necessaria para a insolac;ao, ventilatyao e iluminac;ao dos

compartimentos esta indicada nas Tabelas 11, III e IV, em anexo, parte integranle

desta Lei.
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Art. 84. Os compar1imentos destinados а lavabos, ante-salas. corredores е "Kit",

poderao ser ventilados indiretamente рог meio de (огго falso (dutos horizontais)

atraves de compar1imento continuo сот а observancia das seguintes condic;:oes:

I - largura minima equivalente а do compar1imento а ser ventilado;

11 - altura minima livre de 20ст (vinte centimetros);

111 - comprimento maximo de 6т (seis metros), exceto по caso de serem

aber10s nas duas extremidades, quando пао havera limitac;:ao aquela medida;

IV - соmuпiсэс;:ао direta сот espac;:os livres; е

V - а(5) Ьоса(5) voltada(5) рага о exterior dеvегiфiо) ter tela metal;ca е ргоtе,эо

contra agua da chuva.

Art. 85. Os compar1imentos de lavabos, ante-salas, corredores е �kit" роdегэо ter

vепtilас;:эо forc;:ada feita рог chamine de tiragem, observadas as seguintes сопdiс;:беs:

1 - serem visitaveis па base;

11 - permitirem а iпsсгit;:ЭО de um circulo de 70 сm (setenta centimetros) de

diametro; е

111 - terem revestimento interno liso.

Art. 86. Os compar1imentos sanitarios, vestibulos, coгredores, s6taos, lavanderias е

dep6sitos, poderao ter ilumiпаt;:ЭО е vепtilас;эо zenital.

Art. 87. Quando os compar1imentos tiverem aber1uras рага insolac;:ao, vепlilщ:ао е

ilumiпа<;эо sob alpendre, lerrac;:o ou qualquer соЬепша а агеа do vэо para

ilumiпщ:ао natural devera ser acrescida de mais 25% (vinle е cinco рог cento), alem

do minimo exigido nas Tabelas 11, 111 е IV, anexas е рапе inlegrante desta Lei.

CApiTULOVI

DAS INSTALACOES ЕМ GERAL

sе,зо I

Das Iпstаlа<;беs de Aguas Pluviais

Art. 88. О escoamento de aguas pluviais do lole edificado рага а sarjeta sera feito ет

canalizac;:ao construida sob о passeio.

� 10 Ет casos especiais de iпсопvепiёпсiа ou impossibilidade de conduzir as aguas

as sarjetas, sera permitido о lanc;:amento dessas aguas nas galerias de aguas
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pJuviais, ap6s aprovac;āo peia Municipio, de esquema gratico apresentado pelo

interessado.

9 20 As despesas com a exeCUC;<3o da li989ā0 as galerias pluviais correrāo

integralmente por conta do interessado.

9 3° A Iigac;āo sera concedida a !itula precario, cancelavel a qualquer momento pelo

Municipio caso haja qualquer prejuizo ou inconveniencia.

Art. 89. As aguas pluviais provenientes de telhados, balcōes e marquises deverāo ser

captadas e conduzidas para uma estrutura de dissipac;āo de energia.

Paragrafo unico. Os condutores nas fachadas lindeiras a via publica serao

embutidos ale a altura minima de 2,50m (dais metros e cinqOenta centimetros), acima

do nivel do passeio.

Art. 90. NāD e permitida a ligac;:ao de condutores de aguas pluviais a rede de esgotos.

Se�iio II

Das Instalac;ōes Hidraulico.Sanitilrias

Art. 91. Todas as edilica�ōes em lotes com Irente para logradouros publicos que

possuam redes de agua potavel e de esgoto deverāo, obrigatoriamente, servir-se

dessas redes e suas instalac;:ōes.

� 1° Deverāo ser observadas as exigencias da eoneessionaria loeal quanto a

alimentac;:ao pelo sistema de abastecimento de agua e quanto a ponto de lanc;:amento

para o sistema de esgoto sanitario.

� 2° As instalac;:ōes nas edificac;:oes deverāo obedeeer as eXlgenclas dos 6rgāos

eompetentes e estar de acordo eom as prescric;:ōes da Associac;:āo Brasileira de

Normas Tecnieas - ABNT.

� 3° As instalac;:oes sanitarias deverāo respeitar as normas de vigilancia sanitaria nāo

podendo seu eompartimento ser instalado eom abertura para eopa e/ou cozinha.

Art. 92. Quando a rua nāo tiver rede de agua, a edifieac;::āo podera possuir poc;:o

adequado para seu abastecimento, devidamente protegido contra as infiltrac;::ōes de

aguas superfīeiais.

Arl. 93. Quando a 'ua nao possui, rede de esgoto, a edilica�iio devera se' dotada de

fossa septiea cujo efluente sera lanc;:ado em poc;:o absorvente (sumidouro ou poc;:o

anaer6bico), eonforme normas da Associac;:āo Brasileira de Normas Teenicas - ABNT.

---------
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Art. 101. O diametro dos eletrodutos sera calculado em lun980 do numero e diametro

das condutores, conforme as especificac;:òes da Associac;ào Brasìleira de Normas

Tècnicas - ABNT.

Se9ao IV

Das Instala�oes de Gas

Art. 102. As instalac;:6es de gas nas edificac;:oes deverao ser executadas de acordo

com as prescric;Oes das narmas da Associac;ao Brasileira de Normas Tècnicas 

ABNT.

Se9ao V

Das Instalac;òes para Antenas

Art. 103. Nos edificios comerciais e habitacionais è obrigat6ria a instalac;:ao de

tubulac;:ao para antena de televisào em cada economia.

Paragrafo unico. Nos casos de instalatyoes de antenas coletivas para radio e

televisào deverao ser atendidas as exigèncias legais.

Se9ao VI

Das Instalac;òes de Para-Raios

Art. 104. Sera obrigat6ria a instalai;ào de pina-raios, de acordo com as normas da

Associayào Brasileira de Normas Tècnicas - ABNT nas edificay6es em que se

reunam grandes numeros de pessoas, bem como em torres e chaminès elevadas e

em constrw;6es isoladas e muito expostas.

Se�iio VII

Das lnstala<;oes de Prote<;ao Contra Incimdio

Art. 105. As edifical;Oes construidas. reconstruidas. reformadas ou ampliadas,

quando for o caso. deverào ser providas de instalat;:Oes e equipamentos de protet;:ào

contra incendio, de acordo com as prescrit;:6es das normas da Associal;ao Brasileira

de Normas Tècnicas - ABNT e da legisla9ao especifica do Corpo de Bombeiros da

Policia Militar do Estado do Parana.

Se�ao VIII

Das Inslalacòes Telefònicas

Art. 106. Todas as edilica90es deverao ser providas de tubula9ào para rede

telef6nica de acordo com as normas tècnicas exigidas pela empresa concessiontuia.

--
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Se�àolX

Das Instalac;òes de Elevadores

Art. 107. Será obrigatória a instala�ao de. no minimo, 1 (um) elevador nas

edifica�óes com mais de 4 (quatro) pavimentos e 2 (dois) elevadores nas edifica�óes

de mais de 7 (sete) pavimentos.

� 1° O terreo conta coma urn pavimento, bem coma cada pavimento abaixo do nivel

do meio-fio.

� 2° No caSD de existencia da sobreloja, a mesma contará coma urn pavimento.

� 3° Se o pè-direito do pavimento tèrreo for igual ou superior a 5m (cinca metros)

contará como 2 (dois) pavimentos e a partir dai, a cada 2,50m (dois metros e

cinqOenta centimetros) acrescido a este pè-direito, corresponderá a 1 (urn) pavimento

amais.

� 4° Os espac;os de acesso ou circulac;ào às portas dos elevadores deverào ter

dimensào nac interior a 1,50m (urn melro e cinqOenta centimetros) medida

perpendicularmente ás portas dos elevadores.

� 5° Os elevadores nac poderào ser o unico mado de acesso aos pavimentos

superiores de qualquer edifiea\=ào.

� 6° O sistema mecánico de eireula\=ào vertieal - numero de elevadores, cálculo de

tráfego e demais caracteristieas, está sujeito ás normas tèenicas da Associa\=ào

Brasileira de Normas Tèenieas - A8NT, sempre que for instalado, e deve ter um

responsávellegalmente habilitado.

� 7° Nào será eonsiderado para efeito da aplica\=ào deste artigo, o ultimo pavimento,

quando este for de uso exclusivo do penultimo ou destinado a servir de moradia do

zelador.

