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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇAO EIRELI
EMPENHO 17206/20
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI 
ME
EMPENHOS 22258/20, 22259/20 E 22260/20
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade e da moralidade administrativa, 
DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, 
bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual apli-
car pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, 
a reincidência implicará em rescisão contratual e penalida-
des administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 
8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, II e III do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA do valor re-
ferente ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do 
contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 25634/19
Diante da manifestação da Ger. de Manutenção, quanto a 
não resolutividade em tempo hábil para o atendimento da ga-
rantia do equipamento relacionado no chamado em aberto 
OS 32237 em complemento ao chamado 31725, pertencen-
tes ao empenho em epígrafe. Com fundamento na proposta 
de cotação enviada, conforme item 3, bem como Anexo do 
TR. Com fundamento na Lei 8078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor, Seção III, Art. 18, Parágrafo 1º Inciso I. Fica a 
empresa NOTIFICADA a REALIZAR O ATENDIMENTO DA 
GARANTIA no prazo de 48 horas, impreterivelmente, a con-
tar do recebimento desta. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 595/19 – Contrato: PRE/0001/20
Contratada: Centro de Litotripsia Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fica prorro-
gado por mais 03 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 247/19 – Contrato: PRE/0410/19
Contratada: Wellinton Regis Pereira Liberal Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fica prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 497/2020
ATA Nº 0006/21
CONTRATADA: MINERAÇÃO HIDROLEVE EIRELI
OBJETO: Fornecimento de água mineral – Valor Unitário – 
Item 01 - R$5,00 – SMA – Adilson Vedroni - Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2020
ATA Nº 0007/21
CONTRATADA: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E 
PARAFUSOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de ferramentas, EPIS e outros – Va-
lores Unitários – Item 01 - R$21,00; - Item 24 - R$4,00; - Item 
26 - R$1,99; - Item 29 - R$8,40; - Item 33 - R$45,00 – SMSG 
– Ulisses R. Almeida- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2020
ATA Nº 0008/21
CONTRATADA: ARC COMERCIO DE EPI EIRELI
OBJETO: Fornecimento de ferramentas, EPIS e outros – Va-
lores Unitários – Item 22 - R$23,80; - Item 36 - R$26,99; - 
Item 38 - R$7,25; - Item 48 - R$5,74 – SMSG – Ulisses R. 
Almeida- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2020
ATA Nº 0009/21
CONTRATADA: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
OBJETO: Fornecimento de ferramentas, EPIS e outros – Va-
lores Unitários – Item 21 - R$28,00; - Item 42 - R$9,50; - Item 
43 - R$9,50 – SMSG – Ulisses R. Almeida- Prazo de vigên-

cia: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2020
ATA Nº 0010/21
CONTRATADA: GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FER-
RAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
OBJETO: Fornecimento de ferramentas, EPIS e outros – Va-
lores Unitários – Item 03 - R$150,00; - Item 30 - R$14,00; 
- Item 40 - R$24,00;- Item 44 - R$8,00; - Item 51 - R$56,00; 
- Item 54 - R$2,50;- Item 57 - R$52,80; - Item 79 - R$30,00 
– SMSG – Ulisses R. Almeida- Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Tomada de Preços nº 034/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXE-
CUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE EROSÃO COM 
A IMPLANTAÇÃO DE GALERIA NO CÓRREGO DA BAIXA-
DA SECA, TRAVESSIA COM A AVENIDA FAIEZ NAMETALAH 
TARRAF – SEC. MUN. OBRAS. Informamos que foram dis-
ponibilizados esclarecimentos relativos a este procedimento 
licitatório no seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action   e fica, desde já, fazendo par-
te integrante do instrumento convocatório, sendo válido para 
todos os efeitos legais o documento original encartado nos au-
tos, a disposição dos interessados.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 134/2020 – PROCESSO Nº 11.374/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de cadeiras e longa-
rinas para a Secretaria Municipal de Saúde Informamos que 
fica redesignada a data de retomada da sessão para o dia 
06/01/2021 às 11:30hs. Ficam convocadas todas as empresas 
participantes a acompanhar a sessão. Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
364/2020 – PROCESSO Nº 13.134/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de material hospi-
talar para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
07/01/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Maria-
na Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
469/2020 – PROCESSO Nº 13.767/2020 
Objeto: contratação de empresa para sistema de relaciona-
mento multicanal com suporte ao "WHATSAPP BUSINESS 
API", "FACEBOOK MESSENGER", “TELEGRAM”, “SMS” e 
“E-MAIL”, para operadores simultâneos. Secretaria Municipal 
da Fazenda.. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 07/01/2021 às 14:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernan-
des – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
464/2020 – PROCESSO Nº 13.747/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de bebedouros e pu-
rificadores. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
07/01/2021 às 15:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
373/2020 – PROCESSO Nº 13.161/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais hospi-
talares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
07/01/2021 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HO-
MOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 512/2020 – Processo 
13.936/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de concreto betu-
minoso usinado quente CBUQ faixa IV para serviços de re-
capeamento em ruas do município. Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais. Sessão pública realizada on line com início 
dia 18/12/2020, sendo adjudicado o item á empresa declara-
da vencedora:  USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA item 
1. O item 2 foi deserto. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Mariana  Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida – Secre-

tário Municipal de Serviços Gerais.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HO-
MOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 494/2020 – Processo 
13.866/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
escritório. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública re-
alizada on line com início dia 11/12/2020, sendo adjudicado 
os itens ás empresas declaradas vencedoras: DALEN SUPRI-
MENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI EPP 
itens 10, 17, 30, 31, 33, 34; FERNANDO GUERREIRO LOPES 
item 29; GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME 
itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 
MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME item 18. Os itens 1, 13, 
20, 24, 25, 26, 27, 28 e 32 foram fracassados. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Mariana  Correa Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim – Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HO-
MOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 442/2020 – Processo 
13.663/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 13/11/2020, 
sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedo-
ras: ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALI-
MENTOS LTDA (item 32), AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA LTDA. (item 12), BIOLAB SANUS FARMA-
CEUTICA LTDA (item 1), CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (item 19), CIMED 
INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. (itens 18, 21, 29), 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. (itens 16, 
31), CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACËUTICOS 
LTDA. (itens 8, 14, 15, 17, 25), DUPATRI HOSPITALAR CO-
MERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (item 6), JC 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA  
(item 10), PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. (itens 2, 9, 20) 
e SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 4, 13, 
22, 23, 24, 26). Itens 03, 05, 27, 30: Fracassados. Itens 11 e 
28: Desertos. Não houve manifestação de intenção de recur-
so. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
– Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim – Secretário 
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 544/2020 - Processo 
14.110/2020
Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamen-
tos para fiscalização eletrônica de trânsito e de infraestruturas 
não ativas, em atendimento a legislação de regência e confor-
me Termo de Referência anexo ao Edital. Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e Segurança.
Impugnantes: ELISEU KOPP & CIA. LTDA.; TALENTECH - 
TECNOLOGIA LTDA. e FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMA-
ÇÃO LTDA.
Ficam indeferidas as impugnações interpostas pelas empre-
sas, mantendo os termos atuais do edital. O inteiro teor da 
decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’.  Celia Candida 
Faria – Pregoeira.

DECRETO Nº 18.768
DE 5 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro da EMPRO.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das suas atribui-
ções legais e nos termos do art. 64, VI, da Lei Orgânica do 
Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado para o cargo de Diretor Administrativo 
e Financeiro da EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, o 
Sr. João Pereira Curado Junior, a partir de 1º de janeiro de 
2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de janeiro de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrado no livro de Decretos e, em seguida, publicado 
por afixação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.
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DECRETO Nº 18.769
DE 5 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia Diretor de Desenvolvimento e Tecnologia da EM-
PRO.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das suas atribui-
ções legais e nos termos do art. 64, VI, da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado para o cargo de Diretor de Desenvol-
vimento e Tecnologia da EMPRO TECNOLOGIA E INFOR-
MAÇÃO, o Sr. Domingos Correia, a partir de 1º de janeiro de 
2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de janeiro de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrado no livro de Decretos e, em seguida, publicado por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 079 de 2 de dezembro 
de 2020
O SUPERINTENDENTE DO SeMAE, usando das atribuições 
e competências que lhe são conferidas pela Lei Complemen-
tar n.º 130/2001, de 24 de agosto de 2001, e suas alterações 
posteriores nos termos do art. 11, alínea “f”, combinado com 
o disposto no artigo 243 da Lei Complementar n.º 05/90 e 
CONSIDERANDO o que consta nos autos da Sindicância 
01/2020, que apurou denúncia feita por usuário do SeMAE 
em face da conduta de servidores da autarquia;
RESOLVE:
ARTIGO 1º - determinar, nos termos do artigo 242 e seguin-
tes, da Lei Complementar n.º 05/90, a instauração de PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apuração da 
conduta dos servidores O S, matrícula nº 044, ocupante do 
cargo de Agente de Saneamento, com fundamento nos art. 
233, III, da Lei Complementar Municipal nº 05/90, por des-
cumprimento dos deveres previstos nos incisos I, II, III e IX, 
do art. 204, violação das proibições constantes dos incisos 
I, X, XIII, XV, XVI, XVIII, do art. 205 e incisos I e XIII, do art. 
220, da LC 05/1990, e em face do servidor J P S, matrícula 
nº 081, ocupante do cargo de Agente de Saneamento, com 
fundamento nos art. 233, III, da Lei Complementar Municipal 
nº 05/90, por descumprimento dos deveres previstos nos 
incisos I, IV e VI, do art. 204, violação das proibições cons-
tantes dos incisos XIII e XV, do art. 205 e incisos I e XIII, do 
art. 220, todos da LC 05/1990, conforme fatos descritos no 
relatório da comissão sindicante, o qual passa a fazer parte 
desta portaria.
ARTIGO 2º - designar os servidores efetivos e estáveis 
DANIEL HENRIQUE RAMOS DA ROCHA, advogado, lotado 
na Supervisão Administrativa, matrícula 458, LEDA JORDÃO 
DE PAULA NARUMIYA, matrícula n. 1017, agente admi-
nistrativo, e MALU CRISTINA DOS SANTOS GOMYDE, 
analista administrativo, matrícula 1054, ambas lotadas na 
Gerência Administrativo-Financeira para, sob a presidência 
do primeiro, constituírem Comissão PROCESSANTE incum-
bida de apurar a conduta dos servidores.
ARTIGO 3º - estabelecer, nos termos do Art. 261 da Lei 
Complementar n.º 05/90, o prazo de 60 (sessenta) dias para 
conclusão dos trabalhos e entrega de relatório, a contar da 
data da publicação.
ARTIGO 4.º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justificamos que o pagamento em ques-
tão está sendo efetuado independente de sua ordem crono-
lógica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de inte-
resse público. # CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Cons-
truções e Empreendimentos Eireli. Valor: R$ 2.041.459,44. 
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia. Publicada por afixação no local 
de costume, e pela imprensa local. São José do Rio Preto, 
05 de janeiro de 2021. João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. 
e Financeiro - José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
72/2020 – PROCESSO SICOM 3362/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus, câma-
ras de ar e protetores novos, para os veículos e equipamen-
tos pertencentes ao SeMAE.
Fica designado o dia 12.01.2021, às 09:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 05.01.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 33/2020.
OBJETO: Registro de preço para fornecimento de 42.000 
(quarenta e dois mil) quilogramas de polímero catiônico gra-
nular (pó) de alto peso molecular/alta carga para utilização 
no sistema de desidratação mecânica de lodos da Estação 
de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio Preto), loca-
lizada à Rodovia Custódio da Silva, km 4,5 - Município de 
São José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020
DETENTORA DA ATA: SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA 
EIRELI
Valor unitário Registrado: Item 1 - R$ 18,00 Prazo de 
Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 05.10.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 05.01.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 05.01.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1675
(De 06 de janeiro de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 

de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos Integrais, à 
senhora ELOISA ANTONIETA DOS SANTOS MAXIMO, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enferma-
gem, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0002/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 06/01/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1676
(De 06 de janeiro de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos Integrais, à 
senhora CRISTINA AUGUSTA LOPES, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 
básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0003/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 06/01/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1677
(De 06 de janeiro de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos Integrais, à 
senhora SILVIA HELENA DE SOUZA BAYMA, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Enfermeiro Padrão, nível 
superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0004/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 06/01/2021 e revoga as 
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

