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DECRETO Nº 063/2019.                 De 25 de Março de 2019. 

 

“Regulamenta A Lei Municipal Nº 058, de 

10 de dezembro de 2010, Que Dispõe Sobre 

o Código   de Obras do Município de são 

Miguel do Tocantins, e adota outras 

providencias.” 

 

 A Prefeita Municipal de São Miguel do Tocantins, no uso das atribuições, que lhe são 
conferidas por Lei, em especialmente o Artigo 64, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, 

 
DECRETA: 
 
Art.1º Este Decreto regulamenta as normas do código de obras, Criado pela Lei Municipal nº 
058 de 10/12/2010, ficando a competência da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura com apoio da Secretaria Municipal de planejamento e 
desenvolvimento urbano, órgão equivalente, que tem por finalidade realizar a inspeção 
das obras no âmbito de competência do Município de São Miguel do Tocantins/TO. 

Capítulo I 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 1º Para os efeitos do presente regulamento ficam estabelecidas as seguintes definições: 
 
I - ACRÉSCIMO - é o aumento de uma construção feito durante ou após a conclusão da mesma, 
em quaisquer sentidos. 

II – AFASTAMENTO - é a distância entre as divisas do terreno e o parâmetro externo do corpo 
mais avançado da edificação, afastamento frontal ou de frente é aquele medido entre a testada 
do terreno e a fachada voltada para o logradouro e o afastamento lateral é direito ou esquerdo 
quando medido respectivamente entre as divisas direita ou esquerda e a edificação. O 
afastamento é de fundo quando medido entre a divisa do fundo e a edificação. 

III - ÁGUA SERVIDA - é a água servida residencial ou de esgoto. 

IV - ALICERCE - é o maciço, feito de material adequado, que suporta as paredes da edificação. 
 
V - ALINHAMENTO DE GRADIL - é a linha legal, isto é, a linha fixada pela Prefeitura como 
limite do lote ou terreno com os logradouros públicos existentes ou projetados, alinhamento 
de recuo e a linha fixada pela Prefeitura, dentro do lote ou terreno, paralela ao alinhamento do 
gradil ou muro, a partir da qual é permitido fazer a edificação. 
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VI - ALPENDRE - é a área coberta e saliente de uma edificação, sustentada por colunas, pilares 
ou consolos. 
 
VII - ALTURA DE FACHADA - é o comprimento do segmento vertical medido ao meio da 
fachada e compreendido entre o nível do passeio do prédio, junto àquela, e um plano 
horizontal passando pelo ponto mais alto da mesma fachada. 
 
VIII - ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - é o documento expedido pela Prefeitura que dá 
autorização à execução de obras sujeitas a fiscalização. 
 
IX - ALVENARIA - é o processo construtivo que utiliza blocos de concreto, tijolos ou pedras, 
rejuntados ou não com argamassa. 
 
X - ANDAIME - é a estrutura provisória, metálica ou em madeira, fixa ou suspensa, destinada 
e sustentar operários e material durante e execução da edificação. 
 
XI - ANDAR - é qualquer pavimento ao rés do chão ou acima deste. 
 
XII - ANDAR TÉRREO - é o pavimento no rés do chão. 
 
XIII - ANÚNCIO - é a propaganda feita por meio de cartazes, painéis ou similares e fixados 
em local visível ao público. 
 
XIV - APARTAMENTO - é o conjunto de dependências autônomas, formando uma unidade 
domiciliar, integrantes da edificação multidomiciliar, compreendendo no mínimo: uma sala; 
um dormitório e uma cozinha. 
 
XV - APROVAÇÃO DO PROJETO - é o ato administrativo indispensável à expedição do alvará 
de construção. 
 
XVI - ÁREA OU ÁREA LIVRE - é a superfície não edificada do lote ou terreno. 
 
XVII - ÁREA ABERTA - é a área cujo perímetro é aberto, em um de seus lados, de no mínimo 
1,50m (um metro e cinquenta centímetros), para um logradouro público. 
 
XVIII - ÁREA EDIFICADA - é a superfície do lote ou terreno ocupado pela edificação, definida 
pela projeção sobre um plano horizontal. 
 
XIX - ÁREA FECHADA - é a superfície cujo perímetro é fechado pela edificação ou pela linha 
ou muro divisório do lote, sendo, neste último caso, chamado também ÁREA DIVISA. 
 
XX - ÁREA MORTA - é e superfície que, pela sua disposição, não pode ser computada para 
efeito de iluminação e ventilação. 
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XXI - ÁREA "NON AEDI FI GANDI" OU ÁREA DE RECUO - é a superfície do lote edificada, 
definida pelo alinhamento do gradil, a linha fechada e as divisas laterais do lote, onde não é 
permitida edificação de qualquer natureza. 
 
XXII - ÁREA PRINCIPAL - é a superfície destinada a iluminar e ventilar compartimentos de 
permanência prolongada. 
 
XXIII - ÁREA SECUNDÁRIA- é a superfície destinada a iluminar e ventilar compartimentos 
de utilização transitória. 
 
XXIV - BALANÇO - é o avanço da edificação sobre o alinhamento do pavimento ao nível do 
logradouro público, acima desta. 
 
XXV - BARRACA - é a construção tosca de dimensões reduzidas, destinadas a fins comerciais, 
desmontáveis. 
 
XXVI - BARRACÃO - é a construção tosca, provisória, destinada à guarda de materiais para 
emprego em edificação à realizar-se no lote. 
 
XXVII - BEIRAL - é a parte da cobertura que faz saliência sobre o prumo das paredes externas. 
 
XXVIII - BLOCO RESIDENCIAL - é um dos elementos independentes que integram um 
conjunto de edifícios residenciais. 
 
XXIX - CALÇADA - é a pavimentação do terreno dentro do lote, em tomo da edificação. 
 
XXX - CASA - é a edificação destinada a abrigar uma unidade familiar. 
 
XXXI - CASAS GERMINADAS - são as edificações que, tendo paredes comuns, formam uma 
unidade arquitetônica. 
 
XXXII - CASA POPULAR - também denominada de: Habitação Popular, Habitação de 
Interesse Social, Habitação Social, Habitação para População de Baixa Renda, constitui-se em 
uma determinada solução de moradia voltada para a População de Baixa Renda, podendo ser 
edificada sob técnicas construtivas diversas e materiais variados, objetivando estabilidade e 
segurança construtiva. A unidade habitacional terá área construída máxima de 70,00m² 
(setenta metros quadrados) e poderá ser executada sob a forma de casa individual, casas 
geminadas, vilages, apartamentos, casas sobrepostas e etc. 
 
XXXIII - CENTRO COMERCIAL - é a edificação (ou conjunto de edificações) dividida em 
compartimentos destinados exclusivamente a comércio, subordinados a administração 
pública. 
 
XXXIV - COBERTURA - é o conjunto de vigamento e de telhado, que cobre a edificação. 
 
XXXV - COMPARTIMENTO - é cada divisão da unidade ocupacional. 
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XXXVI - CONJUNTO RESIDENCIAL - é o agrupamento de edificações isoladas ou 
multidomiciliares, obedecendo a uma planificação urbanística global preestabelecida. 
 
XXXVII - CONSERTO - é a pequena obra de reconstituição, substituição ou reparação, de parte 
danificada de uma edificação não implicando em construção, reconstrução ou reforma. 
 
XXXVIII - CONSTRUIR OU EDIFICAR - é, de modo geral, realizar qualquer projeto. 
 
XXXIX - COTA - é a indicação ou registro numérico de dimensões num projeto. 
 
XL - DEPENDÊNCIA - é a parte isolada ou não de uma edificação, que serve para utilização 
permanente ou transitória, sem formar unidade habitacional independente. 
 
XLI - DEPÓSITO - é a edificação destinada a guarda prolongada de mercadoria. 
 
XLII - DIVISA - é a linha limítrofe de um terreno ou lote, divisa direita é a que fica à direita de 
uma pessoa que, dentro do terreno tem a testada principal em sua frente, divisa esquerda é a 
que lhe fica à esquerda e divisa do fundo é a que não possui ponte comum com a testada 
principal. 
 
XLIII - EDIFÍCIO DE APARTAMENTO - é a edificação destinada a abrigar mais de uma 
unidade familiar. 
 
XLIV - EDIFÍCIO COMERCIAL - é a edificação destinada a abrigar o exercício de atividade 
comercial ou profissional e, 
a)  EDIFÍCIO INDUSTRIAL - é a edificação destinada a abrigar a atividade industrial. 
 
XLV - EDIFÍCIO GARAGEM - é a edificação destinada ao abrigo de automóveis. 
 
XLVI - EDIFÍCIO MISTO - é a edificação destinada simultaneamente a vários usos ou 
finalidades. 

XLVII - EMBARGO - é a providência legal, tomada pela Prefeitura, tendente a sustar o 
prosseguimento de uma edificação ou instalação cuja execução ou funcionamento estejam em 
frontal desacordo com o presente Código. 

XLVIII - FACHADA - é o parâmetro vertical externo da edificação. 
 
XLIX - FACHADA PRINCIPAL - é a que está voltada para o logradouro público. 
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L - FOSSA SÉPTICA OU FOSSA SANITÁRIA - Câmara subterrânea destinada a receber os 
despejos de habitação não servida por rede de esgoto constituída de vários compartimentos, 
na qual as águas de residuais sofrem certas depurações antes de ser lançada ao poço de 
absorção. 

LI - FRENTE OU TESTADA DE LOTE OU TERRENO - é a linha que coincide com o 
alinhamento do gradil, estabelecendo limites entre a propriedade particular, (privada ou 
pública) e o logradouro. 

LII - GABARITO - é o parâmetro previamente estabelecido, ficando determinada altura das 
edificações, largura dos logradouros, etc., 

LIII - GALERIA EXTERNA - é o recuo coberto de uma edificação de pavimento ao nível do 
logradouro público, destinado a servir de via pública de circulação de pedestres. 
 
LIV - GALERIA INTERNA - é a via de circulação de pedestre, na parte interna da edificação, 
com franco acesso à via, ou vias públicas. A galeria interna é pública quando se constitui em 
servidão pública. 

LV - GALPÃO - é a construção coberta, sem forro, fechada total ou parcialmente pelo menos 
em três de suas faces, destinada exclusivamente a depósitos ou fins industriais. 
 
LVI - GLEBA - é a propriedade una e indivisível de uma área igual ou inferior a dez mil metros 
quadrados (10.000m²). 

LVII - HABITAÇÃO - é a parte ou o todo de um edifício que se destina a residência. 
 
LVIII - HABITAÇÃO COLETIVA - é a que serve de residência a famílias diversas. 
 
LIX - HABITAÇÃO ISOLADA - é a edificação feita dentro de um lote e destinada a abrigar 
uma só família. 

LX - HABITE-SE - é o documento expedido pela Prefeitura Municipal, que autoriza o uso ou 
ocupação de uma obra nova. 

LXI - HOTEL - é a edificação ou parte da mesma destinada a servir de residência temporária a 
várias pessoas de famílias diversas isto é, exploração comercial do ramo de hospedagem. 
 
LXII - INTERDIÇÃO - é o impedimento, por ato da autoridade municipal competente, de 
ocupação de edificação construída. 

LXIII - JARDIM - é o logradouro de caráter ornamental, arborizado e plantado, destinado a 
fins recreativos. 

LXIV - LEGALIZAÇÃO - é o pedido de licenciamento para obras já executadas total ou 
parcialmente. 
 
LXV - LOGRADOURO PÚBLICO - é o espaço livre inalienável, reconhecido pela Prefeitura 
Municipal, destinado ao trânsito e tráfego de veículos e pedestres e designado por um nome 
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próprio. 
 
LXVI - LOJA - é a parte ou o todo de uma edificação destinada ao exercício do comércio que 
não seja de gêneros alimentícios. 

LXVII - LOTE - é uma pequena área de terreno situada à margem de um logradouro público, 
destinada à edificação ou pequena agricultura, descrita e legalmente assegurada por uma 
prova de domínio. 

a) a área mínima dos lotes urbanos residências será de 300(trezentos) metros quadrados, sendo 
a frente mínima de 10 (dez) metros.  

b) os lotes de esquina a frente mínima de 12 (doze) metros. 

LXVIII - LOTEAMENTO - é a subdivisão planejada de uma propriedade territorial em lotes 
destinados à edificação de qualquer natureza, abrangendo os serviços comunais 
indispensáveis e cujas vias de circulação devem estar interligadas ao sistema viário da cidade. 
Tal sub-divisão e regularmente aprovada pela Prefeitura Municipal e devidamente registrada 
no Cartório de Imóveis. 

LXIX - MARQUISE - é uma laje em balanço, em frente a uma edificação constituindo cobertura. 
 
LXX - MEIO-FIO - é a fiada de pedra ou concreto marginal do logradouro e destinada a servir 
de separação entre a via de pedestres (passeio) e a faixa de rolamento de veículos. 
 
LXXI - MEMORIAL - é a descrição completa dos serviços a serem executados e dos materiais 
a empregar em uma obra. 

LXXII - MERCADO - é a edificação subdividida em "BOXES", destinada à venda de gêneros 
alimentícios, por pequenos e médios produtores. 

LXXIII - MODIFICAÇÃO - é o conjunto de obras destinadas a alterar divisões internas, abrir, 
reduzir, ampliar ou suprimir vãos, dar nova "forma" à fachada, etc. 

LXXIV - MURO - é um anteparo vertical destinado a fins divisórios. 

LXXV - NIVELAMENTO - é a determinação de diferença de nível entre dois ou mais pontos. 
 
LXXVI - PARAPEITO OU GUARDA CORPO - anteparo vertical, de meia altura, que serve de 
proteção. 
 
LXXVII - PAREDE DE MEAÇÃO - é a parede comum a edificações contínuas, cujo eixo 
coincide com a linha divisória dos lotes ou terrenos. 

LXXVIII - PARQUE - grande área arborizada com finalidade recreativa. 

LXXIX - PASSEIO OU CALÇADA - é a parte do logradouro público que fica entre o meio-fio 
e a linha do terreno ou lote, destinado ao trânsito de pedestre. 
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LXXX - PATAMAR - é a superfície intermediária entre dois lanços de escada ou rampa. 
 
LXXXI - PÁTIO - é a área pavimentada descoberta, contígua à edificação, e pertencente à 
mesma. 
 
LXXXII - PAVIMENTAÇÃO - é o revestimento do solo destinado a dar-lhe firmeza, beleza e 
comodidade de trânsito. 

LXXXIII - PAVIMENTO - é a parte de uma edificação compreendida entre dois pisos 
sucessivos ou entre o piso e o forro. 

LXXXIV - PAVIMENTO TÉRREO - é o pavimento ao nível do logradouro público principal ou 
cujo piso apresente uma diferença de nível no máximo da metade do pé direito em relação a 
um ponto do meio-fio situado em frente ao acesso principal da edificação. Quando dois pisos 
consecutivos apresentarem o mesmo desnível em relação ao meio-fio, considera-se como 
pavimento térreo o superior. 

LXXXV - PÉ DIREITO - é a distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento. 

LXXXVI - PLAYGROUND - é a área destinada à recreação infantil. 

LXXXVII - QUADRA - é a área poligonal compreendida entre três ou mais logradouros 
adjacentes. 
 
LXXXVIII - QUARTEIRÃO - é o trecho de um logradouro público compreendido entre dois 
outros logradouros transversais. 

LXXXIX - RECONSTRUÇÃO - é o ato de fazer de novo, no mesmo local, sem alterar o plano 
primitivo, qualquer edificação, no todo ou em parte. 

XC - RECUO - (Ver afastamento). 

XCI - REFORMA - é a obra destinada a alterar a edificação em parte essencial, por supressão, 
acréscimo ou modificação, podendo inclusive haver mudança de uso. 

XCII - RENOVAÇÃO DE LICENÇA - é a concessão de nova licença para obtenção iniciada no 
prazo de validade do alvará.  

XCIII - REVALIDAÇÃO DE LICENÇA - é o ato de tornar legal uma licença já extinta, dando 
novo prazo para a mesma. 

XCIV - SERVIDÃO - é o encargo imposto a um imóvel para uso e utilização, de outro imóvel, 
pertencente a dono diferente. 

XCV - SOBRELOJA - é o compartimento com piso elevado de no mínimo 2,20 metros em 
relação ao do pavimento onde se situa e do qual é parte integrante, cuja área do piso nunca é 
superior a 70% (setenta por cento) da área do próprio pavimento. 

XCVI - SOLEIRA - é a parte inferior do vão da porta. 
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XCVII - SUBSOLO - é o espaço, com ou sem divisão, situado abaixo do primeiro pavimento de 
um edifício e que tenha pelo menos metade do seu pé direito abaixo do nível do terreno 
circundante. 
 
XCVIII - TAPUME - é a vedação de madeira ou material similar construída em frente a uma 
obra ao nível do logradouro, destinada a isolar, protegendo operários e transeuntes. 
 
XCIX - TELHEIRO - é a construção constituída de uma cobertura sem forro, suportada por 
meio de pilares ou colunas, podendo ser fechada no máximo em duas faces. 

C - TERRENO - é a propriedade particular, edificada ou não. 

CI - TERRAÇO - é a cobertura da edificação constituída de piso utilizável. 

CII - TESTADA - é a linha que coincide com o alinhamento do logradouro e destinada a separar 
este da propriedade particular, isto é distancia medida entre as divisas laterais do alinhamento 
do lote ou terreno. 

CIII - TETO - parte interior e superior de um edifício ou habitação. 

CIV - TOLDO - é o dispositivo articulado, revestido de lona ou placas metálicas, instalação em 
fachadas de edificações, servindo de abrigo contra as intempéries. 

CV - VERGA - é uma viga colocada horizontalmente na parte superior dos vãos para suportar 
a alvenaria acima dos mesmos. 

CVI - VISTORIA ADMINISTRATIVA - é a diligencia efetuada na forma do Código de Obras e 
este Regulamento, para verificar as condições de uma obra, instalação ou exploração de 
qualquer natureza, em andamento ou paralisada. 

CVII - ZONA - é a divisão de área urbana, com limites definidos por lei, tendo caráter próprio, 
proveniente das atividades nela concentradas. 

CVIII - ZONEAMENTO - é o ajustamento coordenado das zonas na área urbana ou de 
expansão urbana. 

Capítulo II 
DO LICENCIAMENTO 

SEÇÃO I 
DAS LICENÇAS E PRAZOS 

 

Art. 2º Nenhuma obra de construção, reconstrução, demolição, reforma e acréscimo de 
edificação, bem como a subdivisão de terreno e aberturas de ruas e estradas, será feita no 
Município de São Miguel do Tocantins, sem prévia licença da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo único. Excetuam-se as obras executadas nas propriedades agrícolas para uso 
exclusivo das mesmas. 

Art. 3º Para obtenção da licença de que trata o artigo 2º, o proprietário ou seu representante 
legal terá de satisfazer as seguintes condições: 
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I - fazer um requerimento ao executivo municipal, solicitando licença para construção, 
contendo no seu teor o nome e endereço do requerente, local da obra, rua e número 
(especificando devidamente se é projeto de construção, reconstrução, loteamento, etc.), data e 
assinatura; 

II - que o projeto apresente os requisitos e detalhes exigidos pela técnica, em 04 (quatro) cópias 
e seja assinado pelo autor do projeto, pelo responsável técnico da construção e pelo 
proprietário; 
 
III - que o loteamento onde está localizado o lote a ser edificado esteja devidamente aprovado 
na Prefeitura e registrado no Cartório de Imóveis, ressalvada a hipótese dos loteamentos, já 
existentes, não aprovados e alienados (no todo ou em parte) antes da vigência Lei Municipal 

Nº 058, de 10 de dezembro de 2010; 

IV - certidão negativa do IPTU; 

V - documento hábil comprobatório da legalização de propriedade; 

VI - memorial descritivo do destino da obra e dos materiais a empregar. 