Se�ào X

Das Instalac;oes para Depósito de Lixo

Art. 108. As edifica\=oes deverào prever local para armazenagem de Iixo, onde o

mesmo deverá permanecer atè o momento da apresentac;ào à eoleta.

Art. 109. Nas edifica�6es com mais de 2 (dois) pavimentos devera haver, local para

armazenagem de Iixo.

Art. 110. Em todas as edifica9Des, exceto aquelas de uso para habita�ao de caráter

permanente unifamiliar, voltadas para a via publiea deverá ser--!�área do

'---------...............
& -..r>
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terreno voltada е abeгta рага о passeio pubIico рага о dep6sito de lixo а ser coletado

pelo seгvic;:o рСЈЫјсо.

CAPiTULO VH

DAS EDIFICACOES RESIDENCIAIS

дп. 111. Рага cada compaгtimento das еdifiсЩ:беs residenciais sao definidos, de

acordo сот а ТаЬеlа 11:

r - о diametro тјпјто do circulo inscrito;

11 - а агеа тјпјта;

111 - а iluтiпщ:ао тјпјта;

IV - а vепtilщ:ао тјпјта;

V - о ре direito тјпјто;

VI - 05 гevestimentos de suas paredes е piso;

VH - а verga тахјта; е

VIII - а ргеsегvщ:ао тјпјта.

Paragrafo йпјсо. As еdifiсас;:беs residenciais multifamiliares - edificios de

apaгtamentos - deverao observar, alem de todas as exigencias cablveis,

especificadas nesta Lei, as exigencias da Tabela 111, по que соиЬег, рага as areas

comuns.

Art. 112. As геsidёпсiаs poderao ter 2 (dois) compar1imentos conjugados. desde que

о compaгtimento resultante tenha, по тјпјто, а soma das dimеП8беs minimas

exigidas рага cada um deles.

Art. 113. 08 compaгtimentos das residencias poderao ser ventilados е iluminados

atraves de aber1uras рага patios internos. cujo diametro do circulo inscrito deve

atender а soma dos recuos minimos exigidos рог lei.

Secao 1

Das Residiтcias Geminadas

Art. 114. Consideram-se residencias geminadas, duas unidades de moradias

contiguas, que possuam uma parede comum, сот testada тјпјта de 6т (seis

metros) рага cada unidade.

Paragrafo (Јпјсо. О lote das residencias geminadas s6 podera ser desmembrado

quando cada unidade tiver as dimепsбеs minimas do lote estabelecidas pela Lei de

-
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Zoneamento de Usa e Ocupa<;ao do Solo e quando as moradias, isoladamente,

estejam de acordo com esla Lei.

Art. 115. A Taxa de Ocupac;ao e o Coeficiente de Aproveitamento SaD os definidos

pela Lei Municipal de Zoneamento de Uso e OcupaC;21o do Solo para a zona onde se

situarem.

Secao II

Das Resid€mcias em Serie, Paralelas ao Alinhamento Predial

Art. 116. Consideram.se as residencias em serie, paralelas ao Alinhamenta Predial

as situadas ao longo de logradouros publicos, geminadas ou nao, em regime de

condominio, as quais nao poderao ser em numera superior a 10 (dez) unidades de

moradia.

Art. 117. As residencias em serie, paralelas ao alinhamento predial, deverao

obedecer as seguintes condil'oes:

I - a testada da area do lote de uso exclusivo de cada unidade tera, no minimo

6m (seis metras);

II - a area minima do terreno de uso privativo da unidade de moradia nao sera

inferior a 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados); e

III - o afastamento da divisa de fundo tera, no minimo 2,50m (dois metros e

cinqOenta centimetros).

Paragrafa unica. A taxa de ocupa9ao e o coeficiente de aproveitamento SaD os

definidos pela Lei Municipal de Uso e Ocupa9ao do Solo para a zona onde se

situarem, aplicando-se os indices sobre a area de terreno privativo de cada unidade

de moradia.

Secao III

Das Residimcias em Serie, Transversais ao Alinhamento Predial

Art. 118. Consideram-se residencias em serie, transversais ao alinhamento predial,

geminadas ou nao, em regime de condominio, aquelas cuja disposi9ao exija a

abertura de faixa de acesso, nao podendo ser superior a 10 (dez) o numero de

unidades.

Art. 119. As residencias em serie, transversais ao alinhamento predial, deverao

obedecer as seguintes condi9čes:

�------�
--�,��
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I - até 4 (quatro) unidades, 0 acesso se fara por uma faixa com a largura de no

minimo 4m (quatro metros), sende no mínimo 1m (um melra) de passeio;

11 - com mais de 4 (quatro) unidades, 0 acesso se fará por uma faixa com a

largura de no mínimo:

a) 8m (Dite metros), quando as edifícayóes estiverem situadas em um só lada da

faixa de acesso, senda no minimo 1,50m (um melra e cinqOenta centimetros) de

passeio; e

b) ou 10m (dez metros), quando as edificac;óes estiverem dispostas em ambos

05 lados da faixa de acesso, senda no minimo 1,SOm (um melra e cinqOenta

centimetros) de passeio para cada lado.

111 - quando houver mais de 4 (quatro) moradias no mesmo alinhamento, deve,,;

ser prevista e demarcada uma área de manobra para retorno dos veiculos;

IV • possuirá cada unidade de moradia uma área de terreno de uso exclusivo,

com no mínimo, 6m (seis metros) de testada e área de uso privativo de, no mínimo,

40% (quarenta por cento) do lote mínimo da zona onde estiver sítuado e nunca

inferior a 125m" (cento e vinte e cinco metros quadrados); e

V - a Taxa de Ocupa�o, Coeficiente de Aproveitamento e Recuos sao definidos

pela Lei de Zoneamento de Uso e Ocupa((ao do 5010 para a zena onde se situarem,

aplicando-se os indices sobre a área de terreno privativo de cada unidade de

moradia.

Art. 120. As residéncias em série, transversais ao alinhamento predial somente

poderao ser implantadas em lotes que tenham frente e acesso para as vias eficiais de

circula�ào com largura igual ou superior a 12m (doze metros).

CAPiTUlO VIII

DAS EDIFICACOES COMERCIAIS

Se�ao I

00 Comércio e Servico em Geral

Art. 121. As edifica�óes destinadas ao comércio em geral deverào observar os

seguintes requisitos:

1 - ter pé-direito minimo de:

Rua Dr. OswaJdo C":lz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.99a.ooo _ Mercedes _ PR.
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a) 2,aOm (dois metros e oítenta centímetros), quando a área de compartimento

näo exceder a 100m2 (cem metros quadrados); e

b) 3m (tres metros) quando a area do compartimento estiver acima de 100 m"

(cem metros quadrados);

II - ter as portas gerais de aceSSQ ao pública com largura que esteja na

propon.äo de 1m (um metro) para cada 300m' (trezentos metros quadrados) da area

útil, sempre respeitando o mínimo de 1 ,50m (um metro e cinqOenta centimetros);

III • o hall de edifrca9ôes comerciais observará, além das exigéncias contidas na

Tabela IV:

a) quando houver s6 um elevador, tera no minima 12m2 (doze metros

quadrados) e diämetro minimo de 3m (tres metros);

b) a area do hall sera aumentada ern 30% (trinta por cento) por eievador

excedente; e

c) quando os elevadores se situarem no mesmo lado do hall este poderá ter

diämetro minime de 2,50m (dois metros e cinqOenta centímetros);

IV - ter dispositivD de preven�äo contra incéndio de conformidade com as

detemnina�ôes desta Lei e do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado do

Parana;

V - todas as unidades das edifica�ôes comerciais deveräo ter sanitárias que

contenham cada um, no minima, 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório, que deveräo

ser ligados ä rede de esgoto ou ä fossa séptica, observanda que:

a) acima de 100m' (cem metros quadrados) de area úlil é obrigat6rio a

constru�äo de sanitárias separados para os dois sexos;

b) nos locais onde houver preparo, manipula�äo ou dep6sito de alimentos, os

pisos e as paredes até 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) deveräo ser

revestidos cam material lisa, resistente, lavável e impermeável;

c) nas farmácias, os compartimentos destinados ä guarda de drogas, aviamento

de receitas, curativo e aplica�ôes de inje�Ďes, deveräo atender as mesmas

exigencias do inciso anterior e obedecer as normas dos órgäos competentes;

d) os a�ougues, peixarias e estabelecimentos congeneres deveräo dispor de 1

(um) sanitário contendo no minima 1 (um) vaso sanita rio e 1 (um) lavat6rio, na

----------
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propory;30 de um sanittuio para cada 150m2 (cento e cinquenta metros quadrados) de

area util, alem das exig€mcias especificas dos 6r9a05 competentes; e

VI - os supermercados, mercados elojas de departamento deverao atender as

exigemcias especificas. estabelecidas nesta Lei, para cada uma de suas sey6es.