 
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 

do Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1678
(De 06 de janeiro de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos Integrais, 
à senhora ANA PAULA CAVENAGHI PASCOM, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0005/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 06/01/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1679
(De 06 de janeiro de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais inte-
grais, à senhora FABIANA DE SOUZA MANSUR, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0006/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 06/01/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1680
(De 06 de janeiro de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora ANA PAULA SANCHES MIGUEL FERREIRA, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Agente Fiscal de 
Posturas, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0007/01/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 06/01/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S 

PORTARIA N.º 34.750 DE 01 DE JANEIRO DE 2021 
DISPENSA, o servidor JOÃO HENRIQUE COSTA, Guarda Municipal, da Função de OUVIDOR DA 
GUARDA MUNICIPAL, sem remuneração, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar n.º 177/2003, 
com nova redação dada pelo artigo 43 da Lei Complementar nº 331/2010, e inciso II, do artigo 13, da Lei 
Federal nº 13.022/2014, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de janeiro de 2021. 
PORTARIA N.º 34.751 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 
RELOTA, os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as): 

NOME SECRETARIA 
ANTERIOR RELOTADO PARA EFEITOS 

FABIANO FERNANDES DAN Secretaria Municipal de 
Administração 

Procuradoria-Geral do 
Município 01/01/2021 

VALERIA CRISTINA BRANDT 
GARCIA 

Secretaria Municipal de 
Administração 

Procuradoria-Geral do 
Município 01/01/2021 

 
PORTARIA N.º 34.752 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 
RELOTA, os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as): 

NOME SECRETARIA 
ANTERIOR RELOTADO PARA EFEITOS 

DANIELE TARGA DE 
CARVALHO 

Procuradoria-Geral do 
Município 

Secretaria Municipal 
de Administração 01/01/2021 

MARIA CAROLINA 
PASCHOALAO CHEIDDI 

Procuradoria-Geral do 
Município 

Secretaria Municipal 
de Administração 01/01/2021 

 
PORTARIA N.º 34.775 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) JOAO CARLOS ALVES DOS SANTOS, Enfermeiro, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, 
surtindo os efeitos desta a partir de 04 de janeiro de 2021. 
PORTARIA N.º 34.776 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo n.º 1018111-38.2020.8.26.0576, 
do anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 
28.738 de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) 
servidor(a) CLAUDIA DA FONSECA BATISTA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, onde se lê “com 
efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 07/10/2012”. 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
06 de janeiro de 2021

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 649 
DE 5 DE JANEIRO DE 2021. 
Institui o Código de Obras e Edificações no Município de São José 
do Rio Preto e dá outras providências. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica instituído o Código de Obras e Edificações (COE) como o instrumento que disciplina as 
regras gerais de autorização e legalização da atividade edilícia, observados projeto, execução, 
manutenção e utilização de obras, edificações e equipamentos, dentro dos limites do imóvel, bem como 
os respectivos procedimentos administrativos, executivos e fiscalizatórios de tais atividades, 
estabelecendo normas específicas a serem observadas no Município a que faz referência, em 
complemento às fixadas por Normas Técnicas relacionadas à matéria edilícia. 
 

CAPÍTULO I 
SIGLAS E ABREVIATURAS 

Art. 2º Para os fins de compreensão desta Lei Complementar, os órgãos, entidades e expressões são 
identificados pelas seguintes siglas e abreviaturas: 
I – ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
II – APP: Área de Preservação Permanente; 
III – ART: Anotação de Responsabilidade Técnica perante o CREA; 
IV – AVCB: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 
V – BIC: Boletim Informativo Cadastral; 
VI – CADMADEIRA: Cadastro Estadual de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São 
Paulo, produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira; 
VII – CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
VIII – CFT: Conselho Federal dos Técnicos Industriais; 
IX – CNAE: Classificação Nacional de Atividades Comerciais; 
X – COE: Código de Obras e Edificações; 
XI – CPDDS: Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável; 
XII – CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 
XIII – DOF: Documento de Origem Florestal; 
XIV – H: diferença de nível entre o teto do pavimento mais alto e o piso do pavimento mais baixo a ser 
insolado, iluminado ou ventilado; 
XV – IPTU: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; 
XVI – ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
XVII – LZUOS: Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo; 
XVIII – NBR: Norma Técnica Brasileira publicada pela ABNT; 
XIX – O.R.I.: Oficial de Registro de Imóveis ou Cartório de Registro de Imóveis; 
XX – PCD: Pessoa com Deficiência; 
XXI – RRT: Registro de Responsabilidade Técnica perante o CAU; 
XXII – S.P.D.A.: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; 
XXIII – SeMAE: Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto; 
XXIV – SEMFAZ: Secretaria Municipal da Fazenda; 
XXV – SEMPLAN: Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação; 
XXVI – SMTTS: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança; 
XXVII – SMAURB: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo; 
XXVIII – SMO: Secretaria Municipal de Obras; 
XXIX – TRT: Termo de Responsabilidade Técnica perante o CFT; e 
XXX – UFM: Unidade Fiscal do Município. 

 

 
CAPÍTULO II 
DEFINIÇÕES 

Art. 3º À compreensão do presente COE, bem como dos projetos e documentos da atividade edilícia no 
Município, ficam observadas as seguintes definições: 
I – Adaptação razoável: adaptação, modificação e ajuste necessários e adequados que não acarretem 
ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa 
com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais 
pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais; 
II – Alinhamento: linha legal que limita os imóveis com relação à via pública; 
III – Altura da edificação: distância vertical entre o nível da soleira na entrada principal no térreo e o 
ponto mais alto da edificação; 
IV – Alvará de Funcionamento: documento expedido pelo município através da SEMFAZ, autorizando o 
funcionamento das atividades econômicas; 
V – Área computável: área construída que é considerada no cálculo do Índice de Aproveitamento, 
dimensionada pela soma das áreas cobertas de todos os pavimentos de uma edificação, excetuadas, 
dessa somatória, as áreas não-computáveis; 
VI – Área de expansão urbana: área ainda não loteada que se encontra dentro do perímetro urbano do 
município; 
VII – Área dominial: área de propriedade do poder público não afetada a um uso específico, que 
pertence ao patrimônio disponível do Ente; 
VIII – Área institucional: área destinada à construção e instalação de serviços públicos, equipamentos de 
educação, cultura, saúde, segurança e convívio social; 
IX – Área não computável: área construída não considerada no cálculo do Índice de Aproveitamento; 
X – Área rural: área que se encontra fora do perímetro urbano do município; 
XI – Área urbana: área que se encontra dentro do perímetro urbano do município; 
XII – Ático: área construída sobre a laje de cobertura, no último pavimento de um edifício, na qual são 
permitidas: casa de máquinas, caixas d‟água, áreas de circulação em comum, moradia de zelador, área 
comum de recreação e parte superior de unidade duplex em edifícios de habitação coletiva; 
XIII – Balanço: parte da construção que excede em projeção as áreas do pavimento térreo; 
XIV – Beiral: aba do telhado que excede a prumada da parede externa da edificação, prolongamento da 
cobertura, podendo ser esta aba biapoiada; 
XV – Calçada ou passeio público: parte do logradouro ou via pública compreendida entre o alinhamento 
predial e o leito carroçável, usualmente mais alto que a área de circulação de veículos, destinada ao 
trânsito de pedestres, à implantação de mobiliário urbano quando possível, sinalização vertical e 
horizontal, faixas de vegetação e outros fins; 
XVI – Canteiro de obras: espaço delimitado pelo tapume, destinado ao preparo e apoio à execução da 
obra ou serviço, incluindo os elementos provisórios que o compõem, tais como estande de vendas, 
alojamento, escritório de campo, depósitos, galeria, andaime, plataforma e tela protetora visando à 
proteção da edificação vizinha e logradouro público; 
XVII – Condomínio de lotes: modalidade com divisão do imóvel em unidades autônomas destinadas à 
edificação unifamiliar futura, as quais correspondem às frações ideais exclusivas e das partes de 
propriedade comum dos condôminos, que não impliquem na abertura de logradouros públicos, nem na 
modificação ou ampliação dos já existentes, sendo admitida abertura de vias de domínio privado 
internamente ao perímetro do condomínio, permitida em gleba proveniente de parcelamento e de acordo 
com diretrizes emitidas pela municipalidade, sendo de responsabilidade dos proprietários das unidades 
autônomas que compõem o referido empreendimento a conservação e manutenção dos serviços de vias 
de circulação, área verde, sistema viário e outros que lhes sejam delegados pela Municipalidade; 
XVIII – Condomínio edilício: modalidade com edificações ou conjunto de edificações em forma de 
unidades isoladas entre si, com um ou mais pavimentos, destinadas a fim residencial ou não residencial, 
constituídas, cada unidade, por propriedade autônoma, executadas concomitantemente às obras de 
urbanização pelo empreendedor e cuja implantação é permitida em gleba proveniente de parcelamento, 
de acordo com diretrizes emitidas pela municipalidade, sendo de responsabilidade dos proprietários das 
unidades autônomas que compõem o referido empreendimento a conservação e manutenção dos 

 

serviços de vias de circulação, área verde, sistema viário e outros que lhes sejam delegados pela 
municipalidade, podendo ser, tal condomínio, caracterizado como horizontal, vertical ou misto, conforme 
descrições a seguir: 
a) condomínio edilício horizontal: modalidade em que a construção das edificações unifamiliares (térreas, 
assobradadas, geminadas, sobrepostas ou agrupadas), comerciais, de prestação de serviços ou 
industriais é executada pelo empreendedor, concomitantemente às obras de urbanização, onde sua 
implantação é permitida em gleba proveniente de parcelamento e de acordo com diretrizes emitidas pela 
municipalidade, sendo de responsabilidade dos proprietários das unidades autônomas que compõem o 
referido empreendimento a conservação e manutenção dos serviços de vias de circulação, área verde, 
sistema viário e outros que lhes sejam delegados pela Municipalidade; 
b) condomínio edilício vertical: modalidade em que a construção das edificações multifamiliares e/ou 
comerciais, podendo ser executadas pelo empreendedor, concomitantemente com a implantação das 
obras de urbanização, quando o imóvel não possuir os melhoramentos públicos exigidos na presente Lei 
Complementar, sendo sua implantação permitida em gleba ou imóvel proveniente de parcelamento e de 
acordo com diretrizes emitidas pela municipalidade, sendo de responsabilidade dos proprietários das 
unidades autônomas que compõem o referido empreendimento a conservação e manutenção dos 
serviços de vias de circulação, área verde, sistema viário e outros que lhes sejam delegados pela 
Municipalidade; e 
c) condomínio edilício misto: modalidade em que são construídas edificações unifamiliares, 
multifamiliares e/ou de atividades econômicas com número de pavimentos diferentes entre si, no mesmo 
condomínio, concomitantemente à implantação das obras de urbanização, sendo sua implantação 
permitida em gleba ou imóvel proveniente de parcelamento e de acordo com diretrizes emitidas pela 
municipalidade, sendo de responsabilidade dos proprietários das unidades autônomas que compõem o 
referido empreendimento a conservação e manutenção dos serviços de vias de circulação, área verde, 
sistema viário e outros que lhes sejam delegados pela Municipalidade; 
XIX – Condomínio urbano simples: modalidade em que num mesmo lote urbano contiver até duas 
unidades unifamiliares ou comerciais autônomas isoladas horizontais, geminadas e sobrepostas, 
respeitados os parâmetros urbanísticos legais previstos na lei de zoneamento do município, constituído 
de frações ideais de utilização exclusiva (privativa) e as de áreas comuns que constituem passagem 
para as vias públicas ou para as unidades entre si; 
XX – Conjunto habitacional: empreendimento de interesse social no qual ocorre a subdivisão de gleba 
em lotes e cuja construção das edificações unifamiliares ou multifamiliares é feita pelo empreendedor, 
concomitantemente à implantação das obras de urbanização, podendo, ainda, caracterizar-se como 
justaposto ou superposto, conforme definições: 
a) justaposto: agrupamento formado por duas ou mais unidades de habitação unifamiliar, geminada ou 
não, ou unidades comerciais ou de serviços, sendo essas unidades, térreas ou assobradadas, com 
frente para logradouro público oficial e correspondendo, a cada uma, terreno próprio ou fração ideal de 
terreno em caso de sistema de condomínio; e 
b) superposto: agrupamento formado por duas ou mais unidades de habitação, comércio ou de 
prestação de serviços, dispostas verticalmente em terreno com frente para logradouro público oficial; 
XXI – Demolição: derrubamento de edificação existente, podendo ser total ou parcial, de acordo com a 
relação entre área derrubada e área existente; 
XXII – Divisa: linha divisória legal que separa imóveis confrontantes e logradouros públicos; 
XXIII – Edícula: construção secundária que contém elementos acessórios à edificação principal, locada 
nos fundos ou na lateral do lote, exceto em esquinas; 
XXIV – Edificação: construção limitada por piso, paredes e cobertura, podendo ser destinada aos usos 
residencial, de atividades econômicas e institucional; 
XXV – Edificação transitória: edificação de caráter não permanente, passível de montagem, 
desmontagem e transporte, utilizada comumente em showroom; 
XXVI – Edifício ou prédio: edificação com mais de dois pavimentos, destinada à habitação de uso 
coletivo ou unidades de atividades econômicas; 
XXVII – Embargo: ordem de paralisação dos trabalhos na obra ou serviço em execução, por ausência da 
respectiva autorização ou por desatendimento ao COE ou à LZUOS;  