Parágrafo único. As 04 (quatro) vias que cita o inciso II do presente artigo terão o seguinte 
destino: uma será arquivada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, uma 
devolvida ao proprietário, uma será destinada ao Cadastro Municipal e a outra fixada ao 
processo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Art. 4º Após a aprovação do projeto, a Prefeitura Municipal, mediante o pagamento dos 
emolumentos e taxas, fornecerá o alvará de licença, que tem prazo de validade 01 (um) ano. 
 
Art. 5º As edificações licenciadas cujas obras não foram iniciadas dentro de 01 (um) ano, a 
contar da data do alvará, deverão revalidar o alvará de licença e submeter-se a qualquer 
modificação que tenha sido feita na legislação em vigor, não cabendo à Prefeitura Municipal 
nenhum ônus, mesmo que seja necessário alterar o projeto original, por esta razão. 
 
Art. 6º Se a obra não estiver concluída quando findar o prazo concedido pelo alvará, deverá o 
interessado solicitar sua revalidação, que será concedida com prazo de validade de 01 (um) 
ano. 
 
Parágrafo único. Quando faltarem apenas os serviços de pintura geral, para conclusão da obra, 
esta poderá ser concluída independentemente do pagamento de nova licença, desde que, ao 
terminar o prazo de licença seja requerida a prorrogação que, após verificação "in loco", será 
concedida gratuitamente não podendo a conclusão ultrapassar o período de 03 (três) meses a 
contar da data da prorrogação. 

Art. 7º A concessão de licença para construção, reconstrução, reforma ou ampliação não isenta 
o imóvel de pagamento dos tributos municipais. 

Art. 8º Nas licenças para construção em condomínio ou sob o regime de incorporação, o alvará 
será extraído em nome do condomínio ou do incorporador, que o requer, obrigando-se o 
requerente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do deferimento do pedido, 
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a declarar documentadamente os nomes dos condôminos e respectivos apartamentos. 
 
Parágrafo único. A falta de declaração de que trata este artigo implicará na extração dos 
"habite-se" em nome exclusivo do requerente da licença. 

Art. 9º A Prefeitura Municipal, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, dará obrigatoriamente 
parecer ao projeto, aprovado ou não. 

 
SEÇÃO II 

DOS PROJETOS 

Art. 10 Os requisitos e detalhes técnicos a que se refere à o inciso II do artigo 3º serão os 
seguintes: 
 
I - planta de situação da edificação, com orientação magnética, em escala adequada, constante 
de: 
a) limites do terreno, com as cotas e posições do meio-fio e das vias de acesso; 
 
b) delimitação da construção projetada e, se for o caso da já existente no terreno, com as 

devidas cotas; 

c) área do terreno e da construção e respectiva taxa de ocupação; 

d) cota dos recuos e das áreas de ventilação e iluminação; 

e) indicação da existência de edificações vizinhas com os respectivos números de portas, 

quando for o caso; 

f) planta baixa de cada pavimento não repetido, com tino de cada compartimento, cotas 

parciais e totais inclusive de paredes, aberturas e áreas; 

g) planta de elevação das fachadas principais; 

h) cortes longitudinais e transversais na escala 1:50 ou 1:75 ou 1:100; 

i) especificações sumárias dos materiais a aplicar na edificação. 

Art. 11 Nos projetos de reforma, acréscimo ou reconstrução de edificação, a fim de facilitar a 

leitura das plantas, deverão ser indicadas: 

I - na cor preta, as partes da edificação que devem permanecer; 

II - na cor vermelha, as que deverão ser executadas; 

III - na cor amarela, as que serão demolidas. 



   

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
Gabinete da Prefeita 

Construindo Noves Caminhos 
Adm. 2017/2020 

Rua Afonso Pena, s/n – Centro – CEP: 77925-000 – CNPJ: 25.064.007/0001-06 – e-mail: pmsaomiguel@bol.com.br 

11 
 

 

Parágrafo. 1º Os cortes longitudinais e transversais, bem como as elevações de fachada de que 

tratam as alíneas "g" e "h" do artigo 10, deverão ser apresentadas em número suficiente para o 

perfeito entendimento do projeto, com as cotas dos pés-direitos. 

Parágrafo. 2º A planta de situação do imóvel será obrigatoriamente apresentada em separado 

dos demais elementos gráficos do projeto e a prancha que a contiver deverá estar no padrão 

A4, em 04 (quatro) vias. 

Art. 12 Cada folha de que se compuser o projeto conterá obrigatoriamente, de acordo com as 

normas da ABNT, no canto inferior direito, a legenda, especificando: 

I - natureza e local da obra; 

II - nome do proprietário; 

III - designação da folha ou prancha e seu número; 

IV - escala do desenho; 

V - nome do autor do projeto com a respectiva identificação profissional. 

VI - nome do responsável técnico da obra com a respectiva identificação profissional. 

 

Parágrafo único. Todas as folhas ou pranchas serão assinadas pelo proprietário, pelo autor do 

projeto e pelo responsável técnico da obra. 

Art. 13 Nenhum projeto poderá apresentar emendas ou rasuras ressalvadas a correção das 

cotas, a tinta vermelha, quando não alterem fundamentalmente as partes componentes do 

projeto, feito pelo profissional autor do projeto e visada pela autoridade que tiver permitido a 

mesma. 

 

Art. 14 Nas edificações que estiverem sujeitas a cortes para retificação de alinhamento, 

alargamento de logradouros públicos ou recuos regulamentares, só serão concedidos alvarás 

de licença para obras de acréscimos, reconstrução ou reforma, nas seguintes condições: 

 

I - obras de acréscimo ou reconstruções parciais, nas partes acrescidas forem observadas as 

prescrições da lei, tenha área de construção superior a 10% (dez por cento) da edificação 

existente, e não constitua elemento prejudicial à estética urbana; 

II - reparos gerais, se tiverem somente por finalidade contribuir para a melhoria das condições 

higiênicas e comodidade dos ocupantes. 
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Parágrafo único. No caso de corte para alargamento de logradouro, a área cortada será 

desapropriada pela Prefeitura Municipal, de acordo com a avaliação por processo 

administrativo ou judicial. 

SEÇÃO III 

DA APROVAÇÃO DO PROJETO E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

 
Art. 15 Antes do interessado pela edificação dar entrada no projeto, o mesmo deverá ser 
convenientemente examinado quanto ao preenchimento dos requisitos de ordem formal e 
legal de que tratam os artigos 3º, e 10 deste Regulamento. 
 
Parágrafo. 1º Verificada a omissão de algum requisito formal ou legal, o projeto será devolvido 
ao interessado para o fim de supri-lo. 
 
Parágrafo. 2º Estando formal e legalmente completo após o exame prévio, será o projeto dado 
como apto para ingresso regular no protocolo do Departamento do Uso do Solo, no órgão 
competente. 
 
Art. 16 Não cria, em nenhuma hipótese, direitos o exame feito em conformidade ao artigo 
anterior, 
 
Art. 17 Examinado o projeto pelo Departamento de Uso do Solo e verificado estar o mesmo de 
acordo com Código de Obras e este Regulamento, o interessado será autorizado a pagar as 
taxas e emolumentos correspondentes à licença de construção. 
 
Parágrafo único. O recibo do pagamento referido neste artigo constituirá a licença para 
construção e habilitará o interessado a retirar as vias do projeto aprovado e o alvará de 
construção. 
 
Art. 18 Aprovado o projeto e obtida a licença, depois de pagos os emolumentos e taxas devidas, 
será expedido o respectivo alvará de construção no nome do requerente. 
 
Art. 19 O alvará de construção conterá: 
I - número do pedido de licença; 
II - nome do requerente, do autor do projeto e do responsável técnico pela obra; 
III - identificação do terreno ou lote á edificar; 
IV - alinhamento; 
V - natureza da obra e número de pavimentos; 
VI - Local e prazos previstos para o início e término das obras; 
VII - outras observações julgadas necessárias, como prazo de validade e recuos respectivos. 
 
Art. 20 O alvará de licença e uma via do projeto aprovado deverão ficar na obra durante a sua 
construção e serão exibidos à fiscalização todas as vezes que esta o exigir, tendo em vista 
verificar se a obra está sendo realizada de acordo com o projeto aprovado. 
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SEÇÃO IV 

DO CANCELAMENTO E REVALIDAÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

 

Art. 21 Toda licença concedida, a qualquer título prescreverá no prazo de 01 (um) ano do 

deferimento, caso a obra não tenha sido iniciada. 

Parágrafo. Único. O início da obra suspenderá o prazo de prescrição que, voltará a correr 

sempre que forem interrompidos os trabalhos. 

Art. 22 Será cancelado o alvará de construção quando: 

I - completar o prazo previsto no art. 21; 

II - completar o prazo de 05 (cinco) anos de sua expedição, sem conclusão da obra; 

III - for apurado que a obra está sendo realizada com fraude ao projeto aprovado. 

 

Parágrafo. Único. Compete à autoridade que deferiu o pedido de licença, o despacho de 

cancelamento arquivamento do processo e a respectiva comunicação ao interessado da obra. 

 

Art. 23 Poderá a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ordenar o cancelamento do alvará de 

licença para construção, quando for constatado que a licença deferida prejudica ou irá 

prejudicar a implantação de projetos públicos. Neste caso, recairão sobre a Prefeitura 

Municipal a responsabilidade e os ônus decorrentes e necessários à modificação ou demolição 

da obra porventura já realizada, a fim de que fiquem respeitadas as disposições do Código 

Obras e a fiel implantação dos planos urbanísticos da cidade. 

Art. 24 A revalidação ou prorrogação do prazo concedido no alvará de construção será dado 

pela Prefeitura Municipal, desde que seja feita pelo interessado uma solicitação por escrito, até 

30 (trinta) dias após expirado o prazo de validade do alvará. 

Parágrafo. 1º Qualquer revalidação do alvará de construção ficará subordinada ao reexame do 

projeto aprovado e da obra em execução se for o caso. 

Parágrafo. 2º A revalidação de aprovação de um projeto só poderá ser concedida, se, na data 

do pedido de revalidação, o mesmo satisfazer integralmente às disposições do Código Obras 

e deste regulamento. 

Art. 25 Para qualquer modificação essencial no projeto aprovado será necessário solicitar novo 

alvará, que será emitido em conformidade com os dispositivos do Código Obras e deste 

regulamento. 
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Art. 26 Será admitida a revalidação do alvará de licença para construção nos processos 

arquivados, por força do dispositivo expresso no artigo 21. 

Parágrafo único. O pedido de revalidação, em qualquer caso, deverá constar nos autos do 

processo primitivo, observados todos os dispositivos do Código Obras e deste regulamento. 

 
SEÇÃO V 

DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art. 27 Somente poderão ser responsáveis técnicos por projetos ou construções, na área do 

Município de São Miguel do Tocantins, profissionais legalmente habilitados para estes fins, de 

acordo com a legislação federal em vigor e que estiverem registrados na Prefeitura Municipal 

e em dia com a Fazenda Municipal. 

Art. 28 Os profissionais arquitetos, urbanistas, engenheiros e agrimensores que desejarem 

exercer as suas atividades na área municipal de São Miguel do Tocantins, deverão se inscrever 

na Prefeitura Municipal que expedirá um cartão de Registro Profissional. 

Parágrafo. 1º Para a inscrição de que trata este artigo, o interessado deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

I - carteira profissional expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

(CREA), ou Conselho de arquitetura e Urbanismo (CAU), inclusive o documento 

comprobatório referente às obrigações fiscais (anuidades) decorrentes do exercício 

profissional; 

II - 02 (dois) retratos 3X4. 

Parágrafo. 2º Quando se tratar de firma construtora, serão exigidos, além da documentação 

especificada no parágrafo 1º Referente a todos os profissionais competentes da mesma, os 

seguintes documentos: 

I - o registro de firma, sociedade, companhia ou empresa, quando for o caso, devidamente 

anotado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO: 

II - a inscrição no CADASTRO FISCAL DA PREFEITURA; 

III - declaração da firma, dando o nome do profissional que será o responsável perante a 

Prefeitura Municipal. 

Art. 29 O profissional será, excluído do "Registro Profissional" pelos seguintes motivos: 

 

I - falecimento; 
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II - pedido por escrito, com firma reconhecida, de cancelamento do Registro; 

III - por solicitação do CREA e/ou CAU, decorrente de fiscalização do exercício profissional, 

na forma da legislação em vigor. 

Parágrafo único. O ato de exclusão de um profissional do "Registro Profissional" será expedido 

pelo Prefeito Municipal e obrigatoriamente publicado no Diário Oficial do Estado, com a 

justificativa de execução. 

Art. 30 Será obrigatoriamente comunicada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura à 

Inspetoria Regional do CREA e/ou CAU, para aplicação das medidas de sua competência, 

qualquer irregularidade observada na habilitação profissional do autor do projeto e/ou 

responsável técnico, ou infração legal de que voluntária ou involuntariamente este participe. 

 

Parágrafo único. As penalidades impostas aos profissionais de engenharia e arquitetura pelo 

órgão competente, de acordo com a legislação em vigor, serão cumpridas pela Prefeitura 

Municipal, no que for cabível. 

Art. 31 Enquanto durarem as obras, os responsáveis técnicos serão obrigados a manter nas 

mesmas uma placa com seus nomes, endereços e números de registros no CREA e/ou CAU, 

nas dimensões exigidas pela Legislação em vigor, e fixadas em local adequado, facilmente 

visível e legível ao público. 

Art. 32 Se, por qualquer razão, for substituído o Responsável Técnico de uma construção, o 

fato deverá ser comunicado à Prefeitura Municipal, através de relatório sobre o andamento da 

obra. 

 
Capítulo III 

DAS OBRIGAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS 

SEÇÃO I 
DAS OBRIGAÇÕES DO LICENCIAMENTO 

 

Art. 33 Todas as obrigações deverão ser executadas de acordo com os projetos aprovados e as 

exigências do Código Obras e deste regulamento. 

Art. 34 O alvará de construção obrigatoriamente, deverá permanecer no local da obra, 

juntamente com o projeto aprovado, e será apresentado à fiscalização municipal de obras todas 

as vezes que esta o exija. 
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Parágrafo. 1º A concessão de alvará de licença para construir, demolir, reformar, modificar 
acrescentar ou reduzir edificações existentes só se completará após o visto do agente 
responsável pelo Cadastro Imobiliário, ou quem for por ele designado.  
 
I -º O disposto neste Parágrafo, aplica-se à concessão de “habite-se” e aos licenciamentos para 
lotear ou desmembrar área urbana. 
 

Art. 35 Os responsáveis técnicos pelas construções independentes de qualquer providência da 

fiscalização municipal de obras, deverão notificar ao Departamento do uso do Solo, do início 

e conclusão da obra ou demolição. 

Parágrafo único. No caso de demolição, após a conclusão da mesma o proprietário fará por 

escrito a devida comunicação à Prefeitura Municipal, a fim de que esta efetue a baixa imediata 

da numeração. 

Art. 36 Durante a execução das obras, o licenciado e o responsável técnico deverão por em 

prática todas as medidas possíveis para garantir a segurança e a tranquilidade dos operários, 

do público e das propriedades vizinhas, através especialmente das seguintes providências: 

 

I - instalar tapumes e andaimes fixos ou móveis obedecendo às condições estabelecidas nos 

artigos 37 e 41 deste regulamento; 

II - manter os trechos dos logradouros adjacentes permanentemente desobstruídos e limpos, 

bem como 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) da largura do passeio livre; 

II - evitar ruídos excessivos ou desnecessários nas zonas residenciais e nas proximidades de 

estabelecimentos onde o silêncio seja exigido. 

Parágrafo. 1º Os materiais destinados à edificação e os resultantes dos serviços de demolição 

poderão permanecer, nos logradouros públicos e passeios adjacentes à hora, somente por um 

período de 120 (cento e vinte horas), findo o prazo, será aplicada multa e feita a apreensão do 

material. 

 
Parágrafo. 2º Ficam os órgãos da Prefeitura e as entidades da Administração Indireta do 
Município, bem como as empresas executoras de obras públicas municipais e prestadoras de 
serviços públicos, obrigados a fornecer ao Cadastro Imobiliário, até o quinto dia de cada mês, 
dados e informações sobre obras e serviços realizados em vias e logradouros públicos no mês 
anterior. 
 

I -  A obrigação prevista neste parágrafo será disciplinada por Instrução Normativa a ser 

emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento. 
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SEÇÃO II 

DOS TAPUMES E ANDAIMES 

 

Art. 37 Nenhum trabalho de construção ou de demolição poderá ser feito no alinhamento do 

logradouro público sem que haja em toda a testada um tapume, salvo a exceção prevista neste 

regulamento. 

 

Parágrafo. 1º A colocação de tapume bem como a de andaime depende da concessão do alvará 

de construção ou de licença para demolição; 

Parágrafo. 2º E obrigatória a permanência do tapume, em perfeito estado de conservação, 

enquanto perdurarem os trabalhos capazes de afetar a segurança dos transeuntes. 

Parágrafo. 3º Nos logradouros onde os passeios tenham largura inferior a 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros), o tapume será substituído por andaime protetor, suspenso à altura 

mínima de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), quando a obra atingir a altura do piso 

do segundo pavimento. 

 

Art. 38 Os tapumes deverão atender as seguintes condições: 

I - ser implantados, no passeio, desde que mantenha 1,50m (um metro e cinquenta centímetro) 

livre, para possibilitar a circulação dos transeuntes; 

II - ter altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros); 

III - ser executados em chapa metálica, madeira compensado ou similar, com boa aparência na 

face voltada para o logradouro. 

Parágrafo único. Quando a obra ou demolição for recuada, o tapume será feito no alinhamento 

do logradouro, ficando o passeio inteiramente livre, podendo ter altura mínima de 2,00m (dois 

metros). 

I – Concluída a obra, o tapume deverá ser retirado no prazo máximo de 05(cinco) dias contados 

da comunicação que deve ser feita a prefeitura da conclusão da obra. 

II – Os entulhos, materiais e maquinários usados na obra poderão ser colocados em passeio ou 

vias publicas, para serem levados definitivamente para os depósitos ou locais destinado para 

esse fim. 

Art. 39 Os andaimes deverão ficar dentro do tapume e satisfazer as seguintes condições: 
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I - todo o material a ser usado devem oferecer condições de resistência e estabilidade tais que 

haja garantia para os operários e transeuntes contra acidentes. 

Art. 40 O emprego de andaimes suspensos por cabos será permitido nas seguintes condições: 

 

I - não deixar o passadiço á altura inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) acima 

do passeio; 

I - ter o passadiço largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros), e máxima que não exceda à 

largura do tapume; 

III - ter o passadiço proteção em todas as faces livres para a segurança dos operários. 

 

Art. 41 Os tapumes e andaime não poderão em nenhuma hipótese, danificar árvores, rede 

elétrica, telefônica, hidráulica (água e esgoto), ocultar aparelhos de iluminação, placas de 

nomenclatura de logradouros, e numeração de porta ou sinalização de trânsito. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de ser necessário e retirada de placas, deve o interessado pedir 

licença à Prefeitura Municipal para retirar e proceder a fixação das mesmas em lugar visível, 

no andaime ou tapume, enquanto durar a edificação e, findo esta, recolocá-las nos locais 

primitivos às suas expensas. 

Art. 42 Caso a obra tenha causado qualquer dano no logradouro, o proprietário deverá mandar 

executar os reparos necessários ao mesmo, sob pena de multa, sendo que o "habite-se só será 

liberado no dia seguinte à conclusão dos trabalhos de recuperação". 

Art. 43 Em caso de acidente por falta de segurança ou de precaução, devidamente apurado, 

será imposta ao responsável técnico multa máxima prevista neste regulamento, sem prejuízo 

das penalidades legais. 