Art. 122. As galerias comerciais, alem das disposiryčes da presente Lei que Ihes

tarem aplicaveis, deverao:

I - ter pe-direito minimo de 3m (tres metros);

II - ter largura naD interier a 1112 (um doze aVQs) de seu maior percurso e no

minimo de 3m (tres metros); e

III - o atrio de elevadores que se Iigar as galerias devera:

a) formar um remanso; e

b) naD interferir na circulary80 das galerias.

Art. 123. Sera permitida a constrw;ao de jirau5 ou mezanlnos, obedecidas as

seguintes condi.yoes:

I - naD deverao prejudicar as condi.yoes de ventila.yao e ilumina�o dos

compartimentos;

II - sua area nao devera exceder a 50% (cinqOenta por cento) da area do

compartimento inferior; e

III - o pe-direito devera ser, tanto na parte superior quando na parte inferior,

igual ao estabelecido no art. 121, inciso 1, desta Lei.

Se�ao II

Dos Restaurantes, Bares, Cafes, Confeitarias, Lanchonetes e Cong€meres

Art. 124. As edifica�Oes deverao observar as disposi�Oes especificas da Sec;ao I

deste Capitulo e no geral desta Lei.

Art. 125. As CQzinhas, copas, despensas e locais de consuma�o nao poderao ter

liga.yao direta com compartimentos sanitiuios ou destinados a habita.yBo.

Art. 126. Nos estabelecimentos com area acima de 40m2 (quarenta metros

quadrados), e nos reslauranles, independente da area consiruida, serao necessarios

compartimentos sanitarios publicos distintos para cada sexo, que deverao obedecer

aS seguintes condi,Oes:

-=
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I - para cada 40m2 (para o sexo feminino, no minimo, 1 (um) vaso sanitiuio e 1

(um) lavat6rio quarenta metros quadrados) de area uti!; e

II - para O sexo masculino, no mfnimo 1 (um) vaso sanitario e 1 (um) lavat6rio

para cada 40m' (quarenta metros quadrados) de area util.

Paragrafo unico. Na quantidade de sanitarios estabelecida por este artigo,

deverao ser consideradas as exigencias das normas para atendimento dos

portadores de necessidades especiais.

CAPiTULO IX

DAS EDIFICACOES INDUSTRIAIS

Art. 127. As edifica90es destinadas a industria em geral, labricas e oficinas, al8m das

disposi90es constantes na Consolida9iio das Leis do Trabalho. CLT, deverao:

I - ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou outro

material combustivel apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura;

II - ter os dispositivos de preventyao contra incendio de conformidade com as

determina90es do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado do Parana;

III - os seus compartimentos, quando tiverem area superior ii 75m2 (setenta e

cinco metros quadrados), deverao ter pe-direito mfnimo de 3,20m (tres metros e vinte

centimetros); e

IV - quando os compartimentos forem destinados ii manipulatyao ou dep6sito de

inflamaveis, os mesmos deverao localizar-se em lugar convenientemente separados,

de acordo com normas especificas relativas a seguranya na utilizayao de inflamaveis

liquidos ou gasosos, ditados pelos 6rgaos competentes e em especial, o Corpo de

Bombeiros da PoHcia Militar do Estado do Parana.

Art. 128. Os lomos, maquinas, caldeiras, estulas, logoes ou qualquer outro aparelho

onde se produza ou concentre calor deverao obedecer as normas tecnicas vigentes e

disposiyoes do Corpo de Bombeiros da PoHcia Militar do Estado do Parana,

admitindo-se:

I - uma distfmcia mfnima de 1m (um metro) do teto, sendo esta distfmcia

aumentada para l,50m (um metro e cinqOenta centimetros), pelo menos, quando

houver pavimento superior oposto; e

II. uma distiincia minima de 1m (um metro) das paredes das divisas com lotes

vizinhos.

�
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CAPiTULOX

DAS EDIFICAl;;OES ESPECIAIS

Se�iio r

Das Escolas e Estabelecimentos Congeneres

Art. 129. As edifica90es destinadas a escolas e estabelecimentos congEmeres

deverao obedecer as normas da Secretaria da Educayao do Estado e da Secretaria

Municipal de Educayao, alem das disposilY0es desta Lei no que Ihes couber.

Se�iio 11

Dos Estabelecimentos Hospitalares e Congeneres

Art. 130. As edificayQes destinadas a estabelecimentos hospitalares e cong,meres

deverao estar de acordo com o C6digo Sanitario do Estado e demais Normas

Tecnicas Especiais, alem das demais disposi<;oes legais vigentes no Municipio.

Se�iio 111

Das Habita�oes Transit6rias

Art. 131. As edificayOes destinadas a hoteis e congeneres deverao obedecer as

seguintes disposi<;ces:

I - ter instala<;oes sanitarias, na propor<;ao de 1 (urn) vaso sanitario, 1 (urn)

chuveiro e 1 (um) lavat6rio, no minimo, para cada grupo de 4 (quatro) quartos, por

pavimento, devidamente separados por sexo;

11 - ter, alem dos apartamentos 05 quartos, dependemcias para vestibulo e local

para instalayao de portaria e sala de estar;

111 - ter pisos e paredes de copas, cDzinhas, despensas e instala90es sanitiuias

de uso comum, at8 a altura minima de 2m (dois metros), revestido com material

lavavel e impermeavel;

IV - ter vesticirio e instala9ao sanitaria privativa para o pessoal de serviC;o:

V - todas as demais exigemcias contidas no C6digo Sanitario do Estado;

VI - ter os dispositivos de prevenvao contra incendio, de conformidade com as

determinayoes do Corpo de Bombeiros da Po1icia Militar do Estado do Param;;

VII - obedecer as demais exigencias previstas nesta Lei.

r===_��
c
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Parágrafo único. Os quartos que nao tiverem instalac;Oes sanitárias privativas,

deverao possuir lavatório com água corrente.

Se�aolV

Dos Locais de Reuniao e Salas de Espetáculos

Art. 132. As edificay6es destinadas a auditórios, cinemas, teatros, salces de baile,

ginásios de espartes, templos religiosos e similares, deverao atender as seguintes

disposi�¡jes:

I - ter instalayóes sanitárias separadas para cada sexo, com as seguintes

ProPor9óes mínimas:

a) para o sanitário masculino, 1 (um) vaso sanitário, 1 (urn) lavatório e 1 (um)

mictórios para cada 100 (cem) lugares;

b) para o sanitário feminino, 1 (um) vaso sanitário e 1 (urn) lavatório para cada

100 (cem) lugares;

11 - para efeito de cálculo do número de pessoas será considerado, quando nao

houverem lugares fixos, a proporrrao de 1m2 (um metro quadrado) por pessoa,

referente a área efetivamente destinada as mesmas;

111 - as portas deverao ter a mesma largura dos corredores sendo que as de

saida das edificarróes deverao ter a largura correspondente a 1cm (um centímetro)

por lugar, nao podendo ser inferior a 2m (dois metros) e deveráo abrir de dentro para

fora;

IV - os corredores de acesso e escoamento, cobertos ou descobertos, terao

largura mínima de 2m (dois metros), o qual terá um acréscimo de 1cm (um

centímetro) a cada grupo de 10 (dez) pessoas excedentes ¡j lota�ao de 150 (cento e

cinqüenta) lugares;

V - as circularróes internas a sala de espetáculos terao nos seus corredores

longitudinais e transversais, largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta

centímetros). Estas larguras minimas seráo acrescidas de 1cm (um centimetro) por

lugar excedente alOa (cem) lugares;

VI • quando o local de reuniao ou salas de espetáculos estiver situado em

pavimento que nao seja térreo, serao necessárias 2 (duas) escadas, no minimo, que

deverao obedecer as seguintes condirrOes:

'----�
�
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a) as escadas deverao ter largura minima de 2m (dois metros), e 5er acrescidas

de 1cm (um centimetro) por lugar excedente superior a 100 (cem) lugares;

b) sempre que a altura a vencer for superior a 2,80m (dois metros e oitenta

centimetros), devem ter patamares, 05 quais terao profundidade de 1,20m (um metra

e vinte centimetros); e

c) as escadas nao poderao ser desenvolvidas em leque au caracol;

VII - havera obrigatoriamente sala de espera, cuja area minima, devera 5er de

20cm2 (vinte centimetros quadrados) por pessoa, considerando a lota\=80 maxima;

VIII - as escadas poderao ser substituidas per rampas, com no maximo 8% (aita

por cento) de declividade;

IX - as escadas e rampas deverao cumprir no que couber, o estabelecido na

Se9ao IV, do Capitulo V, desta Lei;

X - ter os dispositivos de prevenc;ao contra incendio de conformidade com as

delerminay6es do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado do Parana; e

XI - a fim de permitir o acesso, circulac;ao e utilizac;ao por pessoas portadoras de

necessidades especiais, deverao seguir as orientac;oes previstas em regulamento,

obedecendo a Norma Brasileira - NBR 9050 da Associa930 Brasileira de Normas

Tecnicas - ABNT, 1994.