 

XXVIII – Empreendedor: proprietário do imóvel e/ou responsável pela implantação de empreendimento 
ou compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário ou parceiro, desde que seu 
proprietário expresse, no instrumento de alienação, sua anuência em relação ao empreendimento e sub-
rogue-se nas obrigações do compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário ou 
parceiro, em caso de extinção do contrato devidamente registrado; 
XXIX – Empreendimento: forma de ocupação do solo urbano para fins de parcelamento do solo, com 
implantação de unidade habitacional, comercial, industrial ou de serviços que regem impactos por 
ocasião de sua implantação; 
XXX – Fundo de vale: área não edificável compreendida entre um curso d‟água e uma via paisagística; 
XXXI – Gleba: área de terreno que ainda não foi objeto de parcelamento do solo;  
XXXII – Habitação: edificação destinada à moradia ou residência, que pode caracterizar-se como: 
a) unifamiliar: edificação destinada a servir de moradia para uma única família; e 
b) multifamiliar ou coletiva: edificação destinada a servir de moradia para mais de uma família; 
XXXIII – Impacto incômodo: resultado da utilização que possa produzir perturbações no tráfego, ruídos 
trepidações ou exalações que venham incomodar a vizinhança; 
XXXIV – Impacto inócuo: resultado da utilização cujas atividades desempenhadas não causem 
perturbações à vizinhança; 
XXXV – Impacto nocivo: resultado da utilização que implique em manipulação de ingredientes, matérias 
primas ou processos prejudiciais à saúde ou cujos resíduos líquidos, gasosos ou particulados possam 
poluir o solo, a atmosfera ou os recursos hídricos; 
XXXVI – Impacto perigoso: resultado da utilização que possa originar explosões, incêndios, vibrações, 
produção de gases, poeiras e detritos, vindo a pôr em perigo a vida das pessoas ou as propriedades 
circunvizinhas; 
XXXVII – Índice de Aproveitamento ou Coeficiente de Aproveitamento: relação numérica entre a 
somatória das áreas computáveis da construção e a área do lote; 
XXXVIII – Interdição: ordem e ato de fechamento e desocupação do imóvel em situação irregular ou de 
risco em relação às condições de estabilidade, segurança ou salubridade; 
XXXIX – Jirau: elemento constituído de estrado metálico, provisório e removível, instalado a meia altura 
em compartimento e cujo projeto atenda as normas do Corpo de Bombeiros; 
XL – Logradouro público: área de propriedade pública e de uso comum e/ou especial do povo, destinada 
a vias de circulação e aos espaços livres; 
XLI – Lote ou data: parcela de terreno contida em uma quadra, oriunda de parcelamento de solo e com 
acesso à via pública dotada de infraestrutura; 
XLII – Lote padrão: terreno contendo as dimensões de testada e área mínimas exigidas para a Zona em 
que se localiza; 
XLIII – Loteamento: resultado da subdivisão de uma gleba em lotes destinados à edificação, com 
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou mesmo prolongamento, modificação ou 
ampliação das vias já existentes;  
XLIV – Loteamento fechado: loteamento de acesso controlado, caracterizado pela adoção de acessórios 
privativos e de sistemas de tapagem que o separa da malha viária urbana ou da área rural adjacente, 
sendo suas vias internas e áreas de uso comum incorporadas ao domínio público, porém recaindo sobre 
elas concessão especial de uso em favor de seus moradores e sendo de responsabilidade dos 
proprietários dos lotes que compõem o referido empreendimento a conservação e manutenção dos 
serviços de vias de circulação, área verde, sistema viário e outros que lhes sejam delegados pela 
Municipalidade; 
XLV – Mezanino: instalação à meia altura, com pé-direito de 2,70m (dois metros e setenta centímetros) e 
que ocupe, no máximo, 1/3 (um terço) da área do compartimento ou cômodo no qual se situa; 
XLVI – Mobiliário: elemento construtivo que não se enquadra como edificação ou equipamento, tais 
como: guarita e módulo pré-fabricado, jirau, abrigo ou telheiro sem vedação lateral em pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) do perímetro, estufas, quiosques, viveiros de plantas, churrasqueiras, dutos de 
lareiras, pérgulas, dentre outros; 
XLVII – Nível de uso: critério de classificação do uso de atividades econômicas conforme CNAE que 
estas apresentem, que resulta na demarcação territorial do Município para fins da instalação e 

 

funcionamento de tais atividades nas áreas delimitadas, independentemente da Zona na qual se 
inserem; 
XLVIII – Obra acessória: edificação secundária ou parte da edificação que, funcionalmente, vêm a 
complementar a atividade principal do imóvel, tais como: 
a) passagem coberta de pedestre sem vedação lateral; 
b) abrigo de porta e portão, automóvel, lixo, recipiente de gás e entrada e medidores de concessionárias; 
c) casa de máquina isolada, cabine de força, cabine primária; 
d) reservatório em geral, elevado e enterrado, chaminé e torre isoladas; 
e) bilheteria, portaria, caixa eletrônico; e 
f) piscina e pérgolas; 
XLIX – Parcelamento do solo: divisão ou aglutinação de lotes, glebas e áreas com vistas à edificação, 
podendo ser realizado na forma de:  
a) desdobro: subdivisão de imóvel urbano em duas partes edificáveis, atendendo as dimensões mínimas 
estabelecidas ao lote padrão; 
b) desmembramento: subdivisão do imóvel urbano em mais de duas partes, desde que atendam as 
dimensões mínimas, de testada e área, do lote padrão da Zona que este se localize, destinado a 
edificação, com aproveitamento de sistema viário existente, desde que não implique na abertura de 
novas vias de circulação, de logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação 
das vias existentes; e 
c) unificação: junção de duas ou mais glebas urbanas ou lotes urbanos contíguos; 
L – Parklet: ampliação do passeio público, realizada por meio da implantação de plataforma sobre a área 
antes ocupada por leito carroçável da via pública, equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, 
guarda-sóis, aparelhos de exercícios físicos, paraciclos ou outros elementos de mobiliário, com função 
de recreação ou de manifestações artísticas; 
LI – Pavimento ou andar: plano horizontal que divide a edificação no sentido da altura, também 
considerado como o conjunto de dependências situadas em um nível compreendido entre dois planos 
horizontais consecutivos; 
LII – Pavimento térreo: primeiro pavimento de uma edificação, cujo nível de piso situa-se entre as cotas -
1,20m (menos um metro e vinte centímetros) e +1,20m (mais um metro e vinte centímetros) em relação 
ao nível natural do terreno; 
LIII – Pérgola: conjunto de vigas, horizontais ou inclinadas; 
LIV – Perímetro urbano: linha de contorno que delimita a área urbana da área rural; 
LV – Pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; 
LVI – Pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 
movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da 
coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e 
obeso; 
LVII – Pilotis: conjunto de pilares ou resultado visual do sistema construtivo no qual o pavimento térreo é 
vazado e contêm apenas os pilares estruturais, hall de entrada e o bloco de circulação do prédio, 
podendo esse espaço, ainda, ser utilizado como garagem ou área de lazer; 
LVIII – Pista: parte da via destinada à circulação e/ou estacionamento de veículos identificada por 
elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros; 
LIX – Possuidor: pessoa física ou jurídica, bem como seu sucessor a qualquer título que tenha de fato o 
exercício, pleno ou não, de usar o imóvel objeto da obra; 
LX – Potencial construtivo: produto da área de um lote ou gleba, pelo Índice de Aproveitamento da Zona 
na qual se insere; 
LXI – Profissional habilitado: técnico registrado perante os órgãos federais fiscalizadores do exercício 
profissional, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por aqueles órgãos; 
LXII – Profundidade média do lote: medida definida pelo quociente entre a área do lote e a frente do 
mesmo; 
LXIII – Proprietário: pessoa física ou jurídica, detentora de título de propriedade do imóvel registrado no 
O.R.I.; 

 

LXIV – Quadra: porção de terra resultante de parcelamento, delimitada por vias públicas oficiais e 
constituída por um ou mais lotes;  
LXV – Reconstrução: obra destinada à recuperação e recomposição de uma edificação danificada pela 
ocorrência de incêndio ou outro sinistro, mantendo as características anteriores, observadas as 
condições de adaptação à segurança de uso e de acessibilidade; 
LXVI – Recuo ou afastamento: menor distância estabelecida pelo Município entre a edificação e a divisa 
do lote onde se situa, a qual pode ser frontal, lateral e de fundos; 
LXVII – Restauro da edificação: recuperação de imóvel sob regime de preservação municipal, estadual 
ou federal, de modo a lhe restituir as características originais a ser autorizado pelo órgão competente; 
LXVIII – Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, acessível às pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, que conecta os ambientes externos e internos de espaços ou 
edificações;  
LXIX – Sistema de lazer: conjunto das áreas destinadas às atividades de recreação; 
LXX – Sobreloja: pavimento de uma edificação de uso a atividades econômicas situado acima do térreo, 
podendo ter acesso independente; 
LXXI – Subsolo: pavimento situado, normalmente, abaixo do pavimento térreo, cujo nível de teto situa-se 
até a cota -1,20m (menos um metro e vinte centímetros) em relação ao nível natural do terreno; 
LXXII – Sustentabilidade: condição que assegura a justa distribuição dos benefícios e ônus na utilização 
dos recursos naturais e bens socioambientais, na preservação e recuperação ambiental e no 
desenvolvimento das atividades econômicas para o bem-estar da população atual e das gerações 
futuras; 
LXXIII – Taxa de Ocupação: relação, expressa em valores percentuais, entre a área de projeção da 
edificação sobre o terreno e a área do referido terreno; 
LXXIV – Taxa de Permeabilidade: relação, expressa em valores percentuais, entre a área do lote ou 
gleba passível de infiltração, permanecendo-se totalmente livre de qualquer edificação, e área total do 
lote ou gleba; 
LXXV – Testada: segmento do perímetro do lote adjacente ao logradouro principal definida pela distância 
entre duas divisas laterais; 
LXXVI – Torre: edificação em sentido vertical, construída no rés do chão ou acima do embasamento; 
LXXVII – Uso coletivo: forma de utilização das edificações destinadas à atividade não residencial, 
voltadas a grupos de pessoas, como, por exemplo, shoppings, galerias, escritórios, clínicas; 
LXXVIII – Uso comum: forma de utilização de espaços, salas ou elementos, internos ou externos, 
disponíveis a um grupo específico de pessoas, como, por exemplo, salas em edifício de escritórios, 
ocupadas geralmente por funcionários, colaboradores e eventuais visitantes; 
LXXIX – Uso permissível: forma de utilização com grau de adequação à Zona, a critério do CPDDS do 
Município; 
LXXX – Uso permitido: forma de utilização adequada à Zona; 
LXXXI – Uso privado: forma de utilização das edificações com restrição a pessoas específicas e 
destinadas à habitação, podendo ser classificadas como unifamiliar, ou multifamiliar;  
LXXXII – Uso público: forma de utilização das edificações administradas por entidades da Administração 
Pública, Direta e Indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em 
geral; 
LXXXIII – Uso restrito: forma de utilização de espaços, salas ou elementos, internos ou externos, 
disponíveis estritamente a pessoas autorizadas, como, por exemplo, casas de máquinas, barriletes, 
passagem de uso técnico e outros com funções similares; 
LXXXIV – Via pública: via de uso público, aceita e declarada ou reconhecida como oficial pelo Município, 
onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo pista, calçada, acostamento, ilha e 
canteiro; 
LXXXV – Zona: espaço físico-territorial do município perfeitamente delimitado e caracterizado pela 
presença de um ou mais usos; e 
LXXXVI – Zona adensável: aquela na qual as condições do meio físico e a disponibilidade da 
infraestrutura instalada permitem a intensificação do uso e ocupação do solo. 
 