Art. 44 Dependendo do local da demolição e das condições do logradouro, a Prefeitura 

Municipal poderá determinar as horas para a execução do trabalho. 

 
SEÇÃO III 

DO HABITE-SE 

Art. 45 Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a concessão do habite-se pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Art. 46 Após a conclusão da obra, deverá ser requerido o "habite-se" que somente será 

concedido se a obra estiver de acordo com o projeto aprovado, dentro do prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da data de entrada do requerimento. 
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Art. 47 O "habite-se" parcial será concedido sempre que o prédio possua partes que possam 

ser ocupadas, utilizadas ou habitadas independentemente umas das outras, constituindo cada 

uma delas uma unidade autônoma definida, e que não ofereça perigo para os seus ocupantes 

ou para o público. 

Parágrafo único. Para que a Prefeitura Municipal conceda o "habite-se" parcial de que trata 

este artigo, é necessário que a edificação esteja com a instalação de esgoto ligada à rede geral 

do esgoto ou, na falta desta, à fossa séptica e sumidouro, e no caso de edifício em cujo projeto 

foi prevista a instalação de elevadores, que pelo menos um deles esteja em perfeito 

funcionamento. 

 

Art. 48 Quando se tratar de edifício de apartamento o "habite-se" será dado a cada unidade 

residencial autônoma concluída. 

Art. 49 Nas edificações de tipo popular, quando destinadas a moradia, ao seu proprietário, 

poderá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano fornecer o "habite-se" antes de 

terminada a construção, desde que estejam concluídas: um compartimento de permanência 

prolongada, a cozinha e o banheiro, com a instalação sanitária em funcionamento. 

 

Art. 50 Nos logradouros onde o meio-fio estiver assentado, não será concedido "habite-se", 

mesmo parcial, sem que os passeios adjacentes à edificação estejam devidamente 

pavimentados. 

 

Art. 51 As edificações que forem licenciadas e construídas na vigência deste regulamento e que 

forem ocupadas sem o respectivo "habite-se" estarão sujeitas a multa dobrada de imposto sobre 

a propriedade predial, até que estejam satisfeitas as exigências legais. 

 
Capítulo IV 

DAS EDIFICAÇÕES, LOTES OU TERRENOS 

SEÇÃO I 
DOS LOTES EM GERAL 

Art. 52 Fica obrigado ao loteador: 
 
I - fazer a inscrição individual de cada lote; 
 
II - fornecer, até o decimo dia de cada mês, relativamente ao mês anterior, a relação dos lotes 
alienados, seus números, quadras, dimensões, os nomes, dados e endereços dos adquirentes, 
a forma, preços e condições de venda, bem como sobre as transferências havidas no período, 
devendo utilizar a Ficha Cadastral descrita no anexo 
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III - fornecer a planta completa do loteamento na escala determinada pela Prefeitura; 
 
IV - informar, periodicamente, até trinta (30) dias após o seu término, sobre obras e 
equipamentos construídos no loteamento; 
 
Parágrafo único. Só será permitida edificação em lotes ou terrenos que satisfaçam as seguintes 

condições: 

I - tratando-se de lote, que conste do projeto de loteamento aprovado pela Prefeitura 

Municipal, respeitada a legislação federal vigente sobre o assunto, fazendo frente para o 

logradouro reconhecido pela municipalidade; 

II - tratando-se de terreno, que faça frente para o logradouro público constante das folhas que 

compõem a planta semi-cadastral da cidade. 

Art. 53 Os atuais lotes ou terrenos construídos ou resultantes de edificações demolidas ou em 

ruínas, são considerados aceitos com as dimensões constantes das Escrituras, devidamente 

registradas em Cartório, podendo receber edificação, desde que obedeçam às disposições e 

determinações do Código Obras e deste regulamento. 

Art. 54 Os atuais terrenos que pelas suas dimensões comportarem subdivisão, mas que não 

tiverem condições para constituir loteamento, poderão ser desmembrados, obedecendo à 

disposição da Lei Municipal do Ordenamento do Parcelamento do Solo. 

 
SEÇÃO II 

DAS EDIFICAÇÕES EM GERAL 

Art. 55 Toda edificação constituída por uma única unidade habitacional deverá possuir, no 

mínimo, 03 (três) compartimentos: sala-quarto, cozinha e banheiro, devendo ainda obedecer 

aos seguintes requisitos: 

I - ter o banheiro comunicação direta com o interior da habitação; 

II - ter a instalação de esgoto sanitário ligação com a rede pública ou, na ausência desta com 

uma fossa séptica e sumidouro, obrigatoriamente; 

III - ter o piso do andar térreo uma camada impermeabilizadora; 

IV - ter o passeio devidamente pavimentado nos logradouros que possuam meio-fio assentado; 

 

V - obedecer o recuo recomendado pelo Código Obras e por este regulamento. 

Parágrafo. 1º As residências, estabelecimentos comerciais e industriais deverão sempre que o 
serviço local não tiver condições para proporcionar o devido atendimento através de suas 
redes, possuir sistema de abastecimento de água e esgotos. 
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Parágrafo. 2º Desde que não haja rede pública coletora de esgotos, todas as edificações ficam 
obrigadas a fazer uso de fossas sépticas para tratamento de esgotos, com destino final 
adequado dos efluentes, devendo o órgão competente indicar outras medidas a serem 
executadas.  

I - Quando for utilizada fossa séptica para tratamento do esgoto, será obrigatória sua 
manutenção em perfeito estado de conservação e funcionamento, através de sua limpeza 
sistemática. 

Parágrafo. 3º Todos os prédios residenciais, comerciais, industriais ou instalações em 
logradouros públicos, localizados em áreas servidas por sistema de abastecimento de água e 
coleta de esgotos, serão obrigados a fazer as respectivas ligações à rede pública de 
abastecimento de água e à rede coletora de efluentes existentes, aterrando poços ou fossas 
existentes ou outros tipos de lançamento. 

I - Constitui obrigação do proprietário do imóvel à execução de instalações domiciliares 
adequadas, de água potável e de remoção de esgotos, cabendo ao ocupante do imóvel zelar 
pela conservação.  
II - Toda ligação clandestina de esgoto doméstico ou de outra procedência feita à galeria de 
águas pluviais ou córregos, deverá ser desconectada e ligada à rede pública coletiva.  
 
Parágrafo. 4º É expressamente proibida a comunicação de tubulações de água com fossas, 
ramais de esgoto, poços advertentes, poços de visita e caixas de inspeção. 

Parágrafo. 5º As fossas sépticas, quando existentes, deverão satisfazer, no mínimo, às seguintes 
condições:  
I - receber todos os dejetos domésticos ou qualquer outro dejeto de caráter semelhante; 
  
II - não receber águas pluviais, nem despejos industriais que prejudiquem seu funcionamento; 

III - ter capacidade adequada ao número de pessoas a atender;  

IV - ter facilidade de acesso, necessidade periódica de remoção do lodo digerido ou sucção de 
dejetos;  
V - ser construída com material de qualidade e estanqueidade adequada ao fim a que se 
destina;  
 
VI - não observância de odores desagradáveis, presença de insetos e outros inconvenientes; 
 
VII - não haja poluição ou contaminação do solo nem de água, capaz de afetar a saúde de 
pessoas ou animais, direta ou indiretamente. 

Parágrafo. 6º Todo edifício será abastecido de água potável em quantidade suficiente ao fim a 
que se destina e dotado de dispositivos adequados a conduzir e a receber resíduos sólidos e 
líquidos. 
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Parágrafo. 7º É vetado o lançamento direto ou indireto de esgotos sanitários e de águas 
residuais em vias públicas, bem como o lançamento direto ou indireto de águas pluviais em 
canalizações de esgotos sanitários. 

I - O lançamento de águas residuais em água receptora, só será tolerado após tratamento, a fim 
que os característicos físico-químicos e biológicos não prejudiquem a saúde, ecologia e 
composição das águas e desde que atenda aos padrões estabelecidos pela legislação específica. 

 
Capítulo V 

DOS ELEMENTOS COMPONENTES DA EDIFICAÇÃO 
SEÇÃO I 

DO ALINHAMENTO 
 

Art. 56 Nenhuma edificação poderá ser feita sem obedecer ao alinhamento fornecido pela 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 

Parágrafo único. O alinhamento será fornecido de acordo com o plano aprovado oficialmente 

para o logradouro. 

Art. 57 Nos terrenos edificados que estejam sujeitos a cortes para retificação de alinhamento, 

alargamento de logradouros públicos ou recuos regulamentares, só serão permitidas obras do 

acréscimo, modificação ou reforma, observando o estabelecido no artigo 14, seus itens e 

parágrafos. 

 

Art. 58 O alinhamento da edificação será expressamente mencionado no alvará de construção. 

SEÇÃO II 
DOS PISOS, PAREDES E COBERTURAS. 

 

Art. 59 Os pisos das edificações de mais de dois pavimentos serão incombustíveis. 

 

Parágrafo único. Serão também executadas em material incombustível as paredes das 

garagens anexas às edificações e às escadas. 

Art. 60 O revestimento dos pisos, paredes e tetos será feito de acordo com a destinação do 

compartimento e prescrições mínimas deste regulamento. 

Art. 61 As edificações sem estrutura de concreto armado ou metálica não poderão ter mais de 

6,00m (seis metros) de altura. 

Art. 62 A face externa das paredes edificadas no limite do terreno deverá ser convenientemente 

impermeabilizada. 
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Art. 63 As paredes divisórias entre edificações contíguas deverão obedecer às seguintes 

disposições: 

 

I - ter espessura mínima de uma vez o tijolo comum cheio, ou a que lhe corresponder quanto 

ao emprego de outro material; 

II - elevar-se até atingir a cobertura-telhado. 

Art. 64 Nas paredes dos sanitários, ou similares, cozinha e área de serviços será obrigatório o 

revestimento cerâmico ou material similar, até altura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros) e os pisos serão executados com material liso, lavável, impermeável e 18 

resistente, no caso de não haver exigências especiais a serem observadas, previstas no Código 

Obras e neste regulamento. 

Art. 65 Na cobertura das edificações deverão ser empregados materiais impermeáveis, de 

reduzida condutibilidade térmica, incombustíveis e resistentes à ação dos agentes atmosféricos 

e será assegurado sempre o perfeito escoamentos das águas pluviais e respeitado o direito de 

vizinhança. 

 

Art. 66 As edificações ou compartimentos de edificações destinadas a açougues, leiteria, 

peixaria ou estabelecimento congêneres deverão: 

I - ter o piso revestido de material liso, impermeável e não absorvente, com declividade 

suficiente à perfeita higienização da área e com ralos; 

II - ter as paredes revestidas até a altura mínima de 2,00 (dois metros), de material cerâmico ou 

equivalente, com arestas arredondadas; 

III - ter uma pia, com água corrente. 

 
SEÇÃO III 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS 

 
Art. 67 O destino dos compartimentos não será considerado apenas pela sua designação no 
projeto, mas, sobretudo, pela sua finalidade lógica, decorrente de sua disposição em planta. 
 
Art. 68 Para efeito do presente regulamento, os compartimentos classificam-se: 
I - de permanência prolongada (diurna ou noturna); 
II - de utilização eventual ou transitória; 
III - de utilização comercial; e, 
IV – de utilização especial. 
 
Parágrafo. 1º São considerados compartimentos de permanência prolongada: 
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I – quartos (dormitórios); 
II – salas ( de estar, visitas); 
III - lojas, sobrelojas, jiraus e mezaninos; 
IV - salas comerciais(de música, jogos, costura, escritórios, consultórios, estúdios, lojas e 
armazéns; 
V - locais de reunião; e, 
VI - outros ambientes de repouso, lazer, estudo e trabalho. 
 
Parágrafo. 2º São considerados compartimentos de utilização eventual ou transitória: 
I - salas de entrada e de espera; 
II - banheiros, lavabos e instalações sanitárias; 
III - circulações; 
IV - depósitos; 
V - garagens; 
VI - vestiários; 
VII - locais para acondicionamento de resíduos sólidos; 
VIII - casas de máquinas; 
IX – dispensa 
X - áreas de serviço cobertas;  
XI - cozinhas e copas; e, 
XII – outros de destino semelhante. 
 
Parágrafo. 3º São considerados compartimentos de utilização especial, aqueles que, pela sua 
finalidade especifica, dispensem aberturas de vãos para o exterior, tais como: 
 
I - adegas; 
II - cavas; 
III - caixas fortes; 
IV - câmaras escuras; 
V – frigoríficos, câmara escura; e, 
VI - outros cuja finalidade específica dispensem aberturas de vãos para o exterior. 
 
Art. 69 Os compartimentos de destinação não residencial terão área mínima de 10,00m² (dez 
metros quadrados), com dimensão mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros). 
 
Art. 70 Havendo duas salas: uma de estar e outra de jantar, cada qual não poderá ter menos 
de oito metros quadrados (8,00m²), com dimensão mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros). 
 
Parágrafo Único - Quando houver salas de estar e jantar conjugadas ou sala única, a área 
mínima passa a ser 12,00m² (doze metros quadrados), obedecendo a dimensão mínima de 
2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). No caso de edificação popular, a área mínima 
será de 8,00m² (oito metros quadrados) com dimensão mínima de 2,40m (dois metros e 
quarenta centímetros). 
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Art. 71 Os dormitórios deverão ter dimensões mínimas de acordo com as especificações abaixo: 
 
I - se houver um dormitório, a área mínima será de 10,50m² (dez metros e cinquenta 
centímetros quadrados), com dimensão mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros); 
 
II - quando a residência dispuser de dois ou mais dormitórios, a área de um deles será de 
10,50m² (dez metros e cinquenta centímetros quadrados) com dimensão mínima de 2,30m 
(dois metros e trinta centímetros), e os outros poderão ter 8,00m² (oito metros quadrados) e 
dimensão mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros); 
 
III - no caso de habitação popular, o quarto deverá ter área mínima de 7,50m² (sete metros e 
cinquenta centímetros) e dimensão mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros), e os 
outros poderão ter área mínima de 5,00m² (cinco metros quadrados) e dimensão mínima de 
2,00m (dois metros). 
 
Art. 72 Nas edificações destinadas a hospedaria, os dormitórios destinados a: 
 
I - solteiro poderão ter área mínima de 6,00m² (seis metros quadrados)  
 
II - os destinados a casal a área mínima de 09m² (nove metros quadrados). 
 
III - as dimensões mínimas serão de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) e 2,50m (dois 
metros e cinquenta centímetros) respectivamente. 
 
Art. 73 Nas edificações destinadas a unidades hospitalares, a área mínima para os dormitórios 
obedecerá o que determina a legislação hospitalar vigente. 
 
Art. 74 O sanitário social de cada unidade residencial deverá ter área mínima de 2,60m² (dois 
metros e sessenta centímetros quadrados), com dimensão mínima de 1,30m (um metro e trinta 
centímetro). 
 
Parágrafo Único - Nas habitações populares o sanitário possuirá área mínima de 1,80m² (um 
meto e oitenta quadrados), com dimensão mínima de 0,90m (noventa centímetros). 
 
Art. 75 Toda habitação deverá dispor, no mínimo de um compartimento sanitário. 
 
Art. 76 A instalação sanitária mínima obrigatória para uma residência é constituída de: um 
lavatório, uma bacia sanitária, um chuveiro, uma pia de cozinha, e será forçosamente servido 
de uma fossa séptica e sumidouro, proporcional à capacidade habitacional da edificação, 
quando não houver rede pública de esgotamento sanitário. 
 
Art. 77 Nos prédios com utilização mista, residencial e comercial, a parte comercial terá 
obrigatoriamente a sua instalação sanitária própria com acesso independente. 
 
Art. 78 Será permitido um lavabo com uma área que atenda a NBR 9050, na parte comercial de 
que trata o artigo anterior. 
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Art. 79 Em locais públicos, como postos de serviços, bares, restaurantes e similares, deverão 
existir sanitários para ambos os sexos, separadamente, com, pelo menos, um vaso sanitário e 
um lavatório, que atenda a NBR 9050. 
 
Art. 80 As cozinhas de unidades habitacionais populares ou não, terão área mínima de 3,00m² 
(três metros quadrados), com dimensão mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). 
 
Art. 81 As cozinhas e copas das escolas, hotéis, hospitais, restaurantes, bares e similares, terão 
áreas proporcionais ao número de alunos, de leitos ou de mesas e obedecerão aos seguintes 
requisitos: 
 
I - os fogões são obrigatoriamente servidos por coifa ou exaustores; 
 
II - as paredes serão revestidas com material cerâmico até o teto; 
 
III - o pé direito mínimo será de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) até uma dimensão 
de 20,00m² (vinte metros quadrados), daí em diante, o pé direito será acrescido de 0,10m (dez 
centímetros) por cada 10,00m² (dez metros quadrados) a mais da fração; 
 
IV - A dimensão mínima das cozinhas dos prédios escolares será de 9,00m² (nove metros 
quadrados) com dimensão mínima de 2,00m (dois metros). 
 
Art. 82 Nos restaurantes, bares, casas de chá, cafeterias ou estabelecimentos congêneres, as 
cozinhas não se comunicarão diretamente com o salão de consumação e terão área mínima de 
10.00m² (dez metros quadrados), e largura mínima de 2,00m (dois metros) quanto a menor 
dimensão. 
 
Art. 83 Os acessos aos estacionamentos ou garagens deverão atender às seguintes condições: 
 
I - os acessos de veículos e pedestres ao imóvel deverão ser independentes e separados por 
barreiras físicas; 
 
II - as rampas e/ou vias de acesso aos estacionamentos devem estar rigorosamente dentro dos 
limites do terreno do empreendimento de forma a não criar empecilho ou desníveis no passeio; 
 
III - nos empreendimentos residenciais os acessos deverão atender às exigências que se 
seguem: 
 
a) os acessos devem ser livres de quaisquer obstáculos físicos, inclusive quando em pórtico; 
b) o portão e/ou dispositivo de controle de acesso deverá estar recuado a 5,00m (cinco metros) 
da linha de gradil, gerando uma área de espera para veículos, liberando totalmente o passeio; 
c) a área de espera para veículos poderá estar em rampa, com inclinação máxima de 20% (vinte 
por cento); 
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d) quando a capacidade do estacionamento ou garagem for superior a 100 (cem) vagas, deve 
dispor de duas faixas para entrada e saída de veículos, com largura mínima de 3,00m (três 
metros) cada, respeitados os demais dispositivos legais. 
 
IV - nos empreendimentos não residenciais os acessos deverão atender às exigências que se 
seguem: 
 
a) os acessos devem ser livres de quaisquer obstáculos físicos, inclusive quando em pórtico; 
b) nos empreendimentos com mais de 01 (um) acesso, em sentido único de tráfego, admitir-se-
á a largura mínima de 3,50m (três metros e meio) para cada acesso; 
c) o portão e/ou dispositivo de controle de acesso deverá estar recuado a 5,00m (cinco metros) 
da linha de gradil gerando uma área de espera para veículos, liberando totalmente o passeio. 
 
Art. 84 As vias de circulação interna de veículos nos estacionamentos ou garagens deverão 
atender as seguintes condições: 
 
I - em empreendimentos residenciais devem atender a largura mínima de 5,00m (cinco metros) 
e altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros), livres de qualquer obstáculo físico, 
podendo ser admitida a seguinte disposição: 
a) admitir-se-á a largura mínima de 4,50m (quatro metros e meio) entre saliências estruturais; 
 
II - em empreendimentos não residenciais devem atender largura mínima de 6,00m (seis 
metros) e altura mínima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros), livres de qualquer 
obstáculo físico, podendo ser admitida a seguinte disposição: 
a) admitir-se-á a largura mínima de 5,50m (cinco metros e meio) entre saliências estruturais; 
 
III - as faixas de circulação em curva terão largura aumentada em razão do raio interno, 
expresso em metros, e da declividade, expressa em porcentagem, tomada no desenvolvimento 
interno da curva; 
IV - a seção transversal das rampas não poderá apresentar declividade superior a 2% (dois por 
cento). 
 