Se9ao V

Dos Postos de Abastecimento de Combustiveis e Servi4;os para Veiculos

Art. 133. Sera permitida a instalac;ao de postos de abastecimento, servic;os de

lavagem, lubrificac;ao e mectmica de veiculos nos locais definidos pela Lei de

Zoneamento e Uso do Solo do Municipio de Mercedes, observado, ainda, o que

dispOe a legisla9ao Federal e Estadual.

Art. 134. A autorizac;ao para construc;ao de postos de abastecimento de veiculos e

servic;os sera concedida com observancia das seguintes condic;oes:

I - para a obten9ao dos Alvaras de Constru9ao ou de Localiza9ao e

Funcionamento dos postos de abastecimento junto ao Municipio, sera necessaria a

analise de projetos e apresentacao de respectivas Licencas do 6rgao ambiental

estadual;

11 - deverao ser instalados em terrenos com area igual ou superior a 900m2

(novecentos metros quadrados) e testada minima de 2::....(Vinta�
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III - somente poderåo ser construidos com raic de distanciamento minima de

1 DOm (cem metros) de equipamentos comunitårios existentes ou programados e

700m (setecentos metros) de outros postos de abastecimento;

IV - 56 poderäo ser instalados em edifica�öes destinadas exclusivamente para

este firn;

V - seräo permitidas atividades comerciais junta aos postas de abastecimento

de combustiveis e servi90, somente quando localizadas no mesma nlvel dos

logradouros de uso publico, com acesso direto e independente;

VI - as instalalYÖes de abastecimento, bern Goma as bombas de combustiveis

deveräa dislar, no minima, 8m (aito metros) do alinhamento prediai e 5m (cince

metros) de qualquer ponto das divisas laterais e de fundos do lote;

VU - no al inhamenta do late deverå haver um jardim para evitar a passagem de

veiculo sobre os passeios;

VIII - a entrada e saida de veiculos seraa feitas Gom largura minima de 4m

(quatro metros) e måxima de 8m (oito metros). devendo ainda guardar diståncia

minima de 2m (dals metros) das laterais do terreno. Naa poderå ser rebaixado o meia

fio no treeho correspondente a curva da concordäncia das ruas, e no minima a 5m

(cinca metros) do encontro dos alinhamentos prediais;

IX - para testadas com mais de 1 (um) acessa, a diståncia minima entre eles e

de Sm (cinco metros);

X - a proje9äo horizontal da cobertura da årea de abastecimento nåo sera

considerada para aplica9äo da Taxa de OCUpa9åo da Zona. estabelecida pela Lei de

Zoneamenta e Usa do Solo, nåD podenda avan�r sobre o recuo do alinhamenta

predial;

XI - os dep6sitos de combustiveis dos postos de servic;:o e abastecimento

deveräo obedecer ås "ormas da Agencia Nacional do Petråleo - AN P;

XII - deverao ainda atender as exigencias lega is do Corpo de Bombeiros da

Policia Militar do Estado do Paranå, da Agencia Nacional do ?etråleo - AN? e demais

leis pertinentes;

XIII - a constru9äo de postos que jå possuam Alvarå de Constru9äo. emitido

antes da aprovayåo desta Lei, deverå ser iniciada no prazQ måximo de 30 (trinta) dias

a contar da data da publica9åo desta Lei;

c -
-",.
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XIV - para a oblen9ào do Certilicado de Vistoria de Conclusào de Obras será

necessária à vistoria das edificac;ôes quando da sua conclusâo, com a emissào do

correspondente laudo de aprovac;ào pelo órgào municipal competente;

XV - todos os tanques subterrâneos e suas tubulac;ôes deverào ser testados

quanto a sua estanqueidade, segundo as narmas da Associac;âo Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT e da Agencia Nacional do Petròleo - ANP. e aprovado pelo

órgâo ambiental competente:

XVI - para todos 05 postos de abastecimento e servicos exístentes ou a serem

construídos, será obrîgatória a instalac;ào de pelo menos 3 (três) poc;os de

monitoramento de qualidade da água do lencol freático; e

XVIl - deverào ser realizadas análises de amostras de agua coletadas dos

po-;:os de monitoramento, da saída do sistema de retenc;ào de óleos e graxas e do

sistema de tratamento de águas residuais existentes nos postos de abastecimento e

congêneres, segundo parâmetros a serem determinados pelo órgclo municipal

competente.

� 1° Para lins de Iibera9ào do Alvará de Constru9ào de poslos de servi90 e

abastecimento de combustível, a preferência será dada ao processo com número de

protocolo mais antigo.

� ZO As medidas de protec;clo ambiental para armazenagem de combustíveis,

estabelecidas nesta Lei, aplicam-se a todas as atividades que possuam estocagem

subterrânea de combustiveis.

Art. 135. As edilica96es destinadas a abrigar poslos de abaslecimento e presta9ào

de servic;os de lavagem, lubrificac;ào e mecânica de veículos deverào obedecer as

seguintes condic;6es:

I - ter área coberta capaz de comportar os veículos em reparo ou manutenc;ào;

II - ter pé-direito mínimo de 3m (três metros), inclusive nas partes inferiores e

superiores dos jiraus ou mezaninos ou de 4,50m (quatro metros e cinqOenta

centímetros) quando houver elevador para veiculo;

III _ ler compartimenlos sanitarios e demais dependências destinadas aos

empregados, de conformidade com as determinac;ôes desta Lei;

IV - ter os pisos, revestidos de material impermeavel e resistente a freqOentes

lavagens. com sistema de drenagem independen�drenag�U de

.
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aguas servidas, para escoamento das aguas residuais, as quais deverao passar por

caixas separadoras de residuos de combustiveis antes da disposic;ao na rede publica,

conforme padrao estabelecido pelas normas da Associac;âo Brasileira de Normas

Têcnicas • ABNT e observadas ils eXlgências dos 6rgaos estadual e municipai

responsâvel pelo Iicenciamento ambiental; e

V - a ârea a ser pavimentada, atendendo a taxa de permeabilidade definida na

Lei de Zoneamento de Uso e Ocupac;ao do 8010, devera ter declividade mâxima de

3% (três por cento), com drenagem que evite o escoamento das aguas de lavagem

para os logradouros publicos.

Art. 136. As instalac;ôes para lavagem de veiculos e lava - râpidos deverâo:

I • estar localizadas em compartimentos cobertos e fechados em 2 (dois) de

seus lados, no minimo, com paredes fechadas em toda a altura ou ter caixilhos fixos

sem aberturas;

11 - ter as partes intemas das paredes revestidas de material impermeavel, liso e

resistente a freqOentes lavagens ate a altura de 2,50m (dois metros e cinqOenta

centimetros), no minimo;

111 - ter as aberturas de acesso distantes 8m (oito metros) no minlmo, do

alinhamento predial e 5m (cinco metros) das divisas laterais e de fundos do lote; e

IV - ter os pisos, revestidos de material impermeitvel e resistente a freqOentes

lavagens, com sistema de drenagem independente do da drenagem pluvial e ou de

aguas servidas, para escoamento das aguas residuais, as quais deverao passar por

caixas separadoras de residuos de combustiveis antes da djsposi�o na rede publica,

conforme padrâo estabelecido pelas normas da Associac;ao Brasileira de Normas

Têcnicas - ABNT e observadas as exigências dos 6rgaos estadual e municipal

responsavel pelo licenciamento ambiental.