TÍTULO II 

 

DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS 
 

CAPÍTULO I 
PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR 

Art. 4º Tendo em vista as definições de proprietário e possuidor constantes no Título I, Capítulo II da 
presente publicação, declara-se que, perante o Município de São José do Rio Preto, o possuidor tem os 
mesmos direitos que o proprietário, podendo requerer a emissão de documento de controle da atividade 
edilícia, desde que apresente a certidão de registro imobiliário e, quando for o caso, um dos seguintes 
documentos: 
I – Contrato com autorização expressa do proprietário; 
II – Compromisso de compra e venda devidamente registrado no O.R.I.; 
III – Contrato representativo da relação jurídica existente entre o proprietário e o possuidor direto; 
IV – Escritura lavrada sem registro; 
V – Escritura lavrada com registro; 
VI – Decisão judicial reconhecendo o direito de usucapião; e 
VII – Certidão do registro imobiliário contendo as características do imóvel, quando o requerente possuir 
escritura definitiva sem registro ou quando for possuidor “ad usucapionem” com ou sem justo título ou 
ação em andamento. 
Parágrafo único. Quando o contrato apresentado não descreve suficientemente as características 
físicas, as dimensões e a área do imóvel, é exigida Certidão de Registro Imobiliário. 
Art. 5º O titular do documento de atividade edilícia, na qualidade de proprietário ou possuidor do imóvel, 
responde, perante terceiros, a respeito da propriedade, posse, direitos reais, garantias e outros eventuais 
ônus que incidam sobre o imóvel. 
Art. 6º O titular do documento de atividade edilícia, na qualidade de proprietário ou de possuidor do 
imóvel, fica responsável pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do 
imóvel, edificações e equipamentos, bem como pela observância do projeto aprovado, das disposições 
desta publicação, das Normas Técnicas aplicáveis e da legislação municipal correlata, bem como do 
Plano Diretor Estratégico e da LZUOS, publicada concomitantemente a esta. 
Art. 7º No caso de órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta, tais como autarquias, 
empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista, a titularidade pode ser 
comprovada pela apresentação de mandado de imissão na posse, expedido em ação expropriatória do 
imóvel, ou documento que, mesmo em área maior, caracterize a propriedade, sendo admitido o 
licenciamento sobre parte da área constante do título de propriedade. 
Art. 8º A veracidade das informações e documentos apresentados no ato da solicitação é de inteira 
responsabilidade do proprietário ou possuidor, bem como do profissional habilitado responsável pela 
atividade edilícia. 
Parágrafo único. Em qualquer caso, o requerente responde civil e criminalmente pela veracidade do 
documento apresentado, não implicando, sua aceitação, em reconhecimento, por parte do Município, do 
direito de propriedade ou posse sobre o imóvel. 
Art. 9º Tanto o profissional habilitado quanto o proprietário ou possuidor ficam obrigados à observância 
das regras indispensáveis e das normas técnicas aplicáveis, submetendo-se às penalidades previstas. 

 
CAPÍTULO II 

PROFISSIONAL HABILITADO E RESPONSÁVEL TÉCNICO 
Art. 10 Considera-se profissional habilitado o técnico registrado junto ao órgão federal fiscalizador do 
exercício profissional, podendo atuar como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, 
respeitadas as atribuições e limitações consignadas por aquele órgão. 
Art. 11 Nesse sentido, estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, 
arquitetura, agronomia ou técnico, seja público ou particular – bem como todo contrato, escrito ou verbal, 
referente à prestação de serviços da área – somente podem ser submetidos ao julgamento das 
autoridades competentes e só podem ter valor jurídico se seus autores forem profissionais habilitados, 
com o devido registro no Conselho de Classe – CREA, CAU ou CFT. 
 

 

Art. 12 O profissional habilitado à atividade edilícia do Município, devidamente registrado no referente 
Conselho, pode assumir as funções de: 
I – responsável técnico pelo projeto, sendo responsável pelo atendimento à legislação pertinente na 
elaboração do projeto, pelo conteúdo das peças gráficas e pelas especificações e exequibilidade de seu 
trabalho; e 
II – responsável técnico pela obra, sendo responsável pela correta execução da obra de acordo com o 
projeto aprovado e pela instalação e manutenção do equipamento, observadas as normas técnicas 
aplicáveis, zelando por sua segurança e assumindo as consequências diretas e indiretas advindas de 
sua atuação. 
Parágrafo único. O profissional habilitado pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) apenas 
pode ser responsável técnico por obras de até 80,00m² (oitenta metros quadrados). 
Art. 13 Nesse contexto, a conformidade do projeto às normas técnicas gerais e específicas de 
construção, às normas técnicas oficiais de acessibilidade, bem como às disposições legais e 
regulamentares aplicáveis aos aspectos interiores da edificação, é de responsabilidade exclusiva do 
responsável técnico pelo projeto. 
Art. 14 As condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, edificações e equipamentos, a 
observância do projeto aprovado, das normas técnicas aplicáveis, da legislação correlata, das 
disposições desta publicação e do Plano Diretor também são responsabilidades do profissional 
habilitado. 
Art. 15 O profissional habilitado pode, ainda, atuar individual ou solidariamente e como pessoa física ou 
responsável por pessoa jurídica, facultado ao mesmo profissional a admissão das funções de 
responsável técnico pelo projeto, responsável técnico da obra, responsável pela instalação do 
equipamento e responsável pela manutenção do equipamento. 
Art. 16 No caso de a atividade edilícia abranger um conjunto de obras ou serviços a serem executados 
sob a responsabilidade de diversos profissionais, cada um é responsável pela própria área de atuação.  
Art. 17 Em contrapartida, se uma edificação é constituída por um conjunto de blocos, cujos projetos 
foram elaborados individualmente por profissionais diferentes, respondem eles solidariamente pela 
implantação de todo o conjunto. 
Art. 18 Dessa forma, cada responsável técnico pela obra, nos limites de suas atuações, responde pela 
correta execução da obra de acordo com o projeto aprovado e pela instalação e manutenção do 
equipamento, observadas as normas técnicas aplicáveis, zelando por sua segurança e assumindo as 
consequências diretas e indiretas advindas de sua atuação. 
Art. 19 Deve ser comunicado ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional a atuação irregular 
do profissional que incorra em comprovada imperícia, má fé ou direção de obra sem os documentos 
exigidos pelo Município. 
Art. 20 Toda obra e/ou edificação deve possuir pelo menos um responsável técnico e obedecer ao 
projeto elaborado por pelo menos um profissional legalmente habilitado. 
Parágrafo único. Os profissionais legalmente habilitados para o exercício das atividades edilícias, além 
de estarem devidamente credenciados pelo órgão federal fiscalizador do exercício profissional afim, 
devem estar inscritos no órgão competente da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto ou de outro 
Município. 
 

CAPÍTULO III 
MUNICÍPIO 

Art. 21 O licenciamento de projetos, obras e instalação de equipamentos no perímetro municipal não 
implica no reconhecimento, por parte do Município, do direito de propriedade ou posse sobre o imóvel. 
Art. 22 O Município se exime, ainda, do reconhecimento dos direitos autorais ou pessoais referentes à 
autoria do projeto e à responsabilidade técnica, bem como não se responsabiliza pela estabilidade da 
edificação e do equipamento ou por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências do projeto, 
de sua execução, instalação ou utilização. 
Art. 23 Perante o órgão municipal, assuntos relacionados ao projeto ou obra podem ser tratados por 
proprietário, possuidor, responsável técnico dentre outros representantes, sendo necessário, para o caso 
de despachantes, anexar devida procuração ao requerimento. 
 

 

Art. 24 Durante a análise do pedido, fica assegurado, ao referido representante, o atendimento pelo 
técnico municipal encarregado da análise processual. 
Art. 25 Com relação à ciência da responsabilidade técnica por parte do Município, ficam adotadas as 
seguintes ações: 
I – baixa de responsabilidade técnica: a ciência, por parte do Município, do desligamento do profissional 
responsável pela execução da obra regularmente licenciada, autorizada ou comunicada; 
II – admissão de responsabilidade técnica: a aceitação, por parte do Município, de novo profissional, 
legalmente habilitado, que passa a responder pela direção técnica relativa à execução de obra 
regularmente licenciada, autorizada ou comunicada; e 
III – transferência de responsabilidade técnica: a ocorrência simultânea de baixa e admissão de 
responsabilidade técnica. 
§ 1º Fica autorizada a transferência da responsabilidade profissional, sendo, esta, obrigatória em caso 
de impedimento do técnico atuante. Assume, então, o novo profissional, perante o Município, a 
responsabilidade pela parte a ser executada, sem prejuízo da responsabilização do profissional anterior. 
§ 2º A baixa, a admissão e a transferência de responsabilidade técnica ocorrem na data de apresentação 
da devida comunicação ao Município. 
§ 3º Quando a baixa e a assunção ocorrem em épocas distintas, a obra deve permanecer paralisada até 
que seja comunicada a assunção de nova responsabilidade. 
§ 4º No caso de alteração de projeto com simultânea troca de seu responsável técnico, deve ser 
solicitada substituição do Alvará. 
§ 5º No caso de baixa de responsabilidade técnica, em pedidos de Alvará de Construção, o proprietário 
ou o possuidor deve ser comunicado, pelo Município, para apresentar o novo responsável técnico pela 
obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de embargo da obra. 
Art. 26 Fica a encargo do responsável técnico avisar o Conselho de Classe – CREA, CAU e CRT – da 
baixa em sua responsabilidade técnica. 
Art. 27 Em todos os casos, o projeto de edificação ou equipamento deve observar as disposições 
técnicas estabelecidas neste COE e na LZUOS, constando tais condições nas peças gráficas 
apresentadas, bem como estar em consonância com a legislação estadual e federal aplicável e as 
normas pertinentes. 
Parágrafo único. O projeto deve, ainda, observar as normas específicas e aquelas emitidas pelas 
concessionárias de serviços públicos, tais como de água, esgoto, energia elétrica e gás. 
Art. 28 Cabe ao Município conceder o emplacamento municipal aos prédios, ou seja, numeração predial. 
§ 1º O emplacamento municipal só pode ser fornecido no ato da expedição do Alvará de Construção ou 
Regularização ou, ainda, se for apresentado documento que comprove sua regularidade perante o 
Município, como Alvará de Construção, Regularização, Reforma, Adaptação ou Habite-se. 
§ 2º Se o prédio estiver averbado e sem informação do referido emplacamento municipal, deve ser 
solicitada Certidão de Emplacamento. 
 