Art. 85 Os estacionamentos ou garagens internas às edificações deverão atender as seguintes 
condições: 
 
I - as vagas para veículos devem ter largura mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) 
e comprimento mínimo de 4,50m (quatro metros e meio), respeitando o percentual mínimo de 
30% (trinta por cento) do número de vagas com largura de 2,50m (dois metros e meio) e 
comprimento de 5,00 m (cinco metros), sendo que a marcação das mesmas deve ser feita num 
vão livre sem quaisquer obstáculos físicos; 
 
II - é obrigatória a disponibilidade de vagas para veículos de portadores de necessidades 
especiais na proporção de 2% (dois por cento) e para idosos na proporção de 3% (três por 
cento) calculadas sobre o número total de vagas; 
III - o estacionamento na área de recuo, com acesso direto pela via, só é admitido quando o 
recuo da edificação for maior ou igual a 5,50m (cinco metros e meio); 
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IV - as vagas de estacionamento devem estar rigorosamente dentro dos limites do terreno do 
empreendimento, não sendo permitido a utilização da área de passeio para este fim; 
 
V - as vagas emergenciais para ambulância e para portadores de necessidades especiais 
deverão se situar próximo ao hall de elevadores, segregados, por barreira física, das vias de 
circulação interna e das vagas para autos. 
 
Art. 86 Nos compartimentos residenciais de permanência prolongada será permitido o pé 
direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). 
 
Art. 87 Nos compartimentos de utilização eventual ou transitória, será permitido o pé direito 
mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros), excetuando o caso de garagens, abrigo 
de veículos e playground que poderá ter pé direito livre de 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros). 
 
Art. 88 Os compartimentos de destinação não residencial terão o pé direito mínimo de 2,80m 
(dois metros e oitenta centímetros). 
 
Parágrafo único. As sobrelojas poderão ter pé direito mínimo de 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros). 

 
SEÇÃO IV 

DAS CIRCULAÇÕES 

Art. 89 Nas circulações horizontais, a largura mínima será estabelecida de acordo com as 

especificações abaixo: 

I - no interior das residências, 0,90m (noventa centímetros); 

II - para uso coletivo, 1,20m (um metro e vinte centímetros); 

III - para galerias internas comerciais, 2,20m (dois metros e vinte centímetros); 

IV - em hospitais, 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) nas principais; e as demais terão 

no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros). 

Art. 90 As escadas ou rampas para pedestres deverão ser dimensionadas observando o que 

determina a NBR 9050: 

I - nas edificações residenciais unifamiliares, poderá ser admitida uma escada secundária de 

serviços com 0,80 (oitenta centímetros) de largura. 

II - as rampas terão mudanças de direção coordenadas por patamares, de acordo com o que 

determina a NBR 9050. 
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Art. 91 As escadas ou rampas das edificações escolares deverão ter a largura mínima de 1,50m 

(um metro e cinquenta centímetros). 

Art. 92 Os degraus de escadas terão uma altura máxima de 0,20 (vinte centímetros) e uma 

largura mínima de 0,26 (vinte e seis centímetros). Nos trechos em leque, não poderão ter menos 

de 0,04 (quatro centímetros) de largura, junto ao bordo interno da escada, ou menos de 0,25m 

(vinte e cinco centímetros), na linha de piso. 

Parágrafo Único. Toda escada deverá obedecer a relação 2h + p = 0,62m ou 0,64m, sendo p = 

largura de degraus e h = a altura do espelho. 

Art. 93 As escadas deverão ter, em toda sua extensão, uma altura livre de 2,00m (dois metros). 

 

Art. 94 Todas às vezes que o número de degraus consecutivos for superior a 18 (dezoito) será 

obrigatória a intercalação de um patamar, com a profundidade mínima igual à largura da 

escada. 

 

Art. 95 Nas edificações destinadas a hotéis e unidades hospitalares, que tiverem mais de 03 

(três) pavimentos, será obrigatória a instalação de dois elevadores. 

Art. 96 Nas escadas dos estabelecimentos: hospitalares, hoteleiro, escolares ou similares não 

serão admitidos, em nenhuma hipótese, degraus em leque. 

Art. 97 As edificações de mais de 04 (quatro) pavimentos ou que tenham diferença de nível 

igual ou superior a 12,00m (doze metros) entre os pisos dos seus pavimentos, deverão possuir, 

no mínimo, um elevador. 

Parágrafo. 1º O último pavimento não será considerado para efeito deste artigo, quando se 

destinar a serviços de administração da edificação ou for de uso privativo do penúltimo 

pavimento. 

 

 

 

Parágrafo. 2º Nas edificações de mais de 04 (quatro) pavimentos, obrigatoriamente, a 

instalação de elevador obedecerá sempre ao que exige o cálculo de tráfego previsto nas normas 

da ABNT. 

Art. 98 A instalação de elevadores ficará sujeita a fiscalização e licenciamento da Prefeitura 

Municipal. 
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Parágrafo. 1º Só poderão encarregar-se de instalação de elevadores firmas legalmente 

habilitadas e inscritas na Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins, para tal fim. 

Parágrafo 2º Não é necessário que os elevadores tenham parada obrigatória em todos os 

andares da edificação. 

 

Art. 99 Em nenhum caso, os elevadores poderão constituir o meio exclusivo de acesso aos 

pavimentos de uma edificação. 

 
SEÇÃO V 

DAS ÁREAS QUANTO À INSOLAÇÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO. 

 

Art. 100 Quando se trata de edifícios: industriais, mistos, comerciais, de serviços e 

apartamentos será admitida ventilação indireta ou ventilação forçada exclusivamente para 

compartimentos de utilização eventual ou transitória mediante: 

Parágrafo. 1º Ventilação indireta - Por meio de forro falso, através de compartimento contínuo, 

observando-se o seguinte: 

I - altura livre do vão, não inferior a 0,30m (trinta centímetros); 

II - largura do vão, não inferior a 1,00m (um metro); 

III - extensão de conduto, não superior a 4,00m (quatro metros); 

IV - comunicação direta com o exterior através do conduto. 

Parágrafo. 2º Ventilação forçada - Por meio de chaminé de tiragem (poço de ventilação) 

subordinadas às seguintes exigências: 

I - área mínima de 0,80m² (oitenta centímetros quadrados); 

II - a secção transversal deverá ser capaz de inscrever um círculo de 0,60m (sessenta 

centímetros), de diâmetro. 

Art. 101 Permite-se a iluminação e ventilação de um compartimento sanitário através de outro 

contíguo nas seguintes condições: 

I - Que este último seja iluminado e ventilado diretamente por área aberta ou fechada 

(principal ou secundária) através de um vão de iluminação com área mínima equivalente a um 

décimo (1/10) de área total dos dois sanitários. 
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II - A parede de separação entre os dois sanitários deverá ter uma altura mínima de 2,20m (dois 

metros e vinte centímetros) e uma distância não inferior a 0,30m (trinta centímetros) entre sua 

face superior e o teto. 

III - Os banheiros poderão ter iluminação zenital desde que haja poço de ventilação. 

 

Art. 102 Quando se trata de áreas abertas destinadas a ventilar e iluminar compartimentos 

serão classificadas em duas categorias: 

I - abertas em uma extremidade; 

II - abertas em duas extremidades (corredores); 

Art. 103 Toda área aberta em uma extremidade deverá satisfazer às seguintes condições, salvo, 

se não existirem aberturas voltadas para o lote vizinho: 

I - largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para prédios até 04 (quatro) 

pavimentos; 

II - para prédios acima de 04 (quatro) pavimentos, deverá ser aplicada a fórmula constante da 

Lei do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo. 

Art. 104 Toda área aberta em duas extremidades (corredores) deverá satisfazer às seguintes 

condições, salvo, se não existirem aberturas voltadas para o lote vizinho: 

I - largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para prédios até 04 (quatro) 

pavimentos; 

II - para prédios acima de 04 (quatro) pavimentos, deverá ser aplicada a fórmula constante da 

Lei municipal do Parcelamento do Solo. 

Art. 105 Quando se trata da iluminação e ventilação naturais: 

I - Os vãos de janelas de compartimentos de permanência prolongadas, não poderão ter área 

inferior a 1,20m² (um metro e vinte centímetros quadrados) nem largura inferior a 1,00m (um 

metro); 

II - Os vãos de janelas de compartimentos de utilização eventual ou transitória não poderão 

ser inferiores a 0,25m² (vinte e cinco centímetros quadrados), nem a largura inferior a 0,50m 

(cinquenta centímetros); 

III - Os vãos livres de porta de compartimento de qualquer natureza não poderão ter largura 

inferior a 0,60m (sessenta centímetros). 

Art. 106 O total da área das aberturas para o exterior, em cada compartimento não poderá ser 

inferior a: 
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I - 1/6 (um sexto) da superfície do piso nos compartimentos de permanência prolongada 

diurna e noturna. 

II - 1/8 (um oitavo) da superfície do piso nos compartimentos de utilização eventual ou 

transitória. 

III - 1/10 (um decimo) da superfície do piso nos armazéns, lojas, sobrelojas: 

 

a) essas relações serão de 1/8 (um oitavo), 1/10 (um décimo) respectivamente, quando esses 

vãos abrirem para varandas, pórticos, alpendres ou marquises, de largura não superior a 4,00m 

(quatro metros).  

b) quando essa largura estiver compreendida entre 4,00m (quatro metros) e 5,50m (cinco 

metros e cinquenta centímetros) essas relações passarão a ser respectivamente 1/6 (um sexto) 

1/8 (um oitavo) e 1/10 (um décimo) respectivamente. 

 

c) os vãos que se acharem sob alpendres, pórticos ou varandas de largura superior a 5,50m 

(cinco metros e cinquenta centímetros) são considerados de valor nulo para efeito de 

iluminação. 

 

Art. 107 Para efeito de cálculo de área dos vãos de iluminação necessária aos diversos 

compartimentos, as áreas das portas serão consideradas nulas, salvo, para as portas de cozinha 

que possuam aberturas para a área externa da edificação e que possibilitem iluminar e ventilar. 

 
SEÇÃO VI 

DAS INSTALAÇÕES 

 

Art. 108 As instalações: hidráulicas, sanitárias, elétricas e telefônicas serão projetadas e 

executadas por técnicas legalmente habilitadas, e, obedecerão às especificações da ABNT e a 

viabilidade expedida pelos concessionários desses serviços. 

Art. 109 Será obrigatória, em qualquer edificação, a instalação de um reservatório de água com 

capacidade adequada à destinação da mesma. 

Art. 110 Nas edificações situadas em logradouros não servidos de rede de esgoto sanitário, 

será exigida obrigatoriamente a instalação de fossa séptica e sumidouros, com dimensões 

proporcionais ao número de usuários. 
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Art. 111 A nenhuma construção será concedida o "habite-se", nas zonas servidas de redes 

elétricas e abastecimento de água, se não for servida por instalações executadas dentro das 

exigências técnicas da ABNT e das concessionárias desses serviços. 

 
Capítulo VI 

DA ESTÉTICA DAS EDIFICAÇÕES 

 
SEÇÃO I 

DAS FACHADAS 

 

Art. 112 Não será licenciada a edificação cujo projeto possua fachada (ou fachadas) que aberre 

visivelmente do consenso estético comum. 

Art. 113 Não será permitida, em nenhuma hipótese, qualquer saliência na parte da fachada 

correspondente ao pavimento térreo, quando a edificação estiver situada no alinhamento do 

gradil ou muro, inclusive de esquadrias que se abram com projeção sobre o passeio. 

 

Art. 114 Nas edificações que tenham fachadas com ou sem marquises, no alinhamento do muro 

ou gradil, os condutores de águas pluviais, ao atingir o nível do passeio serão, 

obrigatoriamente, embutidos nos mesmos, de maneira a desembocar diretamente nas sarjetas 

dos logradouros. 

Parágrafo único. No caso de telhado com beira em edificação no alinhamento do gradil, deverá 

haver um sistema de escoamento das águas pluviais, por meio de calhas, com finalidade de 

proteção ao pedestre. 

 
SEÇÃO II 

DOS TOLDOS E MARQUISES 

 

Art. 115 Será permitida a instalação de toldos, na frente das edificações de destinação não 

residencial, desde que satisfaça às seguintes condições: 

I - tenham balanço que não exceda a largura do passeio, nem de modo algum, a largura de 

2,00m (dois metros); 

II - não tenham seus elementos abaixo de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de altura, em 

relação ao nível do passeio; 
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III - não prejudique a arborização e iluminação e não ocultem placas de nomenclatura do 

logradouro, nem numeração de porta. 

Art. 116 Será permitida a construção de marquises, em edificação de destinação não 

residencial, desde que satisfaçam as seguintes condições: 

I - não excedam a largura do passeio e, em nenhuma hipótese, a largura de 2,50m (dois metros 

e cinquenta centímetros); 

II - não tenham seus elementos abaixo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) de altura 

em relação ao nível do passeio; 

III - não prejudiquem a arborização e iluminação pública e não ocultem placas de 

nomenclatura de logradouros nem numeração de porta; 

IV - sejam construídas com material incombustível, durável e resistente à ação do tempo. 

Art. 117 A altura e o balanço de marquises, na mesma altura, serão uniformes. 

I - nas quadras onde já existam marquises, serão adotados a altura e o balanço de uma delas, 

que passará a ser padrão das que futuramente ali se construírem. 

II - em edificações especiais de caráter monumental a juízo da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, admitir-se-á a alteração da altura e balanço de marquises do que 

trata este artigo. 

Art. 118 No pedido de licença para construção de marquises, além do prazo para execução da 

obra deverá o interessado apresentar o projeto detalhado, em escala de 1:50 (um por cinquenta) 

com cópias, todas com assinatura do proprietário, do autor do projeto e do responsável técnico 

pela construção, de acordo com os artigos 3º e 10, e seguintes, desta regulamento. 

 
Capítulo VII 

DAS EDIFICAÇÕES PARA FINS RESIDENCIAIS 

SEÇÃO I 
DAS HABITAÇÕES COLETIVAS 

 

Art. 119 As edificações com mais de 08 (oito) unidades residenciais - apartamentos, possuirão, 

no hall de entrada, local destinado à portaria. 

Parágrafo. 1º O hall de entrada não poderá ter dimensão mínima inferior a 2,00m (dois metros) 

para edificações de até 04 (quatro) pavimentos. Para as edificações de mais de 04 (quatro) 

pavimentos, a dimensão mínima livre será de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).  
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Parágrafo. 2º No caso da edificação ter 04 (quatro) pavimentos, não havendo portaria, será 

obrigatória a instalação de uma caixa coletora de correspondência, em local visível, de fácil 

acesso, individual e inviolável. 

Art. 120 Nas edificações destinadas à hospedagem, os dormitórios, quando não dispuserem 

de instalações sanitárias privativas, serão obrigatoriamente servidos por um lavatório com 

água corrente, sendo que a parte da parede onde o mesmo está instalado terá 1,00m² (um metro 

quadrado) obrigatoriamente revestido com material cerâmico. 

Art. 121 As edificações destinadas a hotéis ou similares, deverão possuir, além dos 

compartimentos destinados à habitação, no mínimo, as seguintes dependências: 

I - vestíbulo; 

II - portaria; 

III - sala de estar; 

IV - dependências para administração; 

V - rouparia e depósito de objetos de limpeza. 

Art. 122 Quando o hotel servir o café da manhã e refeições, será obrigatória a existência de: 

I - refeitório; 

II - cozinha; 

III - copa; 

IV - despensa. 

Parágrafo Único - Mesmo que o hotel não sirva refeição, deverá possuir cozinha para preparo 

de pequenas refeições ou lanches. 

Art. 123 Os hotéis e estabelecimentos similares e os hospitais que não dispuserem de 

instalações sanitárias privativas, em todos os quartos, deverão ter compartimentos sanitários 

separados para cada sexo. 

Parágrafo. 1º Estes compartimentos serão dotados de lavatórios, bacia sanitária e chuveiro, na 

proporção mínima de 01 (um) para cada cinco 05 (cinco) quartos, em cada pavimento. 

Parágrafo. 2º Serão também exigidas instalações sanitárias de uso exclusivo dos colaboradores, 

inteiramente isoladas das de uso dos hóspedes, com as mesmas peças especificadas no 

parágrafo anterior, na proporção mínima de (um) para cada cinco 10 (dez) colaboradores. 
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Art. 124 Os asilos destinados à velhice, além das áreas indispensáveis à administração e 

serviços gerais, deverão possuir enfermaria e salão de estar para permanência diurna dos 

asilados. 

 
Capítulo VIII 

DAS EDIFICAÇÕES PARA FINS UTILITÁRIOS 

 
SEÇÃO I 

DOS EDIFÍCIOS COMERCIAIS 

 

Art. 125 Nas edificações coletivas para fins utilitários (lojas, consultórios, escritórios para fins 

diversos, etc.), excetuando-se as salas que disponham de instalações sanitárias privativas, em 

cada pavimento deverá existir obrigatoriamente 01 (um) sanitário masculino e 01 (um) 

feminino com instalações que atendam à NBR 9050. 

Art. 126 O hall de entrada das edificações para fins utilitários deverá ter dimensão mínima de 

2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) quando houver 04 (quatro) pavimentos e 3,00m 

(três metros), quando houver mais de 04 (quatro) pavimentos. 

Parágrafo Único - No caso da edificação ter 04 (quatro) pavimentos com, no máximo, 12 (doze) 

salas, permite-se a ausência da portaria, devendo, entretanto, a edificação ter a caixa coletora 

de correspondência em local visível, e de fácil acesso, individual e inviolável. 

Art. 127 Nas edificações de mais de 12 (doze) salas, será obrigatória a existência de portaria e 

de sala destinada a administração do condomínio, com, no mínimo, 6,00m² (seis metros 

quadrados) e dimensão mínima de 2,00m (dois metros). 

 
SEÇÃO II 

DAS EDIFICAÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

Art. 128 Nas edificações destinadas a restaurantes, casas de chá, cafeteria ou congêneres, o 

salão de consumação terá o piso revestido de material liso, impermeável, não absorvente, e as 

paredes até a altura de 2,00m (dois metros) serão revestidas de material impermeável. 

 

Art. 129 Os bares e casas de lanche deverão dispor de lavatório no recinto de uso público, e de 

uma pia na área de serviço, devendo a parede onde está instalados ser convenientemente 

revestida com material impermeável. 

Art. 130 As edificações destinadas a comércio de gêneros alimentícios deverão satisfazer as 

seguintes exigências: 
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I - ter todas as portas e janelas gradeadas, de forma a permitir franca ventilação; 

II - ter o pé direito mínimo de 3,00m (três metros); 

III - ter o piso impermeável. 

 
SEÇÃO III 

DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM OU SEM SERVIÇOS 

 
Art. 131 São admitidos usos mistos com postos de serviços de abastecimento, lubrificação e/ou 
lavagem de veículos em lotes e edificações localizadas em qualquer zona de uso, desde que se 
trate de usos permitidos na zona, e sejam atendidas, em cada caso, as disposições deste 
regulamento e as características e exigências estabelecidas em legislação pertinente. 
 
Art. 132 Os postos de serviços e abastecimento de veículos automotores somente poderão 
funcionar em edificações construídas especificamente para tal fim. 
 
Art. 133 O uso misto de postos de serviço de abastecimento, lubrificação e/ou lavagem de 
veículos, somente será permitido com as seguintes atividades: 
 
I - loja de conveniências; 
II - casa lotérica; 
 III - farmácia; 
 IV - floricultura; 
V - banca ou barraca de jornais e revistas; 
VI - revistas; 
VII - casas de café; 
VIII - lanchonete; 
IX - locadora de fitas de vídeo; e 
X - DVD. 
 