Paragrafo unico. Sera proibido o uso de agua da rede publica de abastecimento

para lavagem de veiculos.

CAPiTULO XI

DA FISCALlZAf;ÂO, DAS INFRAf;ÔES E SANf;ÔES

Se�âo I

Da Fiscalizatyao

---------
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Art. 137. A fjscalizaçäo das obras sara exercida pelo Municipio atraves de servidores

autorizado5.

Parägrafo unico. 0 servidor responsavel pela fiscalizaçäo, antes de iniciar qualquer

procedimento. devera identifıcar.se perante 0 proprietario da obra, responsavel

təcnico ou seus prepostos.

Seçäo ii

Das lnfraçöes

Art. 138. Constilui infraçäo toda açäo ou omissäo que conlraria as disposiçöes desta

lei ou de Dutras leis ou 3t05 baixados pelo Municipio no exercicio regular de seu

poder de policia.

� l' Da'" motivo ä lavralura de aulo de infraçäo qualquer violaçäo das normas deste

e6digo qua tar levada a conhecimento de qualquer autoridəde municipal, por qualquer

servidor ou pessoa fisica qua a presenciar, devendo a comunicaçäo ser

acompanhada de prova ou devidamente testemunhada.

9 20 A comunicaçäo mencionada no paragrafo anterior devera ser feita por escrito,

devidamente assinada e contendo 0 nome, a profissäo e 0 endereço de seu autor.

� 3° Recebida ä representaçäo, a autoridade competente providenciara

imediatamente as diligElncias para verificar a veracidade da infraçäo e podera,

conforme couber, notifıcar preliminarmente 0 infrator, autua.lo ou arquivar a

comunicaçäo.

5ubseçäo i

Do Auto de Infraçäo

Art. 139. Auto de infraçäo e 0 instrumento no qual e lavrada a descriçäo da

ocorrencia que, par sua natureza, caracteristicas e demais aspectos peculiares,

denote ter a pessoa fisica ou juridica, contra a qual e lavrado 0 auto, infringido os

dispositivos desta Lei.

Art. 140. 0 Auto de infraçäo lavrado com precisäo e c1areza, sem entrelinhas,

emendas ou rasuras, devera conter as informaçöes previstas em regulamento.

Paragrafo unico. As omissöes OU incorreçöes do Auto de Infraçäo näo acarretaräo

sua nulidade quando constarem do processo elementos sufıcientes para a

determinaçäo da infraçäo e do infrator.
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Art. 141. A notilicacao devera ser leita pessoalmente, podendo tambem ser por Yia

postal, com aviso de recebimenta, ou por edital.

� 1° A assinatura do infrator no auto nao implica confissao, nem, tampouco, a

aceitac;ao de seus termos.

� 2° A recusa da assinatura no aulo, por parte do infrator I nao agravara a pena, nem,

tampouco, impedira a tramitalt80 normal do processo.

SubseC30 11

Da Delesa do Autuado

Art. 142. O autuado tera O prazo de 15 dias para apresentar delesa contra a

autuac30, a partir da data do recebimento da notifica9ilo.

� 1° A defesa far-se-a por petiC80, instruida com a documentat;ao necessaria.

� 2° A apresentacao de delesa no prazo legal suspende a exigibilidade da multa ate

decis80 de autoridade administrativa.

Art. 143. Na ausencia de defesa ou sendo esta julgada irnprocedente, ser80 irnpostas

as penalidades pelo 6r9aO competente do Municipio.

Secao 111

Das Sam;6es

Art. 144. As infracoes aos dispositivos desta Lei serao aplicadas as seguintes

sanc;Oes:

1- embargo da obra;

11 - multas;

111 - interdicao da edificacao ou dependencias; e

IV - demolicao.

� 1° A imposic;ao das sanc;oes nao esta sujeita a ordem em que estao relacionadas

neste artigo.

� 20 A aplicac;ao de uma das sanc;6es previstas neste artigo nao prejudica a

aplicacao de outra, se cabivel.

� 30 A aplicac;ao de sanc;ao de qualquer natureza nao exonera o infrator de

cumprimento da obrigac;ao a que esteja sujeite, nes termos desta Lei.

�
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� 4° As multas serao aplicadas 80 proprietario OU 80 responsavel tecnico, S8 houver,

de acordo com a Tabela VI, parte integrante desta Lei e regulamento especifico a 5er

elaborado pelo Executivo Municipal.

SUbse�ao I

Das Multas

Art. 145. Independentes de outras penalidades previstas pela legisla9ao em geral e

pel0 presente C6digo, serao aplicadas multas, para as seguintes infra.;:6es:

I - quando houver quebra do embargo da obra;

11 - quando 0 passeio estiver em mau estado;

11I - quando houver ausencia ou falta de conserva�ao dos muras;

IV - obstrw;:ao do passeio ou a sua utiliz8c;ao como canteiro de obras ou para

descarga de materiais;

V - quando houver ausencia de tapumes;

VI - inexist€mcia de bandeja-salva-vidas nos casos em que for obrigat6rio seu

uso;

VII - avanc;o do tapume sobre 0 passeio alem dos 1imites estabelecido;

VIII - construt;ao e ou utiliza9ao de marquise de forma irregular;

IX - constru9ao de edificios, muros ou veda90es no cruzamento de logradouros

sem prever cantos chanfrados:

X - guia rebaixada sem atender as determina90es especificas;

XI - uso de area de estacionamento ou garagem para outra finalidade que nao a

permitida; e

XI1 - demais casos constatados pela equipe tecnica e fiscal de obras do

Municipio.

� 1° Imposta a multa, 0 infrator sera notificado para que proceda ao pagamento no

prazo de 15 (quinze) dias.

� 2° A aplica9ao da multa podera ter lugar em qualquer epoca, durante ou depois de

constatada a infrat;ao.

� 3° A multa nao paga no prazo legal ser:i inscrita em divida ativa.

� 4° Os infratores que estiverem em debito relativo a multas no Municipio, nao

poderao receber quaisquer quantias ou creditos que tiverem com a Prefeitura,

--
=
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participar de Iicita�oes, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou

transacionar, a qualquer titulo, com a administra�ao municipal.

� 5° As reincid€mcias terao valor da multa multiplicada progressivamente de acordo

com o numero de vezes em que for verificada a infrayao.

Art. 146. Na imposi,BO da multa e para gradua-Ia, ter-se-a em vista:

I - a maior ou menor gravidade da infrayao;

11 - as suas circunstancias; e

1II - os antecedentes do infrator.

Subse,BO 11

00 Embargo da Obra

Art. 147. A obra em andamento sera embargada se:

J - estiver sendo executada sem o alvara. quando este for necessario;

11 - for construida, reconstruida ou acrescida, em desacordo com os termos do

alvara;

111 - nao for observado o alinhamento; e

IV - estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o publico ou para o

pessoal que a constr6i.

9 1° A verifica,ao da infra,ao sera feita mediante vistoria realizada pelo 6rgao

competente do Municipio, que emitira notifica�o ao responsavel pela obra e fixara o

prazo para sua regulariza�ao, sob pena de embargo.

� 2° Feito o embargo e lavrado o respectivo auto, o responsavel pela obra podera

apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, e s6 ap6s o processo sera julgado pela

autoridade competente para aplica�ao das penalidades correspondentes.

� 3° O embargo s6 sera suspenso quando forem suspensas as causas que o

determinaram.

Art. 148. Se o infrator desobedecer ao embargo. ser-Ihe-a aplicada a multa prevista

conforme disposto no Art. 131 desta Lei.

Paragrafo unico. Sera cobrado o valor da multa a cada reincid€mcia das infra�6es

cometidas. previstas nos artigos anleriores, sem prejuizD a Dulras penalidades legais

cabiveis.

Art. 149. Se o embargo for procedente. seguir-se-a a demoli,Bo total ou parcial da

obra.

C_==---------
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Paragrata unico. Se, ap6s a vistoria administrativa, constatar-se que a obra, embara

lieenciada, ofereee risca, esla sera embargada.

Art. 150. O embargo s6 sera levanlada depois de cumpridas as exigemcias

constantes dos autos.