CAPÍTULO IV 
SÍNDICO E ADMINISTRADOR DE CONDOMÍNIOS 

Art. 29 As responsabilidades do síndico estão estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro e em normas 
regulamentares (convenções de condomínio e regimentos internos). Cabe ao síndico administrar o 
condomínio por delegação da assembleia de condôminos, assumindo os encargos correspondentes, que 
incluem a preservação e a manutenção do patrimônio coletivo.  
Art. 30 Em casos de negligência no cumprimento de seus deveres, o síndico pode ser civil e 
criminalmente responsabilizado. No caso de propriedade condominial, os proprietários condôminos são 
os responsáveis pela manutenção das partes autônomas individualizadas.  
Parágrafo único. Na execução de obras de qualquer tipo ou dimensão nas unidades mencionadas no 
“caput” deste artigo, o síndico deve solicitar a participação de profissional habilitado, exigindo a ART, 
RRT ou TRT, bem como croqui do local a ser reformado e Laudo Técnico descrevendo o serviço a ser 
realizado, com o objetivo de garantir a segurança do conjunto da edificação. 
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Art. 31 O síndico e os administradores diretos têm papel fundamental no cumprimento dessa norma, 
uma vez que os prejuízos advindos da omissão em realizar a manutenção predial são de sua 
responsabilidade.  
Art. 32 Cabe à administração de condomínios – instituída na forma da legislação específica – ainda, 
executar os serviços municipais de limpeza, conservação das vias internas, coleta de lixo e outros que 
lhes sejam delegados pelo Município, ficando os proprietários isentos das taxas públicas 
correspondentes. 
Parágrafo único. Caso o Município, por força de entendimento, executar um ou mais desses serviços, é 
lançada a taxa mencionada no “caput” deste artigo. 

 
CAPÍTULO V 

DIREITOS DE VIZINHANÇA 
Art. 33 Assim como consta no Código Civil Brasileiro, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o 
direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o 
habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. 
Art. 34 São proibidas as interferências, considerando-se a natureza da utilização, a localização do 
prédio, as normas que distribuem as edificações em Zonas e os limites ordinários de tolerância dos 
moradores da vizinhança. 
§ 1º O referido direito não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, 
caso em que o proprietário ou o possuidor, causador delas, deve pagar ao vizinho indenização cabal. 
§ 2º Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, pode, o vizinho, exigir a sua 
redução ou eliminação, quando isto se fizer possível. 
Art. 35 O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir, do dono do prédio vizinho, a demolição ou a 
reparação da referida edificação quando esta ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano 
iminente. 
Art. 36 O proprietário ou o possuidor de um prédio em que alguém tenha direito de fazer obras pode, no 
caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. 

 
CAPÍTULO VI 

RESPONSABILIDADE SOBRE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 
Art. 37 Cabe ao proprietário, ao titular do domínio útil e ao possuidor de qualquer título, ainda que gozem 
de imunidade ou isenção do IPTU, promoverem a atualização cadastral do imóvel, construído ou não, 
situado na zona urbana do Município, desde que ocorram as seguintes alterações no imóvel: 
I – Reformas; 
II – Ampliações; 
III – Demolições; 
IV – Modificações de uso; 
V – Mudança do sujeito passivo ou compromissário; 
VI – Alterações de endereço de correspondência; 
VII – Arrematação ou adjudicação; e 
VIII – Demais fatos ou circunstâncias que possam afetar a incidência ou o cálculo do imposto. 
Art. 38 Demais determinações como documentação apresentada, formulário de atualização, prazos, 
multas e outras condições, devem ser devidamente informadas no Departamento de Tributos Imobiliários 
ou responsável pela averbação. 
Art. 39 As atualizações cadastrais não atribuem ou transferem a propriedade do imóvel e, tampouco, 
desobrigam os contribuintes de procederem ao registro de propriedade no O.R.I. competente. 
Art. 40 As informações declaradas são de responsabilidade exclusiva do declarante que responde, na 
forma da lei, por eventuais dados incompletos ou inexatos. 
Art. 41 Os imóveis cujas atualizações não são promovidas conforme referidos regulamentos e aqueles 
cujos formulários de inscrição apresentem falsidade, erro ou omissão quanto a quaisquer elementos de 
declaração obrigatória ou complementar, quando expressamente exigidos, são considerados, para todos 
os efeitos, em situação irregular. 

 
TÍTULO III 

 

DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 
Art. 42 A seguir, é apresentado o conjunto de procedimentos construtivos estabelecido às obras e às 
edificações no Município de São José do Rio Preto, conhecido como Código de Obras e Edificações, 
cujos parâmetros regem a atividade edilícia desde a concepção do projeto até os estágios de execução e 
uso do produto construtivo. 
Art. 43 A execução de obras, incluindo os serviços preparatórios e complementares, suas instalações e 
equipamentos, deve ser procedida de forma a obedecer ao projeto aprovado, à boa técnica, às Normas 
Técnicas vigentes e ao direito de vizinhança, a fim de garantir a segurança dos trabalhadores, da 
comunidade, das propriedades e dos logradouros públicos, observada em especial a legislação 
trabalhista pertinente. 
 

CAPÍTULO I 
PASSEIO PÚBLICO 

Art. 44 Nos terrenos localizados em vias pavimentadas, deve o proprietário, titular do domínio útil, 
compromissário comprador ou possuidor a qualquer título, executar o respectivo passeio público e 
mantê-lo em perfeito estado de conservação, bem como – em casos de terrenos a não serem edificados 
simultaneamente à execução do passeio – executar e manter mureta de alvenaria no alinhamento entre 
os referidos terreno e passeio, com altura mínima de 0,40m (quarenta centímetros), chapiscada, 
reservando-se um espaço de abertura ao interior do terreno com largura mínima de 3,00m (três metros). 
Art. 45 Nos terrenos em que exista passeio construído, porém em condições ruins ou que impossibilitem 
a passagem de pedestres, colocando em risco a segurança dos mesmos, quando a área comprometida 
for igual ou maior a 1/3 do passeio, faz-se obrigatória a sua reconstrução total. Sendo menor que a área 
citada é admissível a realização de reparos necessários à manutenção das condições normais de uso. 
Art. 46 O desatendimento dos artigos anteriores, presentes neste Capítulo, implica em notificação do 
órgão municipal competente, com as seguintes condições: 
I – Prazo máximo de 30 (trinta) dias ao atendimento do solicitado; e 
II – Multa de 1 UFM (uma Unidade Fiscal do Município) por metro linear de passeio, para os casos de 
violação do prazo estipulado. 
Art. 47 Fica proibida nos passeios públicos – calçadas – a construção de degrau, depressão, lombada 
ou qualquer tipo de obstáculo que possa dificultar ou colocar em risco a segurança de pedestres. 
§ 1º Quando da situação inevitável de desnível no passeio público, deve este ser compensado, 
preferencialmente, com a execução de rampa.  
§ 2º Somente se faz permitida a execução de degraus em situações nas quais não seja possível ou 
recomendável a construção de rampa para se compensar o desnível, a critério do setor competente do 
Poder Executivo, respeitando-se, ainda assim, o passeio em nível de, no mínimo 1,20m (um metro e 
vinte centímetros), exigido na adequação à acessibilidade. 
§ 3º Em qualquer caso de desnível, seja ele solucionado por rampa ou degrau aqui previstos, o 
obstáculo no passeio público deve ser sinalizado com uma faixa de piso tátil, de cor confrontante à da 
calçada, situada a 0,30m (trinta centímetros) do início da interferência altimétrica.  
Art. 48 A declividade transversal do passeio público deve ser de, no máximo, 3% (três por cento) de sua 
largura. 
Art. 49 O atendimento das exigências aqui contidas é condição à concessão ou renovação ao Alvará de 
Construção, Alvará de Regularização, Alvará de Reforma e Habite-se. 
Art. 50 Não se faz permitida, também em passeio público, a deposição de obstáculos de qualquer 
espécie, incluindo materiais para construção, detritos, placas de propagandas ou quaisquer outros 
elementos que obstruam a passagem de pedestres, exceto nas condições mencionadas pela Lei 
Municipal nº 6.499, de 17 de dezembro de 1.996, ou legislação que vier a substituí-la. 
§ 1º O passeio público deve ser mantido sempre limpo, varrido e sem vegetação que obstrua a 
passagem e sem plantas ornamentais que ofereçam risco de lesão aos pedestres. 
§ 2º As exigências quanto à limpeza de terrenos, por sua vez, encontram-se descritas no Código de 
Posturas municipal. 
 

CAPÍTULO II 
ARBORIZAÇÃO 

 

Art. 51 As condições de arborização relacionadas à atividade edilícia no Município devem seguir as 
diretrizes fixadas pela Lei Municipal n.º 13.031, de 26 de setembro de 2.018, e respectiva 
regulamentação conforme Decreto n.º 18.301, de 02 de maio, de 2.019, ou legislação que vier a 
substituí-los.  
Art. 52 Para prédios residenciais e de atividades econômicas, deve ser efetuado o plantio de, no mínimo, 
2 (duas) árvores no passeio fronteiriço ao imóvel. 
§ 1º Nos prédios de esquina, o número mínimo de árvores deve ser 4 (quatro), sendo 2 (duas) no 
passeio fronteiriço ao imóvel. 
§ 2º Ficam excluídos do disposto no “caput” deste artigo os estabelecimentos de atividade econômica, 
cujas atividades desempenhadas no local exijam rebaixamento das guias em toda sua extensão. 
Art. 53 Em áreas internas de condomínios e grandes empreendimentos, os requadros – canteiros de 
área livre no entorno da muda – para o plantio de árvores não devem ocupar a proporção da vaga de 
garagem e devem ter dimensões mínimas de: 
I – 0,60m (sessenta centímetros) x 0,60m (sessenta centímetros) para espécies de pequeno porte; 
II – 0,80m (oitenta centímetros) x 0,80m (oitenta centímetros) para espécies de médio porte; e 
III – 1,50m (um metro e meio) x 1,50m (um metro e meio) para espécies de grande porte. 
Parágrafo único. As dimensões dos requadros devem ser amplos o suficiente para comportar o torrão, 
de forma que a muda da árvore fique centralizada quando do plantio. 
 

CAPÍTULO III 
CANTEIRO DE OBRAS 

Art. 54 No canteiro de obras, qualquer movimento de terra deve ser executado com o devido controle 
tecnológico, a fim de assegurar a estabilidade da obra, garantir a segurança dos imóveis e dos 
logradouros limítrofes, bem como preservar os recursos naturais. 
Art. 55 O despejo do material descartado pelo movimento de terra deve ser feito em local licenciado para 
tal finalidade, de acordo com a legislação municipal específica. 
Art. 56 Durante a execução da obra ou serviço é obrigatória a manutenção do passeio desobstruído e 
em perfeitas condições, conforme legislação municipal aplicável, sendo vedada sua utilização, ainda que 
temporária, como canteiro de obras ou para carga e descarga de materiais de construção. 
Art. 57 A utilização de caçambas para retirada de entulho de construção e a gestão dos resíduos 
gerados pelas atividades edilícias devem seguir as disposições constantes nas leis municipais em 
vigência. 
Art. 58 Os elementos do canteiro de obras não podem prejudicar a arborização da rua, a iluminação 
pública, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de trânsito e outros elementos ou instalações de 
interesse público. 
Art. 59 Em condições de obras, a instalação de gruas deve observar o gabarito estabelecido pelo órgão 
de controle do tráfego aéreo competente e, quando ultrapassarem seu limite, devem ser submetidas à 
nova deliberação do referido órgão. 
Art. 60 Deve constar no local da obra ou serviço, em local visível, placa do Responsável Técnico pelo 
projeto e execução, contendo o nome do profissional responsável e o seu número de registro no 
Conselho de Classe. 
 