Art. 134 Para a aprovação de postos de serviço de abastecimento, lubrificação e/ou lavagem 
de veículos com os usos previstos na lei do código de obras e neste regulamento deverão ser 
atendidas as seguintes disposições: 
 
I - as bombas de abastecimento deverão estar distantes no mínimo 6,00m (seis) metros das 
demais edificações que abrigarem os usos listados acima; 
 
II - atender às demais exigências estabelecidas pela legislação pertinente para postos de 
abastecimento de veículos. 
Parágrafo Único - Os tanques de combustíveis deverão possuir afastamentos mínimos de 
4,00m (quatro metros) para as edificações, podendo ser instalados no limite do gradil. 
 
Art. 135 A limpeza, a lavagem e a lubrificação de veículos devem ser feitas em boxes isolados, 
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de modo a impedir que a poeira, óleo e as águas sejam levadas para o logradouro ou neste se 
acumulem, as águas superficiais serão conduzidas para caixas separadoras de água e óleo, 
antes de serem lançadas na rede geral. 
 
Art. 136 Os postos de serviços e de abastecimento de veículos deverão possuir instalações 
sanitárias com chuveiros para uso dos empregados e, em separado, instalações sanitárias para 
os usuários, que atendam largura mínima de acordo com as normas de acessibilidade, além de 
local reservado para telefone público. 
Art. 137 Fica proibida a construção de postos de abastecimento e serviços: 
 
I - a menos de 50,00m (cinquenta metros) de hospitais, escolas, clubes, igrejas e outros 
estabelecimentos de grande concentração, para os quais a proximidade se mostre 
inconveniente ou possa infringir o conforto ambiental; 
 
II - a menos de 10,00m (dez metros) de residências ou de lotes provenientes de loteamentos 
residenciais populares; 
 
III - onde possam causar congestionamento, na área central da cidade; 
 
IV - em esquinas consideradas cruzamentos importantes para o sistema viário; 
 
V - em vias locais. 
 
Parágrafo Único - as distâncias indicadas nos itens acima, serão contadas a partir das bombas 
e tanques de armazenamento de combustíveis. Sempre a que estiver mais próxima. 
 
Art. 138 A autorização para a construção de postos será concedida quando observadas as 
seguintes condições: 
 
I - Para terrenos de esquina, a menor dimensão será de 20 m (vinte metros). 
 
II - para terrenos de meio de quadra, a testada mínima será de 20,00m (vinte metros); 
 
III - A área do lote nunca poderá ser inferior a 700 m² (setecentos metro quadrados).  
 
IV - O terreno para implantação de posto de abastecimento deve manter uma distância, cujo 
raio mínimo seja de 200 m (duzentos metros) para o outro posto de abastecimento, contados a 
partir das bombas deste para o ponto mais próximo das bombas de outro posto já existente. 
 
V - somente será permitida a instalação de postos de abastecimento de veículos com ou sem 
serviços ao longo das: Rodovias, Vias Expressas, Vias Arteriais, Vias Coletoras e Vias 
Marginais. 
 
Parágrafo único. Os postos de abastecimento de veículos com ou sem serviços atenderão única 
e exclusivamente aos índices indicados acima, independentemente da área do terreno, desde 
que atenda a área mínima estabelecida no item III deste artigo. 
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Art. 139 As edificações necessárias ao funcionamento dos postos obedecerão ao recuo mínimo 
estabelecido para a via, e deverão estar dispostas de maneira a não impedir a visibilidade, 
tanto de pedestres quanto de usuários. 
 
Art. 140 A cobertura das ilhas das bombas terá altura nunca inferior a 4,50m (quatro metros e 
cinquenta centímetros), e deverá obedecer o recuo de 4,00m (quatro metros): 
 
I - quando a cobertura for projetada até o limite do gradil a altura nunca deve ser inferior a 
5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros); 
 
II - os boxes de lavagem deverão estar recuados, no mínimo, 5,00m (cinco metros) do 
alinhamento predial do logradouro para o qual estejam abertos. 
 
Art. 141 O rebaixamento dos meios-fios para o acesso aos postos só poderá ser executado 
mediante as seguintes condições: 
 
  I - em postos de meio de quadra, o rebaixamento será feito em dois trechos de, no máximo, 
6,00m (seis metros) cada, a partir das divisas laterais do terreno; 
II - em postos situados nas esquinas, poderá haver mais de um trecho de 6,00m (seis metros) 
de meio-fio rebaixado, desde que a uma distância de 5,00m (cinco metros) um do outro, não 
podendo ser rebaixado o meio-fio no trecho correspondente à curva de concordância das duas 
ruas. 

SEÇÃO IV 
DAS EDIFICAÇÕES PARA INDÚSTRIAS 

Art. 142 Nenhuma licença para edificações destinadas a Indústrias será concedida sem o prévio 

estudo de sua localização, levando em conta a natureza dos trabalhos a serem executados pelo 

estabelecimento e tendo em vista o que preceitua sobre o assunto, o Plano da Cidade. 

 

Art. 143 Nos estabelecimentos já instalados que ofereçam perigo à saúde ou acarretem 

incômodos à vizinhança, os proprietários serão obrigados a executar os serviços 

indispensáveis à remoção dos inconvenientes acima citados. 

Art. 144 Haverá, em todas as edificações industriais, instalações sanitárias independentes para 

servir ao pessoal da administração e dos trabalhadores, separadas por sexo, obedecidas as 

exigências pelo Código de Obras e por este regulamento. 

Parágrafo. 1º Os compartimentos de instalações sanitárias não poderão ter comunicação direta 

com os locais de trabalho, devendo existir entre eles antecâmara coberta com aberturas para o 

exterior. 

 

Parágrafo. 2º Obrigatoriamente, deverão haver, também, vestiários anexos às respectivas 

instalações sanitárias, com área proporcional ao número de empregados. 
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Parágrafo. 3º Nos locais de trabalho, serão obrigatoriamente instalados bebedouros. 

Art. 145 Toda edificação destinada à indústria deverá possuir uma pequena enfermaria, com 

área mínima de 6,00m² (seis metros quadrados), destinada à prestação dos primeiros socorros 

de urgência, em caso de acidente. 

Art. 146 As edificações industriais deverão dispor de área privativa para carga e descarga de 

matérias primas e produtos manufaturados, de modo a não prejudicar, de nenhuma maneira, 

o trânsito de veículos automotores e pedestres nos logradouros com que se limitem, não 

podendo ser usado o passeio para tal finalidade. 

Art. 147 As edificações destinadas à indústria de gêneros alimentícios, além das exigências 

especificas e deste regulamento para as edificações industriais em geral, deverão dispor de 

torneiras e ralos que facilitem, a conveniente higienização dos locais de trabalho, impedindo o 

escoamento das águas servidas para fora do compartimento. 

Parágrafo único.  As esquadrias das salas de preparo de produtos alimentícios serão 

protegidas por telas de malha fina para evitar a penetração de insetos, aves e etc. 

Art. 148 Para a instalação de prédio industrial de qualquer seguimento é obrigatório obter o 

licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 
Capítulo IX 

DAS EDIFICAÇÕES PARA FINS CULTURAIS E RECREATIVOS 

SEÇÃO I 
DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES 

 

Art. 149 As edificações destinadas a escolas de qualquer nível devem ficar localizadas em 

logradouros destituídos de grande trânsito, principalmente rodovias. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais e a juízo da Prefeitura Municipal, poderá haver 

alteração nos critérios acima referidos, tendo em vista o perfeito funcionamento. 

Art. 150 As portas das salas de aula terão largura mínima de 0,90m (noventa centímetros) e 

altura mínima de 2,10m (dois metros e dez centímetros). 

Art. 151 A edificação escolar destinada ao ensino primário deverá possuir uma copa-vizinha 

para confecção e distribuição de merenda escolar, devendo ter área proporcional ao número 

de alunos, não sendo admitida área inferior a 8,00m² (oito metros quadrados), com uma 

dimensão mínima de 2,00m (dois metros) e devendo obedecer às exigências mínimas deste 

regulamento para tais compartimentos. 
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Art. 152 As instalações sanitárias das edificações escolares serão projetadas nas seguintes 

proporções, observando o isolamento individual para os vasos sanitários: 

I - para o sexo masculino - um mictório e um lavatório por grupo de 25 (vinte e cinco) alunos, 

um vaso sanitário por grupo de 30 (trinta) alunos e um chuveiro por grupo de 50 (cinquenta) 

alunos ou fração, por turno, contados apenas os alunos do sexo masculino; 

II - para o sexo feminino - um lavatório por grupo de 20 (vinte) alunas, um vaso sanitário por 

grupo de 15 (quinze) alunas e um chuveiro por grupo de 50 (cinquenta) alunas ou fração, por 

turno, contados apenas os alunos do sexo feminino; 

III - observar o que determina a NBR 9050, na instalação de sanitários para atender aos 

portadores de necessidades especiais. 

Art. 153 Em toda edificação escolar é obrigatória a instalação de bebedouros, na proporção de 

um aparelho por grupo de 50 (cinquenta) alunos. 

Art. 154 O reservatório de água deverá ter capacidade correspondente a 20 ((vinte litros), no 

mínimo, por aluno previsto na lotação da escola. 

 
SEÇÃO II 

DOS LOCAIS DE REUNIÃO E SALAS DE ESPETÁCULOS 

 

Art. 155 As casas ou locais de reunião deverão satisfazer às seguintes condições: 

 

I - possuir obrigatoriamente instalação de renovação mecânica de ar, quando a capacidade for 

igual ou inferior a 500 (quinhentos) espectadores, ou instalação de ar condicionado, quando a 

capacidade for superior a 500 (quinhentos) espectadores, obedecidas as normas estabelecidas 

pela ABNT; 

II - possuir setas luminosas indicativas do percurso a ser seguido pelo público, para a saída; 
 
III - possuir todas as cadeiras ou poltronas presas ao piso, de modo a possibilitar fácil 

escoamento dos espectadores e perfeita visibilidade da tela ou palco situado em qualquer parte 

da sala, com espaçamento mínimo de 0,90m (noventa centímetros) entre filas, de encosto a 

encosto, e largura mínima de 0,50m (cinquenta centímetros) por poltrona, medida de eixo a 

eixo dos braços; 

 

IV - possuir afastamento mínimo entre a primeira fila de poltrona e a tela de projeção, de modo 

que o raio visível do espectador, em relação ao ponto mais alto desta, forme com um plano 

horizontal, um angulo não superior a 60º (sessenta graus); 
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V - possuir pé direito livre mínimo, na sala de espetáculos, de 6,00m (seis metros) admitida a 

redução para 2,00m (dois metros), junto à parede do fundo e 2,50m (dois metros e cinquenta 

centímetros) na extremidade sob o balcão; 

VI - possuir paredes e tetos com revestimento tal que possibilite boa acústica, em qualquer 

ponto da sala; 

VII - possuir instalações sanitárias separadas por sexo, nas seguintes proporções: 

 

a) para o sexo masculino: um vaso sanitário para cada 300 (trezentos) espectadores e 1 (um) 

mictório e 1 (um) lavatório para cada 250 (duzentos e cinquenta) espectadores ou fração; 

b) para o sexo feminino: um vaso sanitário e 1 (um) lavatório para cada 250 (duzentos e 

cinquenta) espectadoras ou fração; 

c) observar o que determina a NBR 9050, na instalação de sanitários para atender aos 

portadores de necessidades especiais. 

VIII - possuir instalação sanitária  para uso dos empregados, independente da de uso público 

na proporção de um vaso sanitário e um lavatório por grupo de 35 (trinta e cinco) pessoas ou 

fração, com separação de sexo e isolamento quanto aos vasos sanitários. Observar o que 

determina a NBR 9050; 

IX - possuir, no caso de haver local para espetáculos teatrais, pelo menos dois camarins 

individuais para artistas, com instalação, sanitária privativa, devendo ter comunicação fácil 

com o logradouro público, Os camarins deverão estar adaptados com o que determina a NBR 

9050; 

X - possuir, obrigatoriamente, todo local de reuniões, compartimentos para uso privativo da 

administração, com área suficiente para o bom desempenho de função e inteiramente 

independentes das partes destinadas ao público. 

SEÇÃO III 
DOS CIRCOS 

Art. 156 Para efeitos neste regulamento, considera-se: 
 
I - CIRCO - Atividade permanente de caráter itinerante que integra o patrimônio imaterial 
brasileiro, onde se cria, interpreta e executa obra de caráter artístico-cultural podendo incluir 
em seus espetáculos números acrobáticos, malabarismos, equilibrismo, pantomimas, mímicas, 
ilusionismo, dança, música, teatro, apresentações cômicas ou dramáticas, no solo ou em forma 
aérea. 
 
II - CIRCENSE - Povo e comunidade tradicional, cuja todas as habilidades e apuro técnico 
desempenhados no âmbito do circo tradicional são adquiridos em família, desde tenra idade, 
e repassados de geração em geração, para efeito de exibição ou divulgação ao público, em 
estrutura, equipamento e acomodações para o público montados embaixo de lona própria. 
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III - CIRCOS ITINERANTES - São as pessoas jurídicas regularmente constituídas, com 
estrutura em lona, desmontáveis, que estão em itinerância, atividade constante e com trajetória 
de trabalho continuado, onde artistas, trupes e companhias realizam apresentações circenses; 
 
IV - GRUPOS CIRCENSES - São grupos e companhias circenses formados por 02 (dois) ou 
mais artistas, com trajetória de trabalho continuado e cujas apresentações são realizadas em 
espaços diversos; 
V - ARTISTAS CIRCENSES - São os profissionais de diferentes especialidades, como 
malabarismo, palhaço, acrobacia, contorcionismo, equilibrismo, ilusionismo, entre outras, de 
artistas individuais ou trupes com trajetória de trabalho continuado, que podem associar-se 
ou não a outros artistas e demais profissionais, como diretores, preparadores, cenógrafo. 
 
Parágrafo único. As denominações e descrições das funções em que se desdobram as 
atividades dos trabalhadores circenses constam do quadro anexo ao Decreto Federal 82.385/78 
que regulamenta as profissões de artistas e técnicos. 
 
Art. 157 Para a garantia de sua sobrevivência e complementação de renda o circo instalado na 
cidade poderá locar suas dependências a outras manifestações artísticas como shows diversos, 
música, teatro, dança, cultura popular e oficinas artísticas. 
Art. 158 Ficam estabelecidas normas de instalação e funcionamento dos circos itinerantes e das 
escolas de circo que funcionem em lonas de circo no âmbito do município de São Miguel do 
Tocantins. 
 
Art. 159 O alvará de autorização para apresentação de circos itinerantes deverá ser requerido 
junto ao órgão competente do Poder Executivo pelos proprietários dos circos e/ou por 
representantes devidamente autorizados pelos mesmos. 
 
§ 1º O pedido ao qual se refere o caput deste artigo deverá ser protocolado com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias úteis da data de início das atividades. 
 
§ 2º O alvará mencionado no caput deste artigo terá a validade no prazo determinado pelo 
órgão municipal  competente. 
 
§ 3º O órgão competente do executivo poderá a qualquer tempo anular o ato de autorização 
ou cassar o direito exercido com base, caso o beneficiário não esteja cumprindo os requisitos 
legais para expedição do ato de autorização. 
 
Art. 160 Para a expedição do alvará de autorização a que se refere este regulamento e o 
disposto no código de obras, o requerimento deverá ser instruído com as seguintes 
informações e documentos: 
I - documentos de identificação do responsável pelo circo, bem como do responsável da pessoa 
jurídica; 
 
II - cópias do título de propriedade ou comprovante de posse ou declaração equivalente, 
juntamente com o contrato de concessão de uso da área utilizada, conforme for o caso; 
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III - respeitar e cumprir as normas estabelecidas de segurança estrutural e de limpeza. 
 
IV - Declaração de que a instalação será feita à distância mínima de 10,00m (dez metros) de 

qualquer edificação e num raio de 50,00m (cinquenta metros) de imóveis residenciais, medido 

da divisa mais próxima do terreno onde se instalarem. 

Parágrafo único. Para efeitos do disposto do caput deste artigo e observadas as regras da Lei 

Municipal nº 058/2010, a autorização para a instalação solicitadas só será possível, apos paga 

as taxas e emolumentos legais. 

Art. 161 O atendimento a todas as exigências técnicas constantes deste regulamento deverá ser 

comprovado por atestados técnicos ou termos de compromisso técnico, firmados por empresas 

ou profissionais devidamente habilitados, acompanhados da respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/TO. 

Parágrafo único. A comprovação do órgão competente do executivo, o funcionamento dos 

equipamentos do sistema de segurança contra incêndios se dará por atestado, termo de 

compromisso ou pelo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) referente aos 

equipamentos utilizados no espaço do circo, devidamente atualizado. 

Art. 162 Fica a Secretaria Municipal de Cultura, Assistência social autorizada a prestar serviços 

e ações no que couber aos circenses. 

Art. 163 Fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar espaços dotados de infraestrutura 

como água, luz e banheiros para circulação programada dos circos em terrenos da 

municipalidade, bem como adotar medidas que forem necessárias em relação aos serviços 

essenciais ao funcionamento do circo. 

Art. 164 A Secretaria Municipal de Educação deverá empreender esforços para assegurar o 

direito à educação formal aos circenses itinerantes e as condições para o atendimento aos filhos 

dos artistas e funcionários dos circos em escolas próximas ao local onde estiverem instalados 

no período em que os mesmos assim necessitarem. 

Art. 165 Os postos de saúde do Município deverão assegurar o atendimento aos artistas e 

demais colaboradores dos circos itinerantes durante o período em que os mesmos estiverem 

instalados em sua área de cobertura, inclusive quando não se tratar de atendimento 

emergencial e independente do domicílio. 

Art. 166 O município, reconhecendo a característica itinerante do circo, aceitará como 

logradouro oficial do circense o endereço da sua entidade representativa. 

Art. 167 Como consignação de homenagem ao artista circense, fica estabelecido que o dia 27 

de março será reconhecido como "Dia do Circo", quando deverão ser desenvolvidas nas 
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unidades de ensino ações educativas, difundindo o estudo sobre a arte do circo, visando o 

reconhecimento desta manifestação. 

Art. 168 As ações realizadas na forma deste regulamento poderão ser enquadradas nos 

programas municipais e projetos de educação patrimonial, buscando relacionar o Circo como 

comunidade tradicional brasileira, integrante do patrimônio imaterial brasileiro. 

 

Art. 169 Sem prejuízos de outras sanções de natureza cível, penal e administrativa, a 

inobservância ao disposto neste regulamento e na lei municipal 058/2010, implicará 

responsabilização dos infratores, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da proibição 

da realização das apresentações circenses ou da interdição do local. 

 
Capítulo X 

DAS OBRAS E EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES 
SEÇÃO I 

DOS PASSEIOS E MUROS 
 
Art. 170 Os imóveis, terrenos ou edificações que tenham frentes para logradouros públicos 

pavimentadas, e com meio-fio devidamente colocado, serão obrigados a pavimentar e manter 

em bom estado de conservação os passeios fronteiriços a seus lotes, os quais deverão ter 

declividade nunca superior a 2% (dois por cento) no sentido transversal do passeio. 

 

Art. 171 A não execução de passeios, muros ou de reparos dos existentes importará na 

realização das obras necessárias diretamente pela Prefeitura que cobrará as despesas com 

acréscimo da taxa de administração, fixada em 10% (dez por cento) do valor total, além da 

respectiva multa. 

Art. 172 A largura dos passeios será determinada pela Secretaria Municipal de Planejamento 

e Desenvolvimento Urbano, com visto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, verificando 

o loteamento em que a área está inserida. 