5ubseçao iii

Da Inlerdiçao

Art. 151. Uma obra concluida, seja ela de reforma cu construçao, devera ser

interdiıada mediante intimaçao quando:

i - a edificaçao for ocupada sem o Certificado de Conclusao e Vistoria da obra;

ii - utiiizaçao da edificaçao para fim diverso do declarado no projeto de

arquitetura; e

III - constituirem danos causados a coletividade au aa interesse publicQ

provocado por ma conservaçao de fachada, marquises cu corpes em balanço.

� 1° Tratando-se de edificaçao habilada au com qualquer Qutro usa, o 6r98o

competente do Municipio devera natificar a irregularidade aos ocupantes. e. se

necessario, interditara sua utilizaçao, atraves do auto de interdiçao.

� 2° O Municipio devera promover a desocupaçao compulsoria da edificaçao, se

houver insegurança manifesta, com risco de vida ou de saüde para os usuarios.

� 3° A interdiçao so sera suspensa quando forem eliminadas as causas que a

determinaram.

5eçaolV

Da Demoliçao

Art. 152. A demoliçao total ou parcial das construçOes sera imposta pelo Municipio.

mediante intimaçao quando:

i - clandestina, ou seja, a que for feita sem a previa aprovaçao do projeto au

sem Alvara de Construçao;

ii - for feita sem observancia do alinhamento ou em desacordo ao projeto

aprovado: e

III - constitu;rem ameaça de ruina. com perigo para os transeuntes.

Paragrato unico. A demoliçao sera imediata se for julgado risco iminente de canlter

pı:ıblico.

Art. 153. A demoliçao, no todo du em parte. sera f�a�lo'PTO��
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Ar!. 154. 0 proprietario podera. as suas expensas, dentro de 48 h (quarenta e oito

horas) que se seguirem a intimaçäo, pleitear seus direitos, requerendo vistoria na

construçäo, a qual devera ser feita por 2 (dois) peritos habilitados, senda um

obrigatoriamente indicado pelo Municipio.

Art. 155. Intimado 0 proprietario da resultado da vistoria, segUlr-se-a 0 processo

administrativo, passando-se il açäo demolit6ria se nao for cumprido as decisöes da

laudo.

cAPirULO XII

DAS DISPOSIÇÖES FINAIS

Art. 156. Os casos omissos, bem eama as edificaçöes que contrariam as disposiçöes

desta Lei serao avaliadas pelo Municipio em conjunto eom 0 Conselho de

Desenvolvimento Municipal.

Art. 157. As exigemcias contidas nesta Lei deveräo ser acrescidas das impasiçöes

espeeifieas da Corpa de Bambeiras da Palicia Militar da Estada da Parana, Vigiläneia

Sanitäria, bem eama das narmas da Assaeiaçäa Brasileira de Normas Teenieas 

ABNT no que diz respeita aa atendimenta dos partadores de neeessidades especiais.

Art. 158. Säa partes integrantes desta Lei as seguintes anexas:

I - tabela I - Vagas para Estacionamento;

Il - tabela Il - Edificaçöes Residenciais;

111 - tabela 111 - EdificaçOes Comerciais. e Areas Comuns de EdificaçOes

Multifamiliares;

IV - tabela IV - Edificios de Comercio/Serviço;

V - tabela V - DefiniçOes;

VI - tabela VI - Multas.

Art. 159. 0 Poder Exeeutiva expedira as atas administrativas que se fjzerem

neeessarias a fiel abserväncia desta lei.

Ar!. 160. Esta Lei entra em vigor 120(cento e vinte) dias a partir da sua publicaçäo

oficial.

Ar!. 161. Fica revogada a Lei n' 120/95 de 11107/1995 e as demais disposiçoes em

eantrario.

"--------
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Lei СотрlетепІаг п. 007/2008 - 11. ХLVІІ

Gabinete do РгеІеіІО do Municipio de Mercedes, Estado do Рагап", ет 23 de outubro

de 2008.

Vilsoп Schwaпtes
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Municipio de Mercedes

Estado do Paraná

LEI COMPLEMENTAR N° 007/2008

TABELA II - EDIFICACOE5 RE51DENCIAI5

Circulo
Área lIumlncu;lIio Ventilal;l!Io

I ICOmodo Inscrlto
Pé-direito Revestimenlo Reveslimento

Diâmetro
Minima Minlma Minima Minimo Parede Piso

Salas 2,40 800 116 '/12 2,40 . .

Quarto prinCIPal

(pelo m�r:o�m 2,40 9,00 116 1/12 2,40 . .

na e(lifIca o

Demais uartos 240 800 116 1112 2,40 . .

Cu 2,00 400 116 1112 2,40 . .

COZlnha 1,50 4,00 116 1112 2.20
Impermeável alé

Impenneável
1,50

8anheiro 1,00 l,aO 1110 1114 220
Impermeâvel alé

ImpermetlYel
1,50

Lavanderia 1,20 2.00 116 1112 2,20
lmpermeável alé

Impermeôlvel
1,50

E
1,00 1,80 1115 1130 2,20 . .

Gar em 240 1200 1115 1130 2,20 . Im rmeavel

aEm 2,00 6,00 116 1112 2,40 . .

C<>ned, 0,90 . . . 2,40 . .

Atelier 2,00 6,00 116 1f12 2,40 . .

S6tllio 2,00 6,00 1110 1/20 2,00 . .

PorAo 150 400 1110 1/20 2.00 . .

•
1,00 . . 1130 1,80 . Im rrneável

Eoc4d. 0,90 . . .

Altura Livre

mm 2,10
. .

OBSERVA�OES
Na copa e na cozinhas, é tolerada ilumjna�ao zenital concorrendo corn 50% (cinqOenta por cento)

no máximo da iluminayâo natural exigida

Nos banheiros é tolerada iluminac;Ao e ventilac;Ao zeOltal, bem coma chaminés de venlilac;Ao e dutos

horizontais Os banheiros nao podem se comunicar dlretamente cam a cozinha

Nas lavanderias e dep6sitos, sao tolerados: ilumina9ao zenital, ventila9ao zenital, chaminés de

ventila9ao e dutos horizontais

Na garagem poderá ser computada camo área de ventilac;Ao a área da porta.

No corredor: Tolerada iluminac;Ao e ventilac;Ao zemtal; tolerada chaminés de ventilayâo e dulos

horizontais,

Para corredores cam ma is de 3m (trés metros) de comprimento, a largura mfnima é de 1m (um

metro). Para corredores cam ma is de 10m (dez metros) de comprimento é obrigal6ria a ventila9âo;

e a sua largura, igual ou maior que 1/10 ( um décimo) do comprimento.

No s6tao ou ático, é permitida a iluminayâo e ventilayâo zenita1.

Os s6taos. áticos e porOes devem obedecer as condi90es exigidas para a flnalidade a que se

destina,

Nas escadas em leque, a largura minima do piso do degrau a O,50m (clnquenta cenllmetros) do

bardo inlerno, deverá ser de O,28m (vinte e oilo centlmetros). Sempre que o numero de degraus

exceder de 15 (quinze) ou o desnlvel vencido for maior que 2,80m (dois metros e oilenta

centimetros), deve ser intercalado um patamar com profundidade mlnima de 1 m (um metro),

OimensOes mfnimas para habilaCao de interesse social: Quarto: tolerada área mlnima = 6m� (seis

melros quadrados) ; sala e cozinha agregadas: tolerada área tolai mlnima de 8m� (oito melros

quadrados).

ObservacOes gerais'

As lin has de iluminayâo e venlilayâo mlnima referem-se á relayâo entre a ârea da abertura e a

área do piso.
Todas as dimensOes sac expressas em melros.

Todas as áreas sac expressas em metros quadrados,

Rua Or. Oswaldo C":lz. 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes _ PRo
e-mall: mercedes@mjmel.com.br-CNPJ 95.719.37310001-23
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

LEI COMPLEMENTAR N° 007/2008

TABELA 111 - EDIFiclOS RESIDENCIAIS • ÀREAS COMUNS DE EDIFICACÓES
MULTIFAMILlARES

COmodo
Hatl I Hall I

Corredor
Escadas I Ramp<lS

Prédio Pavimento Prlrn:lp<lt

CiraJlo tnsCrltO Oi:tmetro
2,20 1,50 1.20 1.20 1.20

Minlmo

rea Minima 6,00 3,00 - - -

Ventlta o Minima 1120 1/20 - - -

Pé-dlrelto MinimO 2,50 2,50 2,50 2,10 2,10

"""'N' •
1-2 2-3-4-5 6-7-8-9 10-11-12-13 U.15-16

OBSERVA<;:CES
A area minima de 6m2 (seis metros quadrados) é exigida quando houver um 56 elevador; quando

houver mais de um elevador, a area devera ser acrescida em 30% (trinla por cenlo) por elevador

existente.