CAPÍTULO IV 
TAPUME 

Art. 61 Nenhum serviço de construção, reforma ou demolição no Município pode ser executado no 
alinhamento da via pública, sem que esta seja protegida com a colocação de tapume. 
Parágrafo único. Esta exigência é dispensada quando se tratar de construção de muros de fecho ou 
grades de altura inferior a 2,50m (dois metros e meio). 
Art. 62 Os tapumes devem apresentar altura mínima de 2,00m (dois metros), podendo, em casos 
especiais, avançar até 50% (cinquenta por cento) da largura do passeio. 
 
§ 1º A ocupação dos passeios em proporção à fixada no “caput” deste artigo, somente pode ser tolerada 
quando comprovada a absoluta necessidade da medida para execução das obras e pelo prazo 
estritamente necessário. 

 

 
§ 2º O desenvolvimento de serviços de fachada no alinhamento do terreno ou próximo a ele enquadra-se 
aos casos especiais descritos no “caput” deste artigo. 
§ 3º Quando a largura livre do passeio resultar inferior a 0,90m (noventa centímetros) em logradouro 
sujeito a intenso tráfego de veículos, o trânsito de pedestres poderá ser desviado para parte protegida do 
leito carroçável a critério da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
§ 4º Concluídos os serviços ou paralisada a obra por período superior a 30 (trinta) dias, o tapume 
avançando sobre o passeio deve ser obrigatoriamente recuado para o alinhamento do terreno. 
§ 5º Na Região Central, o Município pode fixar prazo para utilização dos passeios nas condições deste 
artigo, obrigando a construção de dispositivo especial para proteção do público. 
Art. 63 Os tapumes podem receber pintura branca e serem utilizados por crianças de creches e alunos 
de Escolas do 1º Grau na execução de pinturas, para exercitar a capacidade artística, quando não 
estiverem em execução as obras de construção. 
Parágrafo único. No caso do “caput” deste artigo, os diretores de creches ou Escolas, devem comunicar 
à Secretaria Municipal da Educação, bem como solicitarem permissão ao responsável ou proprietário da 
obra em construção. 
Art. 64 Nos edifícios, durante a execução da estrutura e das alvenarias, bem como de demolições – que 
se desenvolvem a mais de 9,00m (nove metros) de altura – faz-se obrigatória a colocação de andaimes 
de proteção, tipo bandejas salva-vidas, com espaçamento máximo de 3 (três) pavimentos ou 10,00m 
(dez metros). 
Parágrafo único. Os andaimes de proteção devem constar de uma entrada horizontal de 1,20m (um 
metro e vinte centímetros) de largura mínima, dotado de guarda-corpo até a altura de 1,00m (um metro) 
com inclinação aproximada de 45º (quarenta e cinco graus). 
Art. 65 Em construções no alinhamento, após a concretagem da primeira laje do edifício, o tapume deve 
ser recuado ao alinhamento e o passeio coberto em madeira ou similar, podendo existir pé-direito de, no 
mínimo, 2,00m (dois metros) ao longo da guia da via pública, para sustentação da cobertura. 
Parágrafo único. Quando for necessário, o tapume pode ser reconstruído na posição inicial, para fins de 
acabamento do pavimento térreo. 
Art. 66 As fachadas construídas no alinhamento das vias públicas devem ter andaimes fechados em 
toda sua altura, mediante tabuado de vedação com separação vertical máxima de 0,10m (dez 
centímetros) entre tábuas, ou tela apropriada. 
Parágrafo único. O tabuado de vedação pode apresentar, em cada pavimento, uma solução de 
continuidade de 0,60m (sessenta centímetros) em toda a extensão da fachada, para fins de iluminação 
natural. Esta abertura deve ser localizada junto ao tabuleiro do andaime correspondente ao piso do 
pavimento imediatamente superior. 
Art. 67 Concluída a estrutura do edifício e mediante comunicação prévia ao Município, podem ser 
instalados andaimes mecânicos: 
I – Desde que dotados de guarda-corpo, em todos os lados, livres, até a altura de 1,20m (um metro e 
vinte centímetros); e 
II – Nas fachadas situadas no alinhamento da via pública, a utilização de andaimes mecânicos é 
condicionada à colocação prévia de um andaime de proteção, à altura de 2,50m (dois metros e meio) 
acima do passeio. 
Art. 68 Os andaimes fechados podem avançar sobre o passeio até o prumo da guia, observando o 
máximo de 3,00m (três metros). 
Art. 69 Os tapumes de proteção a que se referem este Capítulo, em caso algum podem prejudicar a 
iluminação pública, a visibilidade de placas de nomenclatura de ruas ou aparelhos de sinalização de 
trânsito, assim como o funcionamento de equipamentos ou instalações de quaisquer serviços de 
utilidade pública. 
Art. 70 A infringência às disposições do presente artigo deve importar na aplicação de multa de 10 UFMs 
(dez Unidades Fiscais do Município) ao responsável pela obra, sem prejuízo do Município embargar a 
construção se assim o interesse público exigir, sendo o infrator obrigado a cumprir as determinações 
desta Lei Complementar e, caso não seja sanada a irregularidade dentro do prazo de 5 (cinco) dias, é 
enquadrado em pena de reincidência. 
 

 

Parágrafo único. No caso de reincidência a multa deve ser aplicada em dobro. 
 

CAPÍTULO V 
MURO 

Art. 71 Para os terrenos edificados é obrigatória a construção de muro de fechamento em suas divisas e 
alinhamentos, exceto quando localizados em condomínio ou loteamento fechado com normas próprias. 
Parágrafo único. Nos conjuntos habitacionais de interesse social, a execução dos muros de fechamento 
de divisa poderá ficar a encargo dos proprietários adquirentes. 
Art. 72 Quando executados, os muros devem observar altura máxima de 4,00m (quatro metros), 
garantindo a privacidade dos vizinhos. 
Parágrafo único. São excetuados dessas condições os muros de arrimo, que devem ter altura 
compatível com o desnível de terra. 
Art. 73 Por motivos urbanísticos e visuais, muros confrontantes devem permanecer em perfeito estado 
na face voltada ao vizinho, sendo no mínimo chapiscado, sem prejuízo estético ou ao confrontante. 
 

CAPÍTULO VI 
MURO DE ARRIMO 

Art. 74 Em movimentações de terra, corte ou aterro, de altura superior a 1,00m (um metro), faz-se 
necessária execução de muro de arrimo. 
Art. 75 Na apresentação do projeto, a locação do muro de arrimo deve ser destacada com hachura no 
desenho em planta-baixa, com indicação em legenda, sendo necessária, ainda, informação da dimensão 
linear e da largura da referida estrutura, em metros, no quadro de áreas. 
Parágrafo único. Em caso de rampas de acesso a subsolos, a estrutura deve ter sua largura cotada 
independentemente do muro de arrimo. 
Art. 76 Não se faz necessária apresentação de detalhamento do muro de arrimo, apenas anexação de 
documento comprobatório de responsabilidade técnica sobre ele, ou seja, ART, RRT ou TRT referente a 
projeto e execução da estrutura. 
 

CAPÍTULO VII 
MADEIRA LEGALIZADA 

Art. 77 Faz-se obrigatório o uso de madeira legalizada em obras e serviços de natureza pública ou 
privada no Município. 
Art. 78 Na construção edilícia com área equivalente ou superior a 150,00m² (cento e cinquenta metros 
quadrados), faz-se obrigatória a utilização de madeira legalizada com origem comprovada. 
§ 1º A comprovação da origem mencionada no “caput” deste artigo é condição à obtenção do Habite-se, 
devendo, na ocasião da solicitação deste, ser anexada cópia das Notas Fiscais da compra de madeira 
legalizada e do Documento de Origem Florestal (DOF). 
§ 2º A determinação da metragem constante no “caput” deste artigo fica sujeita a alterações conforme 
critérios da SMAURB. Em caso de alterações de valor, devem essas ser informadas à Secretaria 
Municipal responsável pela liberação do Habite-se. 
Art. 79 Todas as contratações de obras e serviços realizados no âmbito da administração municipal, que 
envolvam o emprego de produtos e subprodutos florestais, devem constar no processo licitatório, a 
exigência de que referidos produtos sejam adquiridos de pessoas jurídicas cadastradas no 
CADMADEIRA. 
Parágrafo único. A liberação das medidas e respectivos pagamentos das obras e serviços em que se 
utilizem produtos e subprodutos florestais fica condicionada à apresentação de certificação prevista no 
“caput” deste artigo. 

 
CAPÍTULO VIII 

ENERGIA SOLAR 
Art. 80 A construção de residências com área igual ou superior a 150,00m² (cento e cinquenta metros 
quadrados) somente é autorizada pelo Município se o respectivo projeto construtivo contemplar, como 
forma subsidiária de energia, a instalação de equipamento de aquecimento de água por luz solar – 
fototérmico. 

 

 
Art. 81 As disposições desta Lei Complementar também se aplicam: 
I – às ampliações que resultem em aumento da área construída da residência superior a 150,00m² 
(cento e cinquenta metros quadrados); 
II – às novas construções destinadas a hotéis e similares; e 
III – aos novos edifícios, cujos somatórios das unidades residenciais ultrapasse 150,00m² (cento e 
cinquenta metros quadrados) por unidade. 
Art. 82 O dimensionamento do sistema de energia solar deve atender, no mínimo, à demanda dos 
usuários relativamente aos chuveiros previstos na construção. 
Parágrafo único. O proprietário da obra e o engenheiro, arquiteto ou outro profissional legalmente 
responsável pela construção são os responsáveis pelo cumprimento das exigências estabelecidas nesta 
Lei Complementar. 
Art. 83 Não cabe ao Município estabelecer preferências ou exigências quanto ao tipo, marca ou padrão 
de equipamento coletor de energia solar a ser utilizado na obra. 
Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo não impede que o Município exija o cumprimento 
das normas técnicas de instalação do equipamento, quando do acompanhamento da obra para efeito de 
fiscalização. 
Art. 84 Admite-se desempenho inferior ao estabelecido, no caso de comprovada inviabilidade técnica. 
Admite-se, ainda, a adoção de outro sistema ou tecnologia que assegure o mesmo desempenho da 
redução do consumo de energia estabelecido. 
Art. 85 Nas construções de uso misto, nas construções geminadas e em condomínios, do tipo horizontal, 
somente é exigida a instalação do sistema de energia se a parcela residencial destinada a cada núcleo 
familiar ultrapassar 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados). 
Art. 86 A autorização da construção de moradias em conjuntos habitacionais de interesse social também 
depende da apresentação, nos respectivos projetos arquitetônicos e de engenharia, do sistema de 
aquecimento de água por luz solar. Dessa forma, à SMO fica autorizado o embargo das obras de 
construção de conjuntos habitacionais que estejam em desacordo com o disposto, a partir da data desta 
publicação. 
Art. 87 A expedição do Habite-se relativo à construção enquadrada nesta Lei Complementar fica 
condicionada à efetiva instalação do sistema de energia solar. 
 

 
CAPÍTULO IX 

CONSUMO DE ÁGUA 
Art. 88 Com relação aos subterfúgios que visem a redução no consumo e o combate ao desperdício de 
água potável em construções no Município, dentre os requisitos para a expedição de Alvarás de 
Construção – incluindo de acréscimo – é exigido que sejam utilizadas válvulas de descarga reguladas 
com vazão máxima de 6,00l (seis litros) de água por acionamento ou caixas de descargas com 
capacidade máxima de 6,00l (seis litros) por acionamento. 
Art. 89 Aplica-se o disposto acima a todos os tipos de edificações, sejam elas industriais, comerciais, 
residenciais ou de interesse social, públicas ou privadas. 
Art. 90 Em obras novas, todos os lavatórios de sanitário para uso público em geral, seja em 
estabelecimento particular ou público, devem ser dotados de torneira com temporizador de fechamento. 
Art. 91 Fica vedada a utilização de mictórios com água contínua, devendo, nos mesmos, ser instalado 
sistema de acionamento de descarga com desligamento automático, respeitando a vazão máxima de 
6,00l (seis litros) por acionamento. 
Art. 92 Não deve ser fornecido Alvará de Construção ou Habite-se a edificações que não estejam de 
acordo com as disposições aqui estabelecidas. 
Art. 93 Ao Executivo cabe a instalação de dispositivo de desligamento automático nos motores que 
extraem água dos poços para os reservatórios municipais da Cidade, evitando, assim, o 
transbordamento quando cheios. 
 