Art. 173 No caso de terrenos baldios, situados em logradouros pavimentados, será exigido 

muro de alvenaria, no alinhamento, com altura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros), e passeio respectivo. 

Art. 174 Quando os terrenos forem fechados por meio de cercas vivas e estas não forem 

convenientemente conservadas ou as plantas tiverem espinhos, a Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos exigirá a substituição desse fechamento por outro ou aplicará as penalidades 

prevista em Lei. 
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Parágrafo Único - Correrão por conta exclusiva dos proprietários ou dos detentores do 

domínio útil a construção e conservação de cercas para conter animais domésticos que exijam 

fechos especiais. 

SEÇÃO II 
DA NUMERAÇÃO 

Art. 175 Todas as edificações existentes ou que venham a ser construídas ou reconstruídas no 

Município de São Miguel do Tocantins, serão obrigatoriamente numeradas, de acordo com o 

que dispõe o Código de Obras e este Regulamento. 

Art. 176 A numeração das edificações far-se-á pelo critério métrico, atendendo às seguintes 

normas: 

 

I - o número de cada edificação corresponde à distância em metros do início do logradouro até 

a testada média de cada imóvel; 

II - a numeração será par à direita e impar à esquerda do eixo do logradouro; 

III - quando a distância em metros não der número inteiro, adotar-se-á o inteiro imediatamente 

mais próximo. 

Art. 177 A placa de numeração atribuída ao imóvel será colocada em lugar visível, na fachada 

da edificação, no muro situado no alinhamento ou em qualquer trecho da faixa de recuo 

obrigatório da edificação. 

SEÇÃO III 
DAS VALAS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS 

Art. 178 Todo terreno, edificado ou não, deverá estar convenientemente preparado para dar 
fácil escoamento às águas pluviais por meio de canalização adequada, para as sarjetas ou 
valetas do logradouro público. 

Art. 179 São terminantemente proibidos os serviços de aterro, desvios de valas ou qualquer 
obra de caráter permanente ou não que impeça o livre escoamento das águas pluviais. 
 
Art. 180 E terminantemente proibido escoar para as galerias de águas pluviais sarjetas dos 
logradouros públicos, qualquer água servida ou de esgoto. 

Capítulo XI 
DA AÇÃO FISCALIZADORA 

SEÇÃO I 
DO AGENTE FISCALIZADOR 

 

Art. 181 A Prefeitura Municipal, pelos seus agentes, fiscalizará a execução das edificações para 



   

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
Gabinete da Prefeita 

Construindo Noves Caminhos 
Adm. 2017/2020 

Rua Afonso Pena, s/n – Centro – CEP: 77925-000 – CNPJ: 25.064.007/0001-06 – e-mail: pmsaomiguel@bol.com.br 

47 
 

que elas sejam executadas de acordo com os projetos aprovados e as exigências especificas pelo 

Código de Obras, da Lei do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo e por este 

Regulamento. 

Art. 182 O agente fiscalizador da Prefeitura Municipal que lavrar qualquer ato de punição 

especificado no artigo 170, assume inteira responsabilidade pelo mesmo, sendo passível de 

penalidade, por falta grave, no caso de erro ou de excesso. 

Art. 183 Os responsáveis técnicos pelas obras, quaisquer que elas sejam, são obrigados a 

facilitar por todos os meios, aos agentes fiscalizadores da Prefeitura Municipal, o desempenho 

de suas funções e documentação sujeita a exigência da fiscalização. 

 
SEÇÃO II 

DAS PENALIDADES 

Art. 184 As infrações e às normas previstas neste Regulamento e na legislação pertinente são punidas, 
de forma isolada ou cumulativamente, com as seguintes sanções, sem prejuízo das punições da 
natureza civil e penal cabíveis: 
 
I – notificação de advertência, quando o infrator for primário ou não tiver agido com dolo ou má-fé; 
II – multa de até 100 UFM – Unidade Fiscal Municipal de Referência, no caso de quando o infrator for 
primário e tiver agido com dolo ou má-fé; 
 
III – multa de 500 UFM – Unidade Fiscal Municipal de Referência, no caso de reincidência, dolo ou má-
fé; 

 IV - embargo; 
 
V - interdição; 
 
VI - demolição. 
 

Art. 185 As infrações do Código de Obras serão passíveis de: 

I – notificação / intimação; 

II - auto de infração; 

III - multas; 

IV - embargo; 

V - interdição; 

VI - demolição. 



   

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
Gabinete da Prefeita 

Construindo Noves Caminhos 
Adm. 2017/2020 

Rua Afonso Pena, s/n – Centro – CEP: 77925-000 – CNPJ: 25.064.007/0001-06 – e-mail: pmsaomiguel@bol.com.br 

48 
 

§ 1º A pena de multa poderá ser imposta cumulativamente com qualquer das outras previstas 

neste artigo. 

§ 2º O notificado terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a partir de sua aplicação para 

recorrer. 

SEÇÃO III 
DA NOTIFICAÇÃO 

Art. 186 Verificada a infração de qualquer dos dispositivos deste regulamento, será o 

responsável notificado, ficando obrigado a apresentar justificativa no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis. 

Parágrafo Único - A notificação poderá ser feita não só no curso, como depois de consumada 

a infração com a terminação da obra, do ato ou do fato que constituir a mesma infração. 

Art. 187 A notificação deverá conter: 

I - nome do notificado; 

II - local, data e hora da lavratura; 

III - descrição do fato que a motivou com indicação do dispositivo legal da fiscalização; 

IV - prazo para apresentação da justificativa; 

V - assinatura do notificante. 

Parágrafo Único. A notificação será lavrada em 02 (duas) vias, sendo a primeira escrita, 

obrigatoriamente, a tinta ou equivalente e a segunda, por transmissão, por carbono de dupla 

face. A primeira via será entregue ou remetida ao notificado e a segunda será conservada no 

talão, sendo todas as vias deste numeradas. 

Art. 188 Findo o prazo para apresentação de justificativa, não tendo sido a mesma apresentada 

ou, se apresentada, não for julgada procedente será lavrado o auto de infração. 

SEÇÃO IV 
DO AUTO DE INFRAÇÃO 

Art. 189 Esgotado o prazo fixado na notificação, sem que a mesma tenha sido atendida, o fiscal 

lavrará o auto de infração em talão próprio impresso que conterá: 

I - dia, mês, hora e lugar em que foi lavrado; 

II - nome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato constante da infração e os 

pormenores que possam servir de atenuantes ou agravantes à ação; 



   

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
Gabinete da Prefeita 

Construindo Noves Caminhos 
Adm. 2017/2020 

Rua Afonso Pena, s/n – Centro – CEP: 77925-000 – CNPJ: 25.064.007/0001-06 – e-mail: pmsaomiguel@bol.com.br 

49 
 

III - nome do infrator, sua profissão; 

IV - disposições infringidas; 

V - assinatura de quem lavrou, do infrator e de (duas) testemunhas capazes, se houver. 

Parágrafo 1º O Auto de infração será lavrado em 03 (três) vias, sendo a primeira escrita, 

obrigatoriamente, a tinta ou equivalente e as outras duas, por transmissão de papel carbono 

de dupla face. 

Parágrafo 2º A primeira via será entregue ao infrator, a segunda fará parte do processo, e a 

terceira via será conservada no talão. 

Art. 190 Estando ausente o autuado ou recusando-se este a assinar o auto de infração, será o 

fato averbado pela mesma autoridade que o lavrou, com duas testemunhas, se houver, 

reputando-se perfeito o documento para os efeitos que se destina enviando-se o mesmo ao 

autuado para registro postal, com recibo de recepção. 

Parágrafo Único. Quando for desconhecido ou incerto o endereço do autuado, ou estiver o 

mesmo fora do Município de São Miguel do Tocantins, far-se-á a intimação por edital. 

 

Art. 191 O infrator, ou seu representante legal, terá o prazo de 15 (quinze) dias, úteis, para 

apresentar a defesa mediante petição dirigida ao Secretário Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano, a quem caberá o seu julgamento. 

 

Art. 192 Apresentada a defesa, o Secretário Municipal de Infraestrutura, terá o prazo de 10 

(dez) dias úteis para apreciá-la e julgá-la, podendo o interessado recorrer, dessa decisão, ao 

Executivo Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, úteis, também por escrito. 

SEÇÃO V 
DO EMBARGO 

Art. 193 As edificações que estiverem sendo construídas sem projeto ou em frontal desacordo 

com o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal, ou ainda em que for constatado que as 

construções oferecem perigo de vida deverão ser imediatamente embargadas. 

Art. 194 As obras embargadas deverão ser imediatamente paralisadas e serão obrigadas à se 

enquadrarem nas disposições do Código de Obras, da Lei do Ordenamento do Uso e da 

Ocupação do Solo e por este Regulamento, para serem liberadas até que sejam satisfeitas todas 

as exigências que determinaram o embargo. 

Art. 195 O embargo da obra será feito pelo fiscal ou funcionário credenciado pela Prefeitura 

Municipal, por meio de um auto de infração que conterá: 
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I - dia, mês e ano; 

II - nome, endereço e assinatura do autuado; 

III - nome e assinatura do autuante; 

IV - descrição do fato que motivou o embargo e local; 

V - indicação das disposições legais que determinaram o embargo; 

VI - assinatura e endereço de duas testemunhas. 

Art. 196 As obras embargadas, cuja regularização não for providenciada pelo infrator dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias, úteis, ficarão sujeitas ao pagamento em dobro dos emolumentos e 

taxas relativas à nova licença de construção, além de outras obrigações previstas neste Código 

de Obras, da Lei do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo, deste regulamento e as 

legislações especificas. 

SEÇÃO VI 
DA INTERDIÇÃO 

Art. 197 Quando for verificado que há prosseguimento de uma obra embargada, dar-se-á 

interdição da mesma, que se fará por despacho no processo de embargo. 

 

Art. 198 No caso de não ser observada também a interdição da obra, haverá a apreensão do 

material, que se fará mediante auto, anotando-se os objetos e materiais apreendidos com a 

estimativa do valor, indicação do lugar onde tenham sido depositados e o nome do 

depositante, fornecendo-se à parte interessada cópia do referido termo e respectivo 

enrolamento. 

 

Art. 199 Haverá interdição quando for verificada por vistoria técnica que a execução da obra 

põe em risco a segurança pública ou do pessoal da obra, ou quando não for cumprido o 

embargo. 

 

Art. 100 Até cessarem os motivos da interdição será proibida a ocupação permanente ou 

provisória, sob qualquer título, da obra ou edificação. 

Art. 101 No caso do embargo ser lavrado em consequência da falta de estabilidade da 

edificação, perigando a segurança pública, o auto de embargo será acompanhado da 

competente interdição que fixará o prazo para que a demolição seja executada. 

Art. 102 Se, por motivo de segurança, for necessária a demolição imediata de qualquer obra 

em execução ou paralisada, a repartição competente deverá providenciar para que, além da 
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interdição e do embargo, seja efetuada a vistoria no local da obra, de modo que a demolição 

possa ser executada pelo pessoal da Prefeitura Municipal ou empresa contratada para executar 

a demolição, findo o prazo fixado na intimação e depois de ser obtida a autorização escrita do 

poder Executivo Municipal. 

Parágrafo Único. Quando a demolição for efetuada pelo pessoal da Prefeitura Municipal ou 

empresa contratada para executar a demolição, as despesas ocorridas, acrescidas de 

15%(quinze por cento), correrão por conta do infrator, procedendo-se, em seguida, a cobrança 

executiva, se o pagamento não for efetuado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação 

feita pessoalmente ou por edital. 

Capítulo XII 
DAS RUÍNAS 

Art. 103 São consideradas ruínas os prédios que: 

I - atentem contra a segurança e tranquilidade de terceiros; 

II - prejudiquem o aspecto estético da cidade; 

III - constitua perigo à saúde pública. 

Art. 104 Os proprietários de prédios que se encontrem em qualquer dos casos do artigo 

anterior, principalmente quando desocupados, estarão sujeitos no que couber, às penalidades 

estabelecidas nas Leis Municipais e regulamentos pertinentes. 

Capitulo XIII 
DOS PARQUES DE DIVERSÕES 

SEÇÃO I 
DO PARQUE 

 
Art. 105 Para efeito deste regulamento e da Lei Municipal 058/210, entende-se por parques de 

diversão itinerantes as empresas juridicamente constituídas a qual tem por finalidade 

promover diversão por tempo determinado, no Município de São Miguel do Tocantins. 

Art. 106 O atendimento a todas as exigências técnicas constantes deste regulamento deverá ser 

comprovado por atestados técnicos, ou termos de compromisso técnico, firmados por 

empresas ou profissionais devidamente habilitados, acompanhados da respectiva Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/TO. 

 Parágrafo. 1º Deverão ser apresentados os seguintes atestados ou termos de compromisso 
técnico: 
   a) regularidade das instalações elétricas pertencentes ao evento, bem como dos sistemas de 
aterramento incluídos na NBR 5410/ABNT, e de proteção contra descargas atmosféricas 
(SPDA), de acordo com a NBR 5419/ABNT; 
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   b) sistema de segurança, incluindo equipamentos e a brigada de combate a incêndio e pânico, 
em condições de operação; 
  c) adequação e funcionamento do sistema de segurança. 
 
Parágrafo 2º A comprovação do perfeito funcionamento dos equipamentos do sistema de 
segurança contra incêndios se dará por atestado, termo de compromisso ou pelo Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, referente aos equipamentos utilizados no local e 
saídas de emergência. 
 

SEÇÃO II 
DO ALVARÁ 

 
Art. 107 O Alvará de Funcionamento Temporário para os parques de diversão itinerantes 
deverá ser requerido junto ao órgão competente do Poder Executivo Municipal, por processo 
administrativo protocolado com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de início das 
atividades. 
 
Art. 108 Para a expedição do Alvará de Funcionamento Temporário a que se refere este 
regulamento, o requerimento deverá ser instruído com as seguintes informações, bem como 
com as cópias reprográficas simples dos documentos abaixo relacionados: 
  
I - documentos de identificação da empresa bem como documentação do responsável pela 
empresa; 
 
II - cópias do título de propriedade ou comprovante de posse ou autorização do proprietário, 
juntamente com o Contrato de Concessão da área utilizada, se for o caso; 
 
III - cópia do IPTU, quando não for área pública; 
 
IV - cópia de Termo de Anuência do respectivo órgão, quando se tratar de área pública; 
 
V - guia de arrecadação quitada, referente a taxa do serviço público, se for o caso; 
 
VI - memorial descritivo da solicitação contendo: identificação do objetivo; datas da realização 
e horários (início e término), identificação do imóvel ou logradouro, descrição das estruturas 
a serem montadas e dos equipamentos a serem instalados; 
 
VII - croqui de localização dos equipamentos; 
 
VIII - cálculo da lotação assinado por profissional habilitado; 
 
IX - declaração relativa a sanitários e acesso às pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida; 
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X - comunicados protocolados junto à Polícia Militar do Estado do Tocantins e aos órgãos de 
competência do Poder Executivo Municipal, informando a localização e o período de 
permanência no local; 
 
XI - apresentação de anotação de responsabilidade técnica de montagem e livro de ocorrências 
que ateste segurança dos engenhos mecânicos e elétricos, com histórico de manutenção dos 
equipamentos a serem utilizados pelo público de acordo com as normas do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Tocantins-CREA e de suas Câmaras 
Especializadas, bem como das respectivas ARTS - Anotação de Responsabilidade Técnica. 
 
Art. 109 Quando houver subestação de energia elétrica no parque de diversões, os cabos 
elétricos para alimentação dos equipamentos devem ser colocados em canaletas apropriadas. 
 
Art. 110 Na entrada dos parques de diversões, em local visível ao público e às autoridades, o 
profissional, responsável técnico pelas instalações de equipamentos do parque de diversões 
ou empreendimentos similares, para viabilizar o seu funcionamento, deverá providenciar a 
afixação de placa no local, indicativa de sua responsabilidade técnica, contendo a data de sua 
expedição, sua validade, o nome do profissional responsável e o número de sua carteira do 
CREA nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 5.194, de 1966. 
 
Art. 111 A entrada em funcionamento de parques de diversões sem atendimento ao disposto 
neste regulamento implicará multa de 34 UFMSM, por cada dia em que haja funcionado de 
forma irregular, independentemente de sua imediata interdição. 
  
Parágrafo único. A infração da obrigação instituída por este regulamento sujeita ao infrator, 
além da multa, a interdição do brinquedo ou do equipamento pelo não cumprimento do art. 
132 da lei 058/2010, suspensão temporária da atividade, podendo culminar em interdição total 
ou parcial do estabelecimento. 
 
Art. 112 O órgão competente do Poder Executivo Municipal terá o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias para expedição do referido Alvará de Funcionamento Temporário, obedecendo ao 
disposto no art. 133 da lei 058/2010, ou apresentar justificativa fundamentada de sua negação. 
Sob pena de anuência do Poder Público quando de sua omissão. 
   
Parágrafo único. O prazo estipulado neste artigo terá início quando da entrega completa da 
documentação exigida neste regulamento. 
 
Art. 113 A inobservância dos requisitos deste regulamento implicará na responsabilização dos 
infratores, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da proibição da realização do 
funcionamento ou da interdição do local. 

 
Capítulo XIV 

COCHEIRAS, ESTABULOS, GALINEIROS E LAVADOUROE 
SEÇÃO I 

DAS COCHEIRAS E ESTABULOS 
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Art. 114 Na zona urbana, e fora dela, nas zonas de população densa, não será permitida a 
construção de cocheiras, estábulos ou cobertas para habitação de animais.  
 
Parágrafo Único - Os estábulos e cocheiras só poderão ser construídos na zona rural.  
 
Art. 115 Além do que mantém outras, disposições aplicáveis, deste regulamento, é obrigatório 
que as cocheiras tenham:  
a) Muros divisórios com três metros (3m) de altura mínima, separando-as dos terrenos 
limítrofes;  
b) Distância mínima de dois metros e meio (2,50), entre a construção e as divisas do lote;  
c) Pé direito mínimo de dois metros e oitenta centímetros (2,80m);  
d) O solo da construção revestido de concreto, no traço 1:4:8, com espessura de quinze 
centímetros (0,15m), ou então, de um camada de concreto de dez centímetros (0,10m) e uma 
paralelepípedos, rejuntados a cimento;  
e) A superfície do revestimento, em nível superior, vinte centímetros (0,20m), ao do solo, com 
declive mínimo de um centímetro (0,01m), por metro; 
f) Sarjetas de revestimentos impermeável, para as águas resíduas, e sarjetas de contorno, para 
as águas das chuvas;  
g) Os possíveis muros, ou paredes, em torno das baias, revestidas de material impermeável, 
até a altura de dois metros (2m);  
h) Torneiras, para lavagem diária, e ralos pra reter matérias sólidas, na proporção de um para 
quarenta metros quadrados (40m²) de piso;  
i) O piso dos espaços para veículos, lavagem de animais e deposito de forragem, revestido por 
uma camada de concreto de quinze centímetros (0,15m), ou por paralelepípedo rejuntados a 
cimento;  
j) Deposito para estrume, á prova de insetos com capacidade para receber a produção de vinte 
e quatro(24) horas, diariamente removida para a zona rural;  
k) Reservatório com capacidade não inferior a mil e duzentos (1.200) litros para cada cem 
metros (100m) quadrados, ou fração;  
l) Deposito para forragens, isoladas da parte destinada aos animais e devidamente vedado aos 
ralos;  
m) Manjedouras e bebedouros impermeáveis, de fácil lavagem;  
n) Recuo de pelo menos vinte e cinco metros (25m), do alinhamento do logradouro, para a 
parte propriamente destinada aos animais;  
o) Completa separação entre os possíveis compartimentos para empregados e a parte 
destinada aos animais;  
p) Aberturas livres, que correspondam a um quarto (1/4) da superfície das paredes, na parte 
destinada aos animais;  
q) Superfície mínima de dois metros e vinte centímetros (2,20m), por um metro e trinta 
centímetros (1,30m), no espaço destinado a cada animal;  
r) Largura mínima d cinco metros (5) ou oito (8) metros, conforme se trate de cocheira com 
uma ou duas filas de baias;  
s) Espojadouro, cercado e coberto, com o solo revestido por uma camada de areia, de vinte e 
cinco centímetros (0,25m) de espessura;  
 

SEÇÃO II 
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DOS GALINHEIROS E LAVADOUROS 
 
Art. 116 Os galinheiros são permitidos nas áreas de fundo dos edifícios desde que não sejam 
visíveis dos logradouros. 
 