Quando nao houver elevadores, admite-se circulo inscrito - diâmetro minimo de 1,20 m (um melro

e vinle cenlimetros).

Tolerada a ventilacâo por meio de chaminés de ventilacao e dutos horizontais.

Devera haver IigactlO entre 0 hall e a caixa de escada.

Tolerada ventilacào pela caixa de escada.

Consideram.se corredores principais 05 que dào acesso às diversas unidades dos edificios de

habitayâo coletiva.

Ouando a ârea for superior a 10m (dez metros), deverào ser ventilados na relayâo 1124 (um vinte e

quatro avos) da area do piso.

Ouando 0 comprimento for superior a 10m (dez melros), deverâ ser alargado de 0,10m (dez

centimetros) por 5m (cinco metros) ou fracào.

Ouando nào houver Iigacào direta com 0 exterior, sera tolerada ventilaCao por meio de chaminés

de ventilacao ou pela caixa de escada

Oevera ser de malerial incombustivel ou tratada para lal.

Sempre que 0 numero de degraus exceder de 15 (quinzel, deverâ ser intercalado oom palamar de

comprimento minimo de 1 m (um metro).

A allura maxima do degrau sera de 0, 18m (dezoito centlmelros).

A largura mfnima do degrau sera de 0,29m (vinle e nove centimelros).

Devera ser de material inoombusUvel ou tratada para tal.

o piso deverâ ser antiderrapante para as rampas oom inclinacao superior a 6% (seis por cento).

A inclinacao mâxima sera de 20% (vinte per cenlo) ou de 10° (deZ graus) quando para uso de

velculos e 8% (oito per cento) para uso de pedestres.

A Iinha de ventilacào minima refere-se à relacào entre a area da abertura e a èrea do piso.

Todas as dimensOes saa expressas em metros.

Todas as âreas sào expressas em metros quadrados.

c �
Rua Or, Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

LEI COMPLEMENTAR N° 007/2008

TABELA IV - EDIFiclOS COMERCIO 1 SERVICO

Circulo Inscrito
Area lIumina�ao Ventilal;ao Pe-direito RevestimenlO Revestimento

C6modo Oillmetro

Minimo
Minima Minima Minima Minimo Parede PisO

Hall do Preaio 3,00 12,00 . . 260 . 1m rmeavel

Hall Pavimenlo 2,00 8,00 . 1112 240 . .

Corredof
1,30 2,40 ImpermeavelPnncipal

. . . .

Conod'" 1,00 2,20 lmpermeavel
Secundtilrio

. . . .

Escadas Altura livre
Impermeavel ale

comunsl 1.20 . . . minima lncombustivel

coleloras 210
1,60

AnIe-saJas 1,60 4,00 . 1112 2.40 . .

Sala! 2.40 ',00 116 1112 2,40 . .

0,90 1,50 . 1112 2,20
ImpelTTle3vel afe

lmpermeavel
Sanitarios 150

K" 0,90 1,50 . 1112 2.20
ImpermetlVel ale

lmpermeavel
1,50

l -as 3,00 . 111 1/14 300 . .

SobreL .. 3,00 . 111 1114 2,40 . .

Galpao
. . . . 2,80 . .

lndustrial

OBSERVA<;:ÖES
Nos halls de predios, a area mfnima de 12m2 (doze melros quadrados) e exigida quando houver

urn 56 elevador, quando houver mais de um elevador, a area devera ser aumentada de 30% (trinta

por cento) por elevador excedente.

Para as edificar;Oes de comercio e servir;o, a altura maxima sera calculada considerando-se 2,50m

(dois metros e cinqüenta cenUmetros) como pavimento mlnimo.

c - _

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes _ PR.
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�hnhamento

�Ip'!!ndre

A/lura da Ed!flCa<;ao

.Alvara de�O
Andame

��nle-Sala

ppartamenlO

luea ComJXllavel

,rea Construlda

Area de Proj�Ao

hrea de Recuo_
Area lJtjl

Allf;OJ S6l:Ao

AlriO

.Ei�la_n�_

.,,"',
Baklrame

Belral

Brise

I Caix� !1e Eseada

Caixilho

Caramanchao

Certificado de ConcIusAo

de Obra

CTrCUfC) 1I1SCrrtO

C...Q!!Part!...menlO

Conjunto Residencial e

,CondomlniO Honzontal

Con","O>O

Con'imAo

-Croauí

Declillidade

�O
DependénciaS de Uso

Comum

Dependéncias deUso
Privatlvo
--�-

Edieula

Elevador

Embargo

1 Escata

rFachada

Funda'i6es

GalpAo

I Guanla.Qlrpo --
HabitayJo Mu/llfam�¡ar

Hachura

Hall

I-Inffa�o
Jlrau

K(

LadrAo

Município de Mercedes

Estado do Paraná

LEI COMPLEMENTAR N' 007/2008

TABELA V - DEFIN1CÓES

I Defini�o1Io

Altera.�o no senlldo de l�!!!ar malOr a oonstrucaClc

Unh� dillis6na lega,--entre o lo���ogradouro_públi�___ _

!�a oob!rta s�!I�nle da �difica�la cobertura _é_suslentada por colu!1a,pllares ou oo_"solos.

DistAncia vertical da parede mais alta da ediflCacAo, medlda no ponto oode ela se Sltua, em relacao

1 ao nivel do lerreno nesle ponlo

.�nlo expedido �Io MunlCípio gue auloflZ8 8 eXea¥� obr-----asiul�as a �_�a fiscanzaC30

Obra p�o�sófla desllnada a su!lenlar operarios e materlal$ durante a execuyJo de obras

Compartimento que antecede uma sala;..sala de es�ra

Uni��e autO�omade mor�dia e!!,_ediflca�o multlfa!!1!¡¡a¡-
�ea a ser oonsiderada no cálculo do coeflCiente de aproveitamento do terreno, correspondendo a

area do térreo e demals pallmentos; allQO com área supenor a 113 (um ten;o) do PISO do ultmo

�lIlfTIenlO; paro1lo com área su�!JOI' al13 (um terliO) do pavmenlo :wpenor. __� __�

��a da superfioeso�es�ndenle a pr�Q_horlZo!!�al das areas �rtas de cada paWnenlo�._
Área da superficie oorrespondente a malor proje<;ao horizontat da ed!fIe3�O no plano do perfil do
terre_"�,�. � _

Espa90.!!vre de ediflC3yOes em. tomo da edifle3yAo. _
.��rficie u1IJiza'!"�f1e uma ed!f��l<cJ�das as paredes _. _ _ _ _ __ _ .

CompartiT1ento situado enlre O telhado e a última laje de uma edlflC3�o. ocupando area igual ou

inleriOr a 113 (um ten;o) da area do pallmento medialamente inferiOr O atlQO ou sótio sero1lo

��ulados como_área conslrulda

Palio interno de acesso a uma edlflCayAO

t-vari� da ed'lf.!.ca�o1Io aclmado térreo.sobre os. alinhamentqs ou recuos regulares

.YlI.!a�da o�aeada guarneclda de 9!!!.d�eil,!ri!:

V'9a de concr.e!��u �adeira gue corre soore f�s o.\!.piJ�¡¡,res para apoiar O PI$O

Prolongamenlo do lelhado. alem da prumada das paredes. alé uma largura de 1.2Om (um metro e

vlnte centimetros). . _

ConJunto de chapas de maleriallosoo que se POe nas fachadas expostas ao sol para evitar O

I �ueCI!!-,_e.!'to excessillo dos ambientes sem preJudlear a lIentilayAo e � ilumln��.
_Espayo ocupa�o por uma eseada, d�sde O pavlmento inferior até O último.pa .... imento,

A parte de uma esguadria onde se fixam os vldrO$_.. _ �

ConstruyAo de r�as. eanas e �t�s com o�o de suste�artrepadelras

Documento expedido pela Prefeitura, Que auloriza a ocup�o de uma edlflCa�o

-�

.E O clrcul0 minimo gue �e ser tras:ado del}!!o.de um compart�nto.