CAPÍTULO X 
CANALIZAÇÃO DAS ÁGUAS 

 

Art. 94 Não se faz permitido o despejo de águas pluviais sobre as calçadas, devendo, estas, serem 
conduzidas por canalização sob o passeio à respectiva rede coletora, de acordo com as normas 
emanadas por órgão competente. Tais instalações devem ser implantadas no interior do imóvel. Caso 
seja descumprida esta exigência, o responsável pelo imóvel será multado em 10 UFMs (dez Unidades 
Fiscais do Município). 
Parágrafo único. Fazem parte da rede coletora de águas pluviais – bem como do sistema de drenagem 
urbana municipal – as guias e sarjetas dos logradouros públicos. 
Art. 95 As tubulações para lançamento das águas pluviais oriundas dos lotes particulares nas sarjetas 
ou no sistema público de drenagem podem conduzir: 
I – Águas provenientes das chuvas; 
II – Águas provenientes da lavagem de áreas descobertas dos lotes ou de subsolos, desde que não haja 
a veiculação de produtos poluentes; e 
III – Águas provenientes do rebaixamento temporário do lençol freático, desde que não haja a veiculação 
de sedimentos. 
Art. 96 Faz-se proibida a ligação de redes coletoras de águas pluviais ao sistema coletor de esgoto, uma 
vez que as águas pluviais, assim que direcionadas às guias de sarjeta, são encaminhadas ao seu 
destino – córregos, rios ou piscinões – pelo sistema de drenagem urbana e as águas servidas do 
sistema de esgoto, por sua vez, devem ser direcionadas à estação de tratamento. 
Art. 97 Assim como o despejo das águas pluviais, o lançamento das águas servidas – inclusive daquelas 
provenientes do funcionamento de equipamentos – deve ser feito por canalização ligada à rede coletora, 
de acordo com as normas municipais e aquelas emanadas pela concessionária competente, sob pena 
de multa de 10 UFMs (dez Unidades Fiscais do Município). 
Art. 98 Fica proibido o lançamento das águas servidas sob regime de pressão hidráulica, devendo tal 
fluido escoar sob regime de escoamento livre. 
Art. 99 A edificação situada em área desprovida de rede coletora pública de esgoto deve ser provida de 
instalação destinada ao armazenamento, tratamento e destinação de esgoto, de acordo com as normas 
pertinentes, dependendo de aprovação do SeMAE e órgãos ambientais competentes. 
Art. 100 Com relação aos passeios públicos, portanto, faz-se expressamente proibido o fluxo constante 
de: 
I – Água pluvial, devendo esta ter canalização sob o passeio em direção à guia da sarjeta; 
II – Água servida, devendo esta ser canalizada diretamente à rede de esgoto; e 
III – Lavagem de veículos e escoamento de óleo, devendo ser feito mediante a construção de caixa de 
contenção. 
Art. 101 Não se faz permitida execução edilícia na qual o prédio edificado despeje suas águas 
diretamente sobre o imóvel vizinho. 
Art. 102 Os edifícios, sempre que colocados nas divisas dos alinhamentos devem ser providos de calhas 
e condutores para escoamento das águas pluviais. 
Art. 103 Assim como expresso no Código Civil Brasileiro em caso de dois prédios, um superior e outro 
inferior, o dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente 
do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo, porém a condição natural e anterior 
do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. 
§ 1º Quando as águas, artificialmente levadas ao prédio superior, ou aí colhidas, correrem dele para o 
inferior, pode o proprietário deste reclamar que se desviem ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer. Da 
indenização deve ser deduzido o valor do benefício obtido. 
§ 2º O proprietário de nascente ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades de seu 
consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios 
inferiores. 
§ 3º O possuidor do imóvel superior não pode poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades 
da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. As demais que poluir deve recuperar, ressarcindo os 
danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou o desvio do curso artificial das águas. 
Art. 104 O proprietário tem direito de construir barragens, açudes ou outras obras para represamento de 
água em seu prédio, sendo que, se as águas represadas invadirem prédio alheio, o seu proprietário deve 
ser indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido. 
 

 

Art. 105 É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, 
construir canais através de prédios alheios para receber as águas a que tenha direito – indispensáveis 
às primeiras necessidades da vida – desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à 
indústria, nem ao escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, nem à drenagem de terrenos. 
§ 1º Ao proprietário prejudicado, em tal caso, também assiste direito a ressarcimento pelos danos que de 
futuro lhe advenham da infiltração ou irrupção das águas, bem como da deterioração das obras 
destinadas a canalizá-las. 
§ 2º O proprietário prejudicado pode exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa áreas 
edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais. 
§ 3º O aqueduto deve ser construído de maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos 
imóveis vizinhos e a expensas do seu dono, a quem incumbem também as despesas de conservação. 
§ 4º Havendo no aqueduto águas supérfluas, outros podem canalizá-las, para os fins previstos no 
“caput” deste artigo, mediante pagamento de indenização aos proprietários prejudicados e ao dono do 
aqueduto, de importância equivalente às despesas que então seriam necessárias para a condução das 
águas até o ponto de derivação. 
§ 5º Têm preferência os proprietários dos imóveis atravessados pelo aqueduto. 
Art. 106 Aplica-se ao direito de aqueduto o disposto: 
I – Mediante recebimento de indenização que atenda, também, à desvalorização da área remanescente, 
o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros 
condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de 
outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. 
II – Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a 
realização de obras de segurança. 
Parágrafo único. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos 
gravoso ao prédio onerado, bem como, depois, seja removida, à sua custa, para outro local do imóvel. 
Art. 107 Em unidades residenciais, a execução de qualquer tipo de obra junto a represas, lagos, lagoas, 
rios, córregos, fundos de vale, faixas de escoamento de águas pluviais, galerias ou canalizações se faz 
permitida somente após devidamente demonstrados os cuidados a serem adotados, visando em 
especial a proteção contra inundações e garantia do livre escoamento de águas. 
Art. 108 Devem ser observados recuos, de forma a construir faixa não-edificável, nas seguintes 
situações: 
I – Para galeria ou canalização existente com largura igual ou inferior a 1,00m (um metro), de 2,00m 
(dois metros) a contar de suas faces externas; 
II – Para galeria ou canalização existente com largura superior a 1,00m (um metro), de uma vez e meia a 
largura da benfeitoria, observado o mínimo de 3,00m (três metros) a contar de suas faces externas; 
III – Para córrego, fundo de vale ou faixa de escoamento de águas pluviais não canalizadas, de 15,00m 
(quinze metros), no mínimo, das margens do córrego ou do eixo de fundo de vales da faixa de 
escoamento de águas pluviais; e 
IV – Para represa, lago ou lagoa, de 15,00m (quinze metros) no mínimo, a partir da margem estabelecida 
pelo nível máximo do corpo de água. 
 

CAPÍTULO XI 
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Art. 109 O projeto e a execução dos dispositivos de retenção de águas pluviais no Município de São 
José do Rio Preto devem respeitar o estabelecido pela Lei Municipal n.º 10.290, de 24 de dezembro de 
2.008, ou legislação que vier a substituí-la. 
 

CAPÍTULO XII 
HIDRÔMETRO INDIVIDUALIZADO 

Art. 110 As unidades condominiais, inclusive as habitacionais, devem dispor de sistema de medição 
individualizada do consumo de água, energia e gás. 
 

 

Art. 111 A obrigatoriedade da individualização das unidades consumidoras dos serviços de água e 
esgoto em condomínios para fins de medição se dá pela Lei Municipal nº 10.500, de 13 de novembro de 
2.009, ou legislação que vier a substituí-la. 
Art. 112 A caixa de proteção padrão de hidrômetro e a caixa de inspeção de esgoto devem ser 
executadas conforme manual do SeMAE, sendo obrigatório, antes de iniciar a construção, solicitar a 
ligação de água junto a essa autarquia. O descumprimento acarreta em multa, conforme normas da 
referida autarquia.  
 

CAPÍTULO XIII 
GÁS CANALIZADO 

Art. 113 Faz-se obrigatória a instalação de sistema centralizador de gás liquefeito às edificações 
residenciais com mais de 3 (três) pavimentos – incluídos pavimento térreo, primeiro, segundo e terceiro 
piso – condicionando a liberação do Alvará de Construção e respectivo Habite-se ao atendimento dessa 
exigência. 
Art. 114 Os edifícios cuja conclusão ou execução datem anteriormente à publicação de 08 de junho de 
1.977 – data da lei de mesmo conteúdo, anterior a esta publicação – ficam isentos da obrigação. 
 

CAPÍTULO XIV 
DIMENSÃO DOS COMPARTIMENTOS 

Art. 115 Toda habitação deve dispor de pelo menos um dormitório, uma sala, uma cozinha, um 
compartimento sanitário e uma área de serviço. 
Art. 116 Com relação às dimensões mínimas estabelecidas aos compartimentos das edificações, tem-
se: 
 

Compartimento Área mínima (m²) 

Sala residencial 8,00 

Dormitório 

em edificação unifamiliar com 
um único dormitório 12,00 

em edificação unifamiliar com dois dormitórios 10,00 cada dormitório 

em edificação unifamiliar com três dormitórios 
ou mais 

10,00 para um dos dormitórios e 
8,00 a cada dormitório adicional, 

com exceção de um deles que pode 
ser de 6,00 

em edificação multifamiliar com 
um único dormitório por unidade unifamiliar 8,00 

em edificação multifamiliar com dois dormitórios 
por unidade unifamiliar 8,00 cada dormitório 

em edificação multifamiliar com três dormitórios 
ou mais por unidade unifamiliar 8,00 cada dormitório 

em edificação de interesse social com um único 
dormitório 8,00 

em edificação de interesse social com dois 
dormitórios ou mais 

8,00 para um dos dormitórios e 
6,00 a cada dormitório adicional 

Sala-dormitório 16,00 
Escritório em construções de até 02 pavimentos 
UNIFAMILIAR 4,00 (Parágrafo único) 

Closet conjugado a dormitório 4,00 

Cozinha 4,00 
Depósito, despensa, adega, despejo, rouparia e similares 2,00 



 

Área de 
serviço destinada a serviços de lavanderia - 

Sanitário 

contendo apenas bacia sanitária 1,20 
com dimensão mínima de 1,00m 

contendo bacia sanitária e lavatório 1,50 
com dimensão mínima de 1,00m 

contendo bacia sanitária e chuveiro 2,00 
com dimensão mínima de 1,00m 

contendo bacia sanitária, chuveiro e lavatório 2,50 
com dimensão mínima de 1,00m 

Sala comercial 10,00 
Salão comercial 20,00 

Tabela 01: Área mínima exigida aos compartimentos de uma edificação. 
 
Parágrafo único. Em casas residenciais o escritório para ter 4,00 m² não poderá estar integrado no local 
destinado a dormitórios.  
Art. 117 A largura dos corredores internos e das escadas em edificações de uso residencial não pode 
ser inferior a 0,90m (noventa centímetros). 
Art. 118 Alojamentos para animais são permitidos respeitando o máximo de 2 (duas) unidades por lote, 
com área máxima de 3,00m² (três metros quadrados) cada, dimensões laterais máximas de 2,00m (dois 
metros) e altura máxima de 2,00m (dois metros). 
Art. 119 Já em construções comerciais, a área destinada ao compartimento de depósito deve respeitar o 
máximo de 1/3 (um terço) da área total do salão comercial. 
Art. 120 Parâmetros para obras complementares: 

Saliências 

Avanços permitidos sobre: 
Dimensões 
máximas 

Os recuos 
estabelecidos pela 
presente LZUOS 

As condições 
de aeração e 

insolação 
Aba horizontal e vertical, brise, viga, 

pilar, jardineira e floreira, ornato, 
ornamento 

até 12% - 0,60m 

Beiral da cobertura até 50% até 10% 1,50m 

Marquise (não sobreposta) até 1/3 - - 
Tabela 02: Saliências da edificação. 