Parágrafo único. Os galinheiros serão instalados fora das habitações e terão o solo o poleiro 
impermeabilizado e com declividade necessária a o escoamento das águas de lavagem.  
 
I – Os galinheiros deverão observar um sistema de limpeza e higiene permanente. 
Parágrafo segundo – poderá não ser permitido galinheiros de fundo de edifício, na zona 
urbana, e nas zonas de população densa, a critério dos órgãos competente do poder do 
executivo municipal. 
 
Art.117 Os tanques de lavadouros deverão estar, convenientemente ligados a rede de esgoto, 
serão instalados em local arejado coberto, com o solo revestido de material liso e impermeável, 
afim de evitara infiltrações e estagnação das águas.  
 
Art.118 São terminantemente proibidas, pocilgas (Criação de Suínos), nas zonas urbanas e 
suburbanas.  

Capitulo V 
DOS GALPÕES E CASA DE MADEIRAS 

SEÇÃO I 
DOS GALPÕES 

 
Art. 119 Os galpões só poderão ser construídos em áreas de fundo de modo que não sejam 
visíveis dos logradouros, devendo ficar afastados do alinhamento e óculos por outras 
construções.  
 
Parágrafo. 1º O Quando não existirem construções que os ocultem, deverão ficar recuados 
vinte metros (20m) pelo menos, sendo obrigatória a construção, bem acabada, de muro, no 
alinhamento, com dois metros e meio de altura (2,50m).  
 
Parágrafo. 2º O As disposições anteriores não se aplicam aos galpões as serem construídos na 
zona rural e em pontos afastados da zona suburbana, onde apenas será exigido recuo mínimo 
de dez metros do alinhamento (10m).  
 
Art.120 O pé direito mínimo dos galpões será de três metros e meio (3,50m).  
  

SEÇÃO II 
DAS CASA DE MADEIRAS 

 
Art.121 A construção de casas de madeira só será permitida na zona rural e em pontos 
afastados da zona suburbana.  
 
Art. 123 As casas de madeira deverão satisfazer as condições seguinte:  
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a) Assentarem sobre embasamento de alvenaria, de pedra, de concreto, ou de material 
equivalente;  
b) Terem o pé direito mínimo de dois metros e meio (2,50m);  
c) Serem cobertos com material cerâmico, ou outro incombustível a juízo dos órgãos 
competentes da Prefeitura;  
d) Disporem de instalação sanitária completa, devendo ser os pisos, não só desta, como da 
cozinha, revestidas de ladrilhos ou material análogo;  
e) Terem as paredes impermeabilizadas nos compartimentos destinados à cozinha e instalação 
sanitária;  
f) Terem condutores de instalação elétrica preservados por ductos ou proteção equivalente;  
g) Estarem recuados do alinhamento dá via pública, devendo o espaço compreendido ser bem 
tratada;  
h) Distarem, num mínimo, de três metros (3m) das outras divisas do terreno, ou cinco metros 
(5m) também no mínimo de qualquer outra construção;  
i) Preencherem os requisitos exigidos de iluminação, ventilação, superfície mínimas, etc.  
 
Art. 124 Os projetos deverão conter todas as especificações necessárias, inclusive da estrutura, 
ou esqueleto da casa e dimensões das peças principais. 
 
Art. 125 As construções para outros fins de utilização não citadas nesse regulamento, serão  
concedidas pelos órgão competentes da Prefeitura, desde que satisfaçam as condições 
indispensáveis ao fim de sua destinação atendendo aos requisitos técnicos urbanísticos e 
higiênicos indispensáveis.  

Capitulo VI 
DAS VILAS E AVENIDAS 

SEÇÃO I 
DAS VILAS 

 
Art. 126 Os grupos de habitações denominados “Vilas” deverão ocupar o interior de terrenos 
cujas frentes, no alinhamento das vias públicas, estejam ocupadas por edifícios já construídos 
de acordo com as exigências deste regulamento.  
 
Art.127 As vilas só serão permitidas na zona suburbana, uma vez obedecidas as prescrições 
deste regulamento.  
 
Art. 128 As casas de vilas apresentarão fachada para a rua ou praça interna, ambas exigidas 
obrigatoriamente. A rua terá largura mínima de 10 (dez) metros e a praça deverá comportar 
uma circunferência com um raio de dez metros 10 (dez) metros.  
 
Art. 129 As ruas de vilas serão numeradas com algarismos romanos.  
 
Art. 130 As ruas e praça interior deverão ser calçadas, iluminadas e drenadas, à custa do  
proprietário.  
 
Art. 131 Caberá ao proprietário o ônus de manter o recinto interior perfeitamente limpo.  
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Art. 132 No recinto interior haverá um hidrante, para extinção de incêndio.  
 
Art. 133 O proprietário não poderá construir grupos de mais de duas (2) casas geminadas.  
 

Capitulo VII 
DOS PAVIMENTOS, LOJAS E SOBRE LOJAS, GIRAUS, PORÕES E SÓTÃOS 

 
SEÇÃO I 

DO PAVIMENTO 
 
Art. 134 Quando os pavimentos de um edifício constituírem uma única habitação, deverão  
comunicar-se internamente por meio de escada.  
 
Art. 135 Cada pavimento destinado a habitação, diurna ou noturna, deverá dispor, no mínimo, 
de um WC e banheiro além dos compartimentos nele situados.  
 
Parágrafo único. Em cada grupo de dois pavimentos imediatamente sobrepostos, o WC e 
banheiro será dispensada em um deles, quando no outro não houver mais do que três 
compartimentos de habitação noturna.  
 
Art. 136 Em edifícios destinados a usos comerciais, escritórios, consultórios e similares, é  
obrigatória a existência de um WC e banheiro em cada pavimento, na proporção de uma para 
cada grupo de dez compartimentos.  

SEÇÃO II 
DAS LOJAS E SOBRELOJAS 

 
Art. 137 Para as lojas se estabelece;  
a) que tenham pelo menos um WC e banheiro, convenientemente instalada.  
 
Parágrafo único –A natureza do revestimento do piso e das paredes dependerá do gênero de 
comércio a que forem destinadas.  
 
Art. 138 Nos agrupamentos de lojas, os WCs e banheiros poderão ser também agrupadas, uma 
para cada estabelecimento, desde que tenham acesso fácil e independente.  
 
Parágrafo único –Será dispensada a construção de WC e banheiro, quando a loja for contígua 
à residência do comerciante, desde que o acesso o WC e banheiro dessa residência seja 
independente.  
 
Art. 139 As sobrelojas devem comunicar-se com as lojas, por meio de escada interna fixa e não 
serão permitidas, quando resultar diminuição, para o pé direito das lojas, além do mínimo 
regulamentar.  
 
Parágrafo único –Entretanto, sobrelojas parciais, que não cubram mais de cinqüenta por cento 
(50%) da área da loja e não prejudiquem os índices de iluminação e ventilação previstos neste 
regulamento e no Código de Obras, serão permitidas na parte posterior das lojas que tenham 
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pé-direito mínimo de cinco metros e meio (5,50m) e que possam guardar a altura de dois 
metros e oitenta centímetros (2,80m), debaixo de sobreloja.  
 

SEÇÃO III 
DOS GIRAUS 

 
Art. 140 A construção de giraus destinados a pequenos escritórios, depósitos, localização de 
orquestra, dispositivos elevados de fábricas, etc., será permitida, desde que o espaço tornado 
aproveitável com essas construções fique em boas condições de iluminação e ventilação e não 
resulte em prejuízo para as condições de iluminação e ventilação do compartimento em que 
essa construção tiver de ser feita.  
 
Art. 141 Os giraus, que devem sempre deixar passagem livre, debaixo de si, terão;  
a) altura mínima de dois metros (2,00m) para uma área até oito metros quadrados (8,00m²);  
b) altura mínima de dois metros e cinqüenta centímetros (2,50m) para uma área superior a oito 
metros quadrados (8,00m2).  
 
Art. 142 Quando os giraus forem destinados a permanência de pessoas, isto é, a escritórios,  
orquestras, dispositivos de fábricas, etc., deverão ter:  
a) pé-direito mínimo de dois metros (2,00m);  
b) guarda-corpo;  
c) escada de acesso, fixa, com corrimão.  
 
Parágrafo único –Quando os giraus forem colocados em lugares freqüentados pelo público, a 
escada a que se refere o presente artigo será disposta de maneira que não prejudique a 
circulação, no compartimento.  
 
Art. 143 Quando os giraus forem destinados a depósitos, poderão ter o pé-direito mínimo de 
um metro e noventa centímetros (1,90m) e escada de acesso, móvel.  
 
Art. 144 Em caso de necessidade, será exigida a abertura de vãos que iluminem e ventilem o 
espaço tornado aproveitável com a construção do giráu.  
 
Art. 145 Não será concedida licença para construção de giraus, sem que seja apresentada, além 
das plantas correspondentes à construção propriamente, uma planta minuciosa do 
compartimento onde ele deva ser construído, acompanhada de informações completas sobre 
a sua finalidade.  
 
Parágrafo único -No caso de ser o giráu destinado a depósito de mercadorias, será declarada 
a natureza dessas mercadorias, a sobrecarga possível. devendo ser, ainda, justificadas as 
condições de resistência, não só da projetada construção, como das paredes do edifício por ela 
interessadas  
 
Art. 146 Não é permitida a construção de giraus que cubram mais de uma quinta (1/5) parte 
da área do compartimento em que forem colocados, salvo no caso de constituírem passadiços, 
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de pequena largura, não superior a oitenta centímetros (0,80m), ao longo de estantes ou 
armações dispostas junto às paredes.  
 
Art. 147 Não é permitida a construção de giraus nas casas de habitação particular, nem nos  
compartimentos dormitórios de casas de habitação coletiva.  
 
Art. 148 Não são permitidas divisões nos giraus, nem o seu fechamento por paredes de 
qualquer espécie.  
 

SEÇÃO IV 
DOS PORÕES 

 
Art. 149 Além do disposto no código de obras, os porões podem ser utilizados para despensas 
e depósitos, quando tenham a altura mínima de dois metros (2,0m) e satisfaçam às condições 
exigidas para tal destino. Nestes compartimentos serão tolerados:  
a) caixilhos, móveis envidraçados, nas aberturas de ventilação;  
b) portas gradeadas, quer sejam externas ou internas. 
 
Art. 150 Se a altura for, no mínimo, de dois metros e vinte centímetros (2,20m) e se houver  
iluminação e ventilação na forma exigida por este Código de obras e por este regulamento, 
poderão os porões servir de habitação diurna e noturna.  
 
Art. 151 Os porões de altura inferior a um metro (1,00m), deverão ser aterrados.  
 
Art. 152 Nos porões, qualquer que seja o pé-direito, serão observadas as seguintes disposições:  
a) terão o piso impermeabilizado, de acordo com o estabelecido no Código de obras e deste 
regulamento, no capitulo "pisos e vigamentos";  
b) as paredes do perímetro serão, na face externa, revestidas de material impermeável e 
resistente, até trinta centímetros (0,30m) acima do terreno exterior.  
 
Art. 153 Além do que exige o artigo anterior, os porões de pé-direito menor de dois metros 
(2,00m) ainda terão, nas paredes do perímetro, aberturas de ventilação guarnecidas de grades 
metálicas, fixas, de malha estreita, mas que permita a renovação do ar interior. Em caso 
nenhum se tolera vedação que prejudique o arejamento.  

 
SEÇÃO V 

DOS SOTÃOS 
 
Art. 154 Nos sótãos, os compartimentos que tiverem pé direito de dois metros e meio (2,50m) 
a dois metros e vinte centímetros (2,20m) e satisfizerem às demais exigências deste 
regulamento, quanto a área, iluminação e ventilação e além disso, forem forrados, poderão ser 
usados para habitação diurna e noturna.  
 
Parágrafo único -O pavimento superposto a uma garagem particular, isolada e situada em área 
de fundo, poderá ser construído como sótão.  
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Capitulo VIII 
DAS FUNDAÇÕES, PAREDES, PIDOS, COBERTURAS, MATERIAS E CONCRETO 

ARMADO 
SEÇÃO I 

DAS FUNDAÇÕES 
 
Art.155 Além do disposto no código de obras, as fundações comuns ou especiais, deverão ser 
projetadas de modo que fique perfeitamente assegurada a estabilidade da obra.  
 
Art.156 Os limites das cargas sobre terrenos de fundação serão os seguintes, em quilos por  
centímetro quadrados:  
a) Um meio (0,5) para os aterros ou velhos depósitos de entulho, já suficientemente recalcados 
e consolidados;  
b) Um (1) para terrenos comuns;  
c) Dois (2) para os terrenos argiloso, arenosos e secos; 
d) Quatro (4) para os terrenos de excepcional qualidade e ;  
e) Vinte (20) para rocha viva. Tais como: areia, piçarra e cascalho;  
 
Parágrafo - 1º Nos casos de cargas excêntricas as pressões nos bordos não deverão exceder a 
três quartos (3/4) dos valores constantes do presente artigo.  
 
Parágrafo -2º Se houver dúvida em relação a resistência do terreno poderá a Prefeitura exigir 
sondagens e verificações  locais, por conta do construtor utilizando-se os resultados na 
execução do projeto  
 
Art.157 A Prefeitura poderá exigir, conforme a constituição do terreno, o emprego de estacas 
ou outro meio adequado para sua consolidação.  
 
Art.158 Os alicerces das edificações, nos casos comuns, serão executados de acordo com as  
seguintes disposições:  
a) O material a empregar será pedra com argamassa conveniente, ou concreto.  
b) A espessura dos alicerces deverá ser tal, que distribua sobre o terreno pressão unitária 
compatível com a natureza deste.  
c) Os ressaltos não poderão exceder, em largura, a respectiva altura;  
d) Serão respaldados, antes de iniciadas as paredes, por uma camada de material impermeável;  
e) A profundidade mínima dos alicerces, quando não assentarem sobre rocha, será de 
cinqüenta centímetros (0,50m) a baixo do terreno circundante. 
 

SEÇÃO II 
DAS PAREDES 

 
Art.159 Nos edifícios comuns até dois (2) pavimentos as paredes externas, serão de um tijolo, 
no mínimo.  
 
Art.160 Os arcos, ou vigas, das aberturas deverão ser estabelecidos, de modo compatível com 
o material e vem resistir as cargas das peças das coberturas, dos barrotes etc.  
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Art.161 As paredes internas ou divisões poderão ser de meio (1/2) ou de um quarto (1/4) de 
tijolo.  
 
Art.162 As paredes externas das pequenas moradias na zona suburbana, e as paredes dos 
corpos secundários e das dependências de um só pavimento, poderão ter espessura de 
meio(1/2) tijolo.  
 
Art.163 Tratando-se de estrutura de concreto armado as paredes de enchimento não ficam 
sujeitas aos limites de espessuras estabelecidas nos artigos anteriores.  
 
Art.164 No caso de construções de mais de dois (2) pavimentos, ou destinadas a fins especiais, 
como fabricas, armazéns, oficiais, casas de diversões etc., onde se possam manifestar efeitos 
de sobrecargas especiais, esforços repetidos, ou vibrações, as espessuras das paredes serão 
calculados de modo que garantam a perfeita estabilidade e segurança do edifício, admitidas 
tais hipóteses.  
 
Art.165 Todas as paredes dos edifícios serão revestidas, externa e internamente, de emboço e 
reboco, feitos com argamassa apropriada.  
 
Parágrafo. 1º O revestimento será dispensado, quando o estilo exigir material aparente que 
possa dispensar essa medida.  
 
Parágrafo. 2º Quando as paredes ficarem com o acabamento externo em contato com o terreno 
circundante, deverão apresentar o revestimento externo impermeável.  
 
Art.166 Desde que não seja exigida a impermeabilidade das paredes, serão admitidas divisões 
de madeira, formando compartimentos de uso diurno, como sejam escritórios e consultórios 
e, se atingirem o teto, cada uma das subdivisões deverá satisfazer as condições de iluminação, 
ventilação e superfície mínima, exigidas por este regulamento.  
 
Parágrafo. 1º As divisões a que se refere o artigo anterior, não atingirem o teto, ficando livre, 
na parte superior, um terço (1/3), pelo menos, do pé direito, não será necessária que os 
compartimentos resultantes da subdivisão satisfaçam as condições indicadas no citado artigo.  
 
Paragrafo. 2º Em caso algum, poderão ser construídos forros na altura das divisões, devendo 
estas ser envernizadas ou pintadas.  
 
Art.167 As divisões de madeira a que se refere o artigo anterior não podem ser construídas 
para a formação de compartimentos de permanência noturna, que se trate de habitações 
particulares ou coletivas. 

SEÇÃO III 
DOS PISOS 

 
 Art.168 A edificação acima dos alicerces, ficará separada do solo em toda a superfície por uma 
camada isolante de concreto 1:3:6 pelo menos, de dez centímetros (0,10) de espessura.  
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Parágrafo Único. A Prefeitura poderá permitir que a manta de impermeabilizante seja 
construída de calçamento de pedra convenientemente rejuntada.  
 
Art.169 O terreno em torno das edificações e junto as paredes, será revestido, numa faixa de 
setenta centímetros (0,70m) de largura com material, impermeável e resistente formando a 
calçada.  
 
Parágrafo Único. Em torno das dependências a calçada deverá ter largura de meio metro 
(0,50m).  
 
Art.170 Os pisos nos edifícios de mais de dois (2) pavimentos serão incombustíveis.  
 
Art.171 Serão incombustíveis os pisos dos pavimentos, passadiços, galerias etc, dos edifícios 
ocupados por estabelecimentos comerciais e industriais, hospitais, casas de diversões, 
sociedades, clubes, habitações coletivas, depósitos etc.  
 
Art.172 Os pisos serão convenientemente revestidos com material adequado segundo o caso e 
as prescrições deste regulamento.  

SEÇÃO IV 
DAS COBERTURAS 

 
Art.173 Na cobertura dos edifícios deverão ser empregados materiais impermeáveis e 
imputrescíveis, de reduzida condutividade calórica, incombustíveis capazes de resistir a ação 
dos agentes atmosféricos.  
 
Art.174 A cobertura dos edifícios a serem construídos ou reconstruídos deverá ser 
convenientemente impermeabilizada, quando constituída por laje de concreto e em todos os 
outros casos em que o material empregado não todos os outros casos em que o material 
empregado não seja pela sua própria natureza constituído impermeável.  
 

SEÇÃO V 
DOS MATERIAS 

 
Art.175 Os materiais a serem empregados nas construções deverão ser de qualidade 
apropriada ao fim a que se destinam e isentos de imperfeições que possam diminuir- lhes 
resistência e a duração.  
 
Art.176 A Prefeitura reserva-se o direito de impedir o emprego de qualquer material que julgar 
impróprio e em conseqüência o de exigir o seu exame a expensas do construtor ou do 
proprietário.  
 
 

SEÇÃO VI 
DO CONCRETO ARMADO 
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Art.177 As obras de concreto aramado obedecerão as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (A.B.N.T) pra Calculo e Execução de Obras e Concreto Armado, oficializada 
pelo Decreto-lei Federal.  