�ada uma das divisOes de uma edifica"_�'�. _

Consideram-se conjuntos residenciais e condom(nios horizontais os Que tenham mais de lO' (dez)
unidades de moradia,

de modo gerat, a_rea1izacao de_qua_lquer obra nova .._� __
I Pe«a 80 10090 e ao($) tado(s) de uma escada. e que serve de resguardo, ou apoio para a mo1lo. de

quem sobe e desce, _ �

E��preiimina!'..-deum�!�.. � � �_�

Relas:llo percentual entre a dlreren�a das cotas allimétrieas de dois pontos e a sua distttncia

horizontal.

'j Deltar abaixo, dellar par lerra qualguer �strl,l��O _
Conjunlo de dependéncias da Edlf1ca�o Que poderlrlo ser ulllizadas em comum por-lodOS ou por

, p�rte..dos tllulares!le dlrerto das umdades.aulOnomas de moradla, _

Conjunto de dependéncias de uma unldade de moradla, CUJa u1iliza�o é reservada aos respectivo$

titulares de dlrelto_._---�
DenominayAo genérica para compartimento, acess6rio de habitas:01Io, separado da edlficas:ao

-+�rinc!p'al._ _ __ ___

�_aquina gue el<ecuta O lransport� em altura, �e pessoa� e mercadorias

�o AdministralJVO gue determ.na a paral.sa<;A.o de �a obr!:,

Reracao enlre as dmen$Oes do desenho e �.�o que ele rep:re�nta

,;,Iellaorao das �edes e�emas dE!u�a edlf�.fo1I0,--. _

£'arte da C'!��tru�destinada a distri��l!: as cargas s,!!!!.e. 05 ter�enos, _� �__�

Construcao constituída por uma cobertura fechada total ou parcialmente pelo menos em trés de

suas la<;:es. par meiO d�.paredes ou lapumes. no1lo pode!!dCl-se�ra uso residenCial.
�ento construtivo de proteyAo conlra quedas

.Edlf�o para habllaylo coIelilla. . _

Rajado, gue no desenho produz efe�l� �e sombra ou meio-tom. _

pependéncia de uma edifica�o1I2-que serve de.�ig��o entre oulros oompartimenlOS
Viola�o da Lei ___

O mesmo gue me�a.nino - � .

Pequeno compartmento de apoiO aO$ serviyos de copa de cada compartmenlo nas edi�s

corneraals.

TubO de descarga oolocado nos dep6srtos de agua, banheiras, pias, etc. para escoamento

aulomético do excesso de 3Qua,

-
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Lo

Undeiro

lograCiOUro P(jbli�
lale

Materiais lncornbusllveis

Ma uise

Meio-fio

Mezanino

Nivel do Terreno

Paraperto

Para.Raio$

Parede.c�a
Passeio

.Patamar

PavlIT1enlO

Pavimento Terreo

Pe-direito

PiSCina

PIa round

Porao

Profundidade de um

Com artmento

Reconsl o

Rocuo

RefOfTTla

Residl!ncia Paralela 80

Ahnhamento Predlal

ResidMCia Tran$versal

30 Alinhamento Pre<!lal

S.�_d_. _

Sa�eta

Sobrelo'a

Subsolo

T. �

la:.:a de Permeabibdade
Tima o . -

Testada

Varanda

Vestibulo
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Municipio de Mercedes

Estado�a
Saoa afa lavar as maos, com a ua eocanada e es 010

Limitrofe,

lOOa pa-,,-,.,.-d-.-'.--"-it6-'-"-_-d-.-d-om-,-,-,,-,-'--b-'-ICO ede uso comum da-'pop�o
Por !Ld�r_eno com teslada para log�doufo pubcIiCO� ��--------

Consideram-se para efeilo desla Lei concrelosimples ou armado. �S metalicas, liJolos, pedras.
materiais cenlimicos OIJ de fibr�nto e oulros CUla Incombustib�idade seJa reconhecida pela

As.socia o BraSilelra de Noom�n="ToOcn=..=,= _
Cobertura emb�-

Peca de pedra ou �e CI?!!creto gue separa em des_nlvel o passeio da parte carrOkflvel da�ruas

Andar com i\rea ate 50% da area do compartimento inlerior, com acesso intemo e exclusivo desse

O mezanino se!a compulado como a!:ea cons�ulda

Nivel medio no ahnhamenlo.

Resguardo de madeira, lerr-,-,-,-.-"",-,-.-"'-de-peq--�-na altura colocada nas bordas das sacaclas,
terra�� !J>Onlet _

o.S�SitIVO desllnado a prot��as edlfl�s conlra os eleltos dO.'_"_"_,_- _

Parede sem abertura

Parte do h?9radouro-p-,--b-'-"-'-d-.-'-"-'-'-d-,-.-'-Iransilo de p�estr�
Su rficie inlennediaria enlre dois lanees de escada

Conjunlo de compartimenlos de uma edJfJca{Ao SIlu.-"-,,-,-,-m-,,-m-,-,-'�-'_-ou com umi(irleren� de

nivel nao supeoor a 1.5Om. ale um �Irelto maxlrTlo de 5,6Om.

Pavimenlo cu/o plSO esla compreendido ale a cala 1 ,25m, em rela� ao nivel do melO 00. Para
lerrenos indinados, considera-se COla do melO flO a medla arrtmetlc.a das colas de melO 110 das

dlvisas.

Oistancia vertical enlre o pi.�o e o lOiTOde um co,!,partimen_to__- _

Reserval6rio de agua para uso de lazer. A area da piscina sera considerada como area conslrufda,

mas nao sera computada no calculo da laxa de ocupa�o e do coellClenle de aprovertamenlo A

p!sona.��o podera ser construida na area desunada a.os recuos fronlals e Iaterals_

Local d!Sllnadq a recrea@oinlanlll, apare!!:lado com bringlJedos eJou eq�ipamenlos de g�aSllCa__

Parte de uma edlflCa�O que flC3 entre o solo e o plSO do pavimenlo lerreo, desde que ocupe uma

area igual ou inferior a 113 (um 1��oMa area do pavimenlo...!erreo.

a dislAncia enlre a faee que dispOe de abertura para insola<;Ao a laee oposla

Conslruir de novo, no mesmo l�arena fonna pomlliva-,-.9.!!:!�uer obra em parte ou no lodo,
Olst;!lncia enlre o Imile exlemo da area ocupada por edlfica�o e a dlVisa do Iole. _

Fazer obra u�all�a_a.!drficayAo em parte e.��r'IClal por suspensJo...ilcrescrno ou modrfica�o,

Consideram-se residencias em serie, paralelas ao Alinhamenlo Predial aquelas siluadas ao longo

de logradouros pubticos, geminadas ou n!lo, em regime de condominio, as quais n1lo poderlio ser

em numero superlor a 10 (dez) unidades de moradia _

Consideram-se reSidenClaS em sene, transversals ao allnhamento predlal, gemlnadas ou n1lo, em

regime de condominlO, aquelas cuJa dtspos�o ex,a a abertura de corredor de aeesso, nAo

�endO ser supeoor a 10 (dez) O numera de unldadeS •

Conslru��que av� da fachada de uma parede. _

Escoadouro, nos I�radouros publicos, para as aguas de chuva.

Pavimento situado acima do pavimenl.Q.lerreo e de uso exclusivo do mesmo,

Pavimento semi-enlerrado, onde o piso do pavimenlo imedlalamenle superiOr (terreo) nao fa

aema da COla mal$ l,2Om em rela�o ao nivel medlO do meiO fio A area do subsoiO e considerada

com utavel com ex�o oos c.asos prevl$los na Lel de Zo�amento de Uso de SoIo

Veda�o provis6Oa usada duranle a conslru��

Pereenlual do.Iote gue devera permanecer penneavel _

E�'p�O;O descobert.o sobre edificio ou ao nlv�cI.�um pavimen.to_desle,_----

E a tinha gue seRara a via pubti<?...E.� circula�o da.prpp.!iedade partlCular.
Espeeie de a1pendre a lrenle e/ou em volla da edl!lcacaO.

Es enlre a porta e o ace��a escada, no inlerior �edlfi s

fea desllnada ao sislema de circula�o de veiculos e pedeslfe$, existenles ou pfOteladas

Oi!!gl!:ncia eleluada por funcionarios habililados para verificar delenninadascond�s de obras.
E. a estrulura colocada sob�e v:ios ou e o es�� com reendido entre v!los e o lelo,

e

-
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