Capitulo IX 
DAS OBRAS NO CEMITERIO 

SEÇÃO I 
DAS OBRAS 

Art.178 Considera-se construção funerária toda obra executada nos Cemitérios, tais como: 
Túmulos, Jazigos, Mausoléus, Cenótafios, Panteons e construções equivalentes, bem como, 
reformas, demolições e ampliações, consertos, montagens e reparações, inclusive colocação de 
placas, emblemas e cruzes. 

Art.179 A Construção Funerária poderá ser executada por particulares nos Cemitérios 
Municipais, dependendo, porém, de previa Licença, Alvará respectivo e recolhimento dos 
preços públicos devidos. 

Parágrafo. 1º Para obtenção do Alvará para Construção Funerária, o empreiteiro particular 
formalizará requerimento junto aos órgãos competentes da prefeitura, instruindo o seu pedido 
com os seguintes documentos: 

a) Projeto da obra a ser executada; 

b) Memorial descritivo dos serviços a serem executados; 

c) Acordo firmado entre concessionário ou seu representante e o empreiteiro, onde ambos se 
comprometerem ao cumprimento das determinações do presente regulamento; 

Parágrafo. 2º Aprovada a construção, será expedido Alvará com validade de 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias a pedido do interessado, justificando nesse 
pedido aos motivos do novo prazo; 

Parágrafo. 3º Quando a construção Funerária depender de cálculos de resistência e 
estabilidade, o Administrador Geral dos Cemitérios exigirá do construtor responsável, Laudo 
Técnico respectivo firmado por profissional, vistoriado e aprovado pelo órgão competente da 
prefeitura; 
 
Parágrafo. 4º O material destinado às construções Funerárias somente poderá ser depositado 
em quantidade suficiente para o seu emprego, no tempo máximo de 5 (cinco) dias, nas 
condições e em local a ser designado pela administração dos cemitérios; 

Paragrafo. 5º O transporte de material de construção, dentro dos Cemitérios, somente será 
procedido mediante prévia e expressa autorização que, em casos especiais, fixará a forma de 
transporte e local a ser depositado. 

Parágrafo. 6º Fica o construtor responsável pela remoção do material restante, assim como pela 
limpeza completa do local de obra, dos passeios e dos túmulos que a circulam. 
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Art.180 Os empreiteiros não registrados ou licenciados pelo órgão competente da prefeitura, 
que pagarem as taxas respectivas, poderão executar pequenas obras nos cemitérios do 
Município, desde que não dependam de aprovação de Planta ou Alvará de Licença, 
dependendo de prévia comunicação e aprovação da administração dos cemitérios. 
 
Paragrafo. 1º Os empreiteiros acima referidos, bem como os licenciados, que trabalharem nos 
Cemitérios, ficam sujeitos as disposições contidas neste regulamento. 

Parágrafo. 2º Entende-se como pequenas obras as de: 

I - Colocação de Lápides nas sepulturas, assentadas sobre muretas de alvenarias de tijolos, 
construção de pequenas colunas comemorativas, implantação de cruzes com base de alvenaria 
de tijolos, instalação de grades balaustradas, pilares com correntes, muretas de quadros e 
outras obras equivalentes. 

Art.181 O Órgão Municipal de Infraestrutura fiscalizará a execução das plantas aprovadas das 
construções funerárias, auxiliadas pela administração do cemitério, que comunicará a mesma 
as irregularidades que observarem. 

Art.182 Os carneiros (gavetas) serão feitos pelos construtores registrados e licenciados, sob a 
fiscalização da Secretaria de Obras e Serviços. 

Parágrafo. 1º Nenhum construtor deverá iniciar simultaneamente dois ou mais serviços de 
construção funerária, exceção feita aqueles que provarem registro de pessoal em número 
suficiente e autorizado previamente pela administração do cemitério. 

Parágrafo. 2º O transporte de material e terra deverá ser feito com equipamentos próprios e 
aprovados pela administração do cemitério. 

Art.183 As construções dos túmulos somente poderão ser executadas nos Cemitérios 
Municipais, depois de obtido o Alvará de Licença, mediante requerimento do interessado, 
dirigido ao órgão competente da prefeitura, devidamente formalizadas e instruídas, com: 
 
I - título de permissão; 

II - documentação de parentesco; 

III - 2 (duas) vias do projeto constando as escalas regulamentares; constando as escalas 
regulamentares de 1:20, e a situação, na escala de 1:100, e cortes transversais, longitudinais e 
elevação; 

IV - cópia do contrato de construção. 

Parágrafo. 1º Nenhuma construção poderá ser iniciada, sem que sejam exibidos, ao Chefe de 
Serviço do Cemitério o Alvará de Licença e a planta aprovada pelo órgão competente. 
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Parágrafo. 2º As pequenas obras de reparos e pintura dependerão unicamente, de autorização 
fornecida pela Administração dos Cemitérios e do pagamento dos emolumentos. 
 
Paragrafo. 3º Nenhuma responsabilidade caberá ao Município, pelos acordos ou contratos 
firmados entre os permissionários e terceiros, no que se refere ao disposto no presente artigo. 
 
Art.184 Fica vedada a construção de gavetas subterrâneas, salvo as construções edificadas 
anteriormente a este regulamento nos cemitérios parques. 

Art.185 As construções seguirão o seguinte: 

I - as paredes, tetos e pisos, feitos em concreto armado, terão as seguintes medidas: 

a) 0,28m, quando se tratar de paredes de capela e 0,15m, para paredes de gavetas; 

b) 0,10m, para tetos e pisos de capelas ou gavetas. 

II - as dimensões internas das gavetas terão no mínimo, largura de 0,90m, comprimento de 
2,20m e altura de 0,70m; 

III - entre duas construções haverá um espaço mínimo de 0,30m; 

IV - nos lotes revertidos a dimensão poderá não obedecer ao inciso II, porém a dimensão 
mínima de largura deverá ser de 0,80m; 

V - do meio fio até a construção haverá um passeio com as dimensões estabelecidas pela 
administração do cemitérios; 

VI - os espaços entre as construções deverão ser pavimentadas pelos respectivos 
permissionários dos terrenos, por ocasião das construções, sendo o tipo dessa pavimentação 
preliminarmente aprovado; 

VII - todo o material destinado às construções, como tijolos, areia e outros, será depositado 
pelos interessados em local previamente indicado pelo administrador do cemitério respectivo, 
permitindo-se apenas, a permanência no local da construção, da quantidade necessária para o 
serviço de cada dia; 

VIII - o transporte de material será feito em carrinhos de mão; 

IX - logo que esteja concluída a construção, os materiais restantes deverão ser removidos pelo 
encarregado e o local limpo; 

X - diariamente, ao deixar o trabalho, deverá o encarregado proceder à limpeza dos passeios 
que circundam as construções em referência; 

XI - é vedada a utilização de materiais deteriorados. 
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Parágrafo. 1º Em casos excepcionais o órgão competente da prefeitura poderá autorizar um 
espaço entre duas construções fora do que o estabelecido neste artigo. 

Paragrafo. 2º Por ocasião das escavações, tomará o pedreiro, todas as medidas de precaução 
necessárias para que não seja prejudicada a estabilidade das construções circunvizinhas e dos 
arruamentos, tornando-se responsáveis o dono da obra e o pedreiro, solidariamente, pelos 
danos ocasionados. 

Paragrafo. 3º Qualquer inobservância destas normas implicará em embargo imediato da 
construção e aplicação de penalidade pela Administração dos Cemitérios. 

Paragrafo Quarto - As construções serão fiscalizadas pela Administração de cada Cemitério. 

SEÇÃO II 
DOS EMPREITEIROS E CONSTRUTORES FUNERÁRIOS 

 

ART.186 Os empreiteiros e construtores Funerários serão livremente escolhidos pelo 
concessionário do terreno. 

Art.187 Os empreiteiros e construtores Funerários deverão cadastrar-se, apresentando, para 
tanto, os documentos seguintes: 

I - Requerimento solicitando o cadastramento; 

I - Prova de Capacidade Jurídica; 

II - Prova de Inscrição nas repartições públicas competentes; 

IV - Atestado de antecedentes policiais dos sócios componentes; 

V - Duas fotografias 3x4 do sócio responsável perante ACM; 

VI - Certificado de regularidade da situação perante o INSS; 

VII -Declaração, obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos, indistintamente. 

Parágrafo único. A renovação do cadastramento do construtor Funerário, que ocorrerá 
anualmente, ficará sempre condicionada às informações prévias do fiscal do Cemitério ou do 
Administrador Geral, das atividades e atitudes do referido construtor, que recomendarão ou 
não a renovação referida. 

Art.188 Exceto para o pessoal administrativo, nenhum trabalho será permitido nos Cemitérios 
Municipais fora no horário normal de funcionamento, salvo nos casos de força maior, 
devidamente comprovados e aprovados pela administração do cemitério. 
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Parágrafo único. Fica proibido nos Cemitérios Municipais qualquer tipo de construção 
Funerária aos Domingos e Feriados. 

Art.189 Os empreiteiros são responsáveis por si e por seus empregados ou prepostos, pelos 
prejuízos que causarem, por Dolo ou Culpa, às sepulturas, em que estiverem trabalhando ou 
as vizinhas, bem como,  a qualquer patrimônio do Cemitério. 

Parágrafo. 1º Os empreiteiros, seus empregados e qualquer outra pessoa com atividade junto 
aos Cemitérios Municipais, ficam sujeitos, enquanto permanecerem no recinto dos mesmos, 
aos dispositivos do presente regulamento. 

Parágrafo. 2º A falta de urbanidade e respeito para com os servidores e ao público em geral 
por parte das pessoas que têm permissão para trabalharem nos Cemitérios, implicará na pena 
de suspensão das suas atividades naquele local. 

Capitulo X 

DOS AÇOUGUES 
 
Art.100 Os açougues serão instalados em compartimentos com superfície mínima de dezesseis 
metros quadrados e satisfazendo as seguintes condições:  
a) não terão comunicação interna com outras partes da casa;  
b) terão portas de grades ou portões de ferro, que permita o arejamento, impeçam a entrada 
de pequenos animais;  
c) terão paredes revestidas de azulejos brancos ou de material equivalente, até altura de dois 
metros, sendo o restante, até o teto, pintado a óleo, esmalte ou similar;  
d) terão os pisos revestidos de ladrilhos de cores claras, com a inclinação necessária para o  
escoamento das águas da lavagem;  
e) terão pia com torneira e ralo, no piso, ligados à rede de esgoto.  

 
Capítulo XI 

DOS DEPOSITOS DE INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS 
SEÇÃO I 

DOS INFLAMAVEIS 
 
Art. 101 Os depósitos para armazenagem, a granel, de inflamáveis, assim como o deposito de 
explosivos, enquanto não forem criados os respectivos entrepostos, só poderão existir na zona 
rural.  
 
Parágrafo. 1º A licença para construção e instalação de deposito de inflamáveis depende de 
previa aprovação, pela Prefeitura do projeto das respectivas obras.  
 
Parágrafo. 2º A Prefeitura poderá estabelece para cada caso especial as exigências necessárias 
para a construção ou instalação projetada e as propriedades vizinhas das melhores condições 
de segurança.  
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Parágrafo. 3º Os depósitos de inflamáveis, com todas as suas dependências e anexos, inclusive 
oficinas, galpões para armazenamento de tambores, latas ou outros, recipientes, locais de 
enchimento destes recipientes, escritórios, casas de residência de empregados, etc., serão 
dotados de instalação para combate ao fogo e de extintores portáteis em quantidade e 
disposições convenientes, tudo em permanentes e perfeitas condições de funcionamento. 
 
Paragrafo. 4º Todas as dependências e anexos dos depósitos de inflamáveis serão construídos 
de material incombustível, admitindo-se emprego de outro material apenas nos caibros, ripas 
e esquadrias.  
 
Paragrafo. 5º As casas de residência de empregados deverão ficar afastadas, pelo menos, cem 
metros (100m), dos tanques e dos galpões de armazenamento de inflamáveis.  
 
Paragrafo. 6º Aos depósitos de inflamáveis já existentes, e aos que venham a ser construídos, 
poderá a Prefeitura impor a qualquer tempo, exigências, que lhes melhorem as condições de 
segurança.  
 

SEÇÃO II 
DOS EXPLOSIVOS 

 
Art.102 Para os depósitos de explosivos, a Prefeitura estabelecerá, em cada caso as condições 
de segurança, observando-se o que manda o parágrafo 3º do artigo anterior e guardada a maior 
distância possível entre o local de armazenamento dos explosivos e as demais dependências 
do deposito.  
 
Parágrafo Único. Aos depósitos de inflamáveis e explosivos já existentes, e aos que venham a 
ser construídos, poderá a Prefeitura impor a qualquer tempo, exigências, que lhes melhorem 
as condições de segurança.  

Capitulo XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.103 É obrigatório o Alvará de Licença para construir, expedido pelo órgão competente da 
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins, para: 

I – Construção de qualquer natureza, dentro dos limites do território municipal de São Miguel 
do Tocantins; 
 
II – Obra de ampliação de edificação; 
 
III- Obra de reforma de edificação; 
 
IV – Obras de qualquer natureza em imóveis de valor cultural e históricos, reconhecido por lei 
municipal, estadual ou federal; 
 
V – Demolição de edificação de qualquer natureza; 
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VI – Obras de infraestrutura urbana, como redes de água, esgoto, energia elétrica, 
telecomunicação, cercas elétricas, estação de tratamento de efluentes, reservação de água, e 
similares, drenagem pluvial, pavimentação e obras de artes especiais; 
 
VII – Instalação de antena receptora/transmissora de telecomunicação; 
 
VIII – Substituição total ou parcial dos passeios em logradouro público; 
 
IX – Implantação e rebaixamento de meio fio (guias); 
 
X – Outros serviços de apoio a construção como central de concreto, britador, armador e outros 
que não estejam no mesmo lote da obra em execução; e, 
 
XI – Outros serviços pertinente a obras de construção. 
 
Parágrafo. 1º Os valores da Taxa não pagos no vencimento ficarão sujeitos aos seguintes 
acréscimos moratórios: 
I - até 30 dias de atraso - 5% (dez por cento) 
II - de 31 até 60 dias - 10% (vinte por cento) 
III - de 61 até 90 dias - 15% (trinta por cento) 
IV - de 91 até 120 dias - 20% (quarenta por cento) 
V - de 121 dias em diante - 25% (cinquenta por cento) 
 
Parágrafo. 2º  Respondem solidariamente, quanto ao pagamento da mora, as pessoas físicas ou 
jurídicas responsáveis pelos projetos ou por sua execução. 
 
Art. 104 Não será expedida, nem entregue a licença para a realização de obras, reparos ou 
serviços em logradouros públicos sem a cópia do comprovante de pagamento do valor da 
Taxa. 
 
Parágrafo único. Não será dado prosseguimento ao pedido de licenciamento para a realização 
de obras, reparos ou serviços em logradouros públicos sem o pagamento da taxa, ressalvados 
os casos de emergência previstos em legislação pertinente. 
 
Art.105 O atraso no pagamento da Taxa, sujeitará o infrator às multas cabíveis na legislação, 
além de impedir a concessão de novos licenciamentos para a realização de obras, reparos ou 
serviços em logradouros públicos. 
 
Parágrafo único. Enquanto não houver a comprovação dos pagamentos por parte do(s) 
responsável(is), não será dado prosseguimento aos pedidos de licenciamento para a realização 
de novas obras, reparos ou serviços em logradouros públicos. 
 
Art. 106 É de competência da Secretaria Municipal de Infraestrutura a Fiscalização de Obras: 
 
I – verificar e orientar o cumprimento da regularização urbanística concernente à obras 
públicas e particulares; 
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II – verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem 
providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com a legislação; 
 
III – embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; 
 
IV – efetuar competente vistoria de obras para o efetivo cumprimento da lei; 
 
V – analisar e emitir parecer dos pedidos de aprovação de projetos, demolições, habite-se e 
outros; 
 
VI – acompanhar os arquitetos e engenheiros da prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas 
em sua jurisdição; 
 
VII – fiscalizar obras e serviços realizados em logradouros públicos no que se refere à licença 
exigida em legislação específica; 
 
VIII – intimar, autuar, interditar, notificar, embargar, multar, estabelecer prazos e tomar outras 
providências em relação aos transgressores das leis, normas e regulamentos concernentes à 
obras particulares; 
 
Art. 107 Será de competência da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de: 
a) intervir na regulamentação e fiscalização no que desrespeito a criação de suínos, aves em 
área urbana e, 
a) fossa séptica e esgoto a céu aberto nas vias públicas; 
 
 I- as intervenções de regulamentação e fiscalização que dispõe as línea “a” e “b”, as medidas 
serão tomadas através das normas legais vigentes do município de São Miguel do Tocantins e 
demais normas pertinentes. 
 

Art. 108 Os servidores incumbidos da execução das atividades de que trata este Regulamento 
têm carteira de identidade pessoal e funcional fornecida pelo órgão competente da prefeitura, 
da qual constará, além da denominação do órgão, nome e cargo. 

 
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo, no exercício de suas funções, ficam 
obrigados a exibir a carteira funcional. 

Art. 109 As obras residências, estabelecimentos comerciais e industriais concluídas antes deste 
regulamento deverão se adequa no prazo de 120 dias a partir da publicação deste regulamento. 

Parágrafo Único. Desde que não haja rede pública coletora de esgotos, todas as edificações 
ficam obrigadas a fazer uso de fossas sépticas para tratamento de esgotos, com destino final 
adequado dos efluentes, devendo o órgão competente indicar outras medidas a serem 
executadas.  
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Art. 110 Ficam instituídos e homologados os termos de fiscalização utilizados por este 
Município para os procedimentos administrativos do Setor de Fiscalização, em conformidade 
com as Leis Complementares Municipais. 

Parágrafo. 1° Os termos de fiscalização citados no caput deste artigo estão em anexo a este 
Decreto, e na seguinte ordem: 

I – Anexo 01 – Termo de Notificação/ Intimação; 
II – Anexo 02 – Auto de Infração; 
III – Anexo 03 – Auto de Apreensão; 
IV – Anexo 04 – Embargo; 
V – Anexo 05 – Interdição; 
VI – Anexo 06 – Habite- Se; 
VII – Anexo 07 – Alvará de Construção; 
VIII – Anexo 08 – Taxas e 
 IX – Anexo 09 - Multas. 

Parágrafo. 2° Os termos de fiscalização serão preenchidos em 03 (três) vias, que terão a 
seguinte destinação: 

I – 1ª Via: Órgão Fazendário; 
II – 2ª Via: Contribuinte; 
II- 3ª Via: Processo. 

Parágrafo. 3° Os modelos indicados nos Anexos serão exclusivamente utilizados em impressão 
e sua utilização é obrigatória pelos fiscais deste Município. 

Art. 111 O servidor público que, por má fé, extraviar documentos, agir em conluio ou concorrer 
para uso fraudulento de documentos oficiais será de imediato afastado de suas funções, sem 
prejuízo da abertura do competente processo administrativo, para fins de aplicação das 
penalidades previstas em lei. 

Art. 112 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano em consonância com Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

Art. 113 Para fiel cumprimento das disposições do Código de Obras e deste Regulamento, o 

Poder Municipal poderá, se necessário valer-se de mandato judicial, através da ação 

cominatória, de acordo com o disposto no Código de Processo Civil. 

Art. 114 Fica autorizado o Executivo Municipal em conjunto a Secretaria Municipal de 

planejamento, a baixar e publicar ato complementar a este regulamento. 

Art. 115 Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do 
Tocantins, aos 25 (vinte e cinco dias do mês de março do ano de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
ELISANGELA ALVES CARVALHO SOUSA 

Prefeita Municipal.                                      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