 

Obras complementares 
Avanço permitido sobre 
os recuos estabelecidos 

pela presente LZUOS 

Dimensões máximas 

Área Comprimento ou 
largura 

Abrigo para autos e caixas 
eletrônicos sim 30,00m² - 

Abrigo para portão sim - 1,00m 

Abrigo para portas sim 3,00m² comprimento de 
2,00m 

Casa de máquinas isolada sim 3,00m² comprimento de 
2,00m 

Abrigo / medidores de 
concessionárias e gás (cilindros 

de GLP) 
sim * * 

Cabine de força, cabine primária, 
geradores, pressurização, 

centrais de ar condicionado 
sim * * 

 

isoladas 
Caixas d’água elevadas isoladas, 

chaminés e torres Isoladas não 30,00m² - 

Bilheteria sim 30,00m² - 
Portaria sim (exceto lateral) 30,00m² - 

Passagem coberta de pedestre 
sem vedação lateral sim (exceto lateral) 30,00m² largura de 3,00m 

Tabela 03: Obras complementares da edificação. 
 
Art. 121 Com relação às saliências e às obras complementares apresentadas nas Tabelas 02 e 03, vale 
ressaltar, ainda, que não se faz permitido avanço sobre o passeio público em nenhum dos itens aí 
mencionados, exceto em casos de abrigo para portão, que podem avançar 0,40m (quarenta 
centímetros), com largura máxima de 1,00m (um metro). 

CAPÍTULO XV 
PÉ-DIREITO DOS AMBIENTES 

Art. 122 Os pés-direitos das edificações residenciais não podem ser inferiores ao estabelecido: 

Compartimento Pé-direito mínimo (m) 

Salas e dormitórios 2,70 

Garagens 2,30 

Demais compartimentos 2,50 

 Tabela 04: Altura mínima do pé-direito de acordo com o compartimento, em edificação 
residencial. 

 
Art. 123 Já com relação às edificações voltadas a atividades econômicas, os pés-direitos não podem ser 
inferiores ao estabelecido: 

Compartimento Pé-direito mínimo (m) 

Pavimentos térreos 3,00 

Pavimentos superiores 2,70 

Indústrias, fábricas e grandes oficinas 4,00 
 Tabela 05: Altura mínima do pé-direito de acordo com o pavimento ou uso, em edificação de 

atividades econômicas. 
 

CAPÍTULO XVI 
AERAÇÃO E INSOLAÇÃO 

Art. 124 Todas as construções devem atender às condições mínimas de aeração e insolação 
estabelecidas no Código Sanitário Estadual, nas legislações e normas técnicas pertinentes, bem como 
as fixadas pela presente publicação. 
Art. 125 A aeração e insolação das edificações se dão conforme a altura e o afastamento das 
edificações. 
Art. 126 Em prédios multifamiliares ou de atividades econômicas no Município de São José do Rio Preto, 
a edificação, instalação ou equipamento acima de 2 (dois) pavimentos deve observar afastamento 
contínuo, lateral e de fundo, que deve ser dimensionado de acordo com fórmula a seguir, respeitando o 
mínimo de 3,00m (três metros): 
 

A = (H ÷ 6) - 3 

 

onde: 
A = afastamento lateral e de fundo; 

 
H = diferença de nível entre o teto do 

pavimento mais alto e o piso do pavimento 
mais baixo a ser insolado, iluminado ou 

ventilado. 
Tabela 06: Fórmula de dimensionamento de recuos lateral e de fundo. 

 
Art. 127 Para aplicação da fórmula, a altura „H‟ da edificação, medida em metros, representa a diferença 
de nível entre o teto do pavimento mais alto e o piso do pavimento mais baixo a ser insolado, iluminado 
ou ventilado. 
Art. 128 No cálculo da altura „H‟ da edificação não são considerados: 
I – Platibandas que envolvem telhado e guarda-corpo de proteção contra queda com até 1,20 m (um 
metro e vinte centímetros); 
II – Anteparos verticais como gradis, alambrados ou elemento similar que apresentem superfície vazada 
igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua superfície total; e 
III – Ático. 
Art. 129 A distância mínima obrigatória entre blocos de uma mesma edificação é igual à soma dos 
afastamentos de cada bloco, calculados conforme a fórmula apresentada a seguir: 
 

AB = [(H1 ÷ 6) – 3] + [(H2 ÷ 6) – 3] 

 
onde: 

 
AB = afastamento entre blocos; 

 
H1 = diferença de nível entre o teto do 

pavimento mais alto e o piso do pavimento 
mais baixo a ser insolado, iluminado ou 

ventilado do bloco 1; 
 

H2 = diferença de nível entre o teto do 
pavimento mais alto e o piso do pavimento 

mais baixo a ser insolado, iluminado ou 
ventilado do bloco 2. 

 
Tabela 07: Fórmula de dimensionamento de afastamento entre blocos. 

 
Art. 130 A área livre descoberta interna à edificação, correspondente à área de luz, deve apresentar as 
seguintes dimensões de acordo com o número de pavimentos da edificação, contada do perfil natural do 
terreno: 
I – Área mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados) para ventilação de compartimento sanitário e 
largura mínima de 1,50m (um metro e meio); 
II – Área mínima de 6,00m² (seis metros quadrados) e largura mínima de 2,00m (dois metros), para 
edificações térreas; 
III – Área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados) e largura mínima de 2,00m (dois metros), para 
edificações com 2 (dois) pavimentos; e 
IV – Para edificações com mais de 2 (dois) pavimentos, seguir especificações constantes nas Tabelas 06 
e 07, bem como no Código Sanitário do Estado de São Paulo. 
 

 

Art. 131 Consideram-se suficientes para insolação, iluminação e ventilação, de quaisquer 
compartimentos em prédios de 1 (um) pavimento e de até 4,00m (quatro metros) de altura, em espaços 
livres abertos nas duas extremidade ou em uma delas – corredores – de largura não inferior a 1,50m (um 
metro e meio), quer quando junto às divisas do lote, quer em corpos edificados no mesmo lote. 
Art. 132 As condições não constantes nesta publicação devem seguir as especificações do Código 
Sanitário do Estado de São Paulo. 
Art. 133 Nas edificações novas, os compartimentos e ambientes devem ser posicionados e 
dimensionados de forma a proporcionar conforto ambiental, térmico, acústico e proteção contra a 
umidade, obtidos pelo adequado dimensionamento e emprego dos materiais de parede, cobertura, 
pavimento e aberturas, bem como das instalações e equipamentos conforme dimensões mínimas 
elencadas a seguir: 
 

Aspectos gerais sobre insolação, ventilação e iluminação 

Para fins de iluminação e ventilação natural, todo compartimento deve dispor de abertura comunicando-
o diretamente com o exterior. 

Área de luz 
(jardim de inverno) 

edificação térrea mínimo de 6,00m² com menor dimensão de 2,00m. 

sobrado mínimo de 10,00m² com menor dimensão de 2,00m. 

É admitida ventilação mecânica apenas em compartimentos sanitários. 
Em edificações residenciais, a iluminação mínima deve ser 1/8 da área do piso, com mínimo de 0,60m², 

e a ventilação mínima deve ser 1/16 da área do piso. 
Em edificações de atividades econômicas, a iluminação mínima deve ser 1/5 da área do piso e a 

ventilação mínima deve ser 1/10 da área do piso. 

Regra denominada “3x o pé-direito”: não são considerados insolados ou iluminados os compartimentos 
cuja profundidade a partir da abertura iluminante for maior que 3 (três) vezes o seu pé-direito, incluída, 

na profundidade, a projeção de saliências, alpendres ou outras coberturas. 

Quando as dimensões das aberturas para aeração e insolação forem iguais ou superiores ao dobro do 
mínimo necessário, não são considerados insolados ou iluminados os compartimentos cuja 

profundidade a partir da abertura iluminante for maior que 5 (cinco) vezes o seu pé-direito, incluída, na 
profundidade, a projeção de saliências, alpendres ou outras coberturas. 

Tabela 08: Insolação, ventilação e iluminação, conforme Código Sanitário do Estado de São Paulo, 
decreto n.º 12.342/78. 

 
Art. 134 O ambiente ou compartimento que contiver equipamento ou instalação com funcionamento a 
gás deve, ainda, dispor de ventilação permanente, assegurada por abertura direta para o exterior. 
Art. 135 As construções já executadas que não atendam o Código Sanitário do Estado de São Paulo, 
quanto à insolação, ventilação e iluminação, mas que possuam BIC de 1985 ou 2003 confirmando essa 
condição na ocasião do referido levantamento, podem ser regularizadas, desde que possuam corredor 
aberto com medidas situadas entre 1,00m (um metro) e 1,50m (um metro e meio) ou área de luz para 
ventilação e iluminação com dimensão não inferior a 1,00m (um metro) e área não inferior a 3,00m² (três 
metros) quadrados, no caso de existir abertura para iluminação e ventilação. 
Parágrafo único. A regularização de que trata o “caput” deste artigo deve ser solicitada, acompanhada 
de anuência por escrito dos proprietários lindeiros da parte irregular ao imóvel, devidamente identificados 
com a comprovação de propriedade. 
Art. 136 Pode ser expedido Alvará de Regularização para construções edificadas nos loteamentos 
populares, de iniciativa do Município, com abertura de iluminação e ventilação de banheiros voltados 
para espaços livres abertos com largura não inferior a 1,00m (um metro), desde que possua o “de 
acordo” do confrontante. 
 

 

Art. 137 Imóveis nos quais a renovação de ar dos ambientes se der por ventilação mecânica, devem ser 
apresentados projeto e ART de Engenheiro Mecânico, além de declarações de responsabilidade. 
 

CAPÍTULO XVII 
BEIRAL, MARQUISE E BALANÇO 

Art. 138 Entendido como elemento arquitetônico engastado, biapoiado ou aposto à edificação, a 
dimensão máxima admitida à saliência do beiral é de 1,50m (um metro e meio), respeitando o avanço 
máximo de 50% (cinquenta por cento) do recuo em que se situa. 
Art. 139 As marquises, por sua vez, podem cobrir até 1/3 (um terço) da largura dos recuos obrigatórios. 
Art. 140 É permitido, nos pavimentos acima do pavimento térreo, o avanço do balanço sobre 20% (vinte 
por cento) do recuo frontal da edificação, obedecendo, porém, a Taxa de Ocupação e o Índice de 
Aproveitamento. 

 
CAPÍTULO XVIII 

COBERTURAS DIVERSAS 
Art. 141 Qualquer cobertura de policarbonato, vidro ou metálica deve ser representada na planta-baixa 
do projeto e sua área indicada no quadro de áreas do mesmo. 
Art. 142 A área de coberturas em policarbonato, vidro ou metálica deve ser somada ao total construído e 
computada na Taxa de Ocupação da construção, interferindo, portanto, na necessidade ou não da 
apresentação de ART ou RRT complementares. 
Art. 143 Coberturas em telas de sombreamento ou lona, sustentadas por estrutura metálica removível, 
podem ser instaladas sobre vagas de veículos, não sendo considerados na área construída. 
Art. 144 As coberturas expressas neste Capítulo não podem ser instaladas em recuos para as vias 
públicas. 
 

CAPÍTULO XIX 
CERCAS ENERGIZADAS 

Art. 145 Na Zona urbana do Município de São José do Rio Preto, a instalação e ampliação das 
ofendículas, ou seja, cercas energizadas, com finalidade de proteção de perímetros, bem como a 
modificação de suas características técnicas, estão sujeitas ao licenciamento pelo Município, segundo 
critérios aqui estabelecidos. 
§ 1º Ficam definidas como cercas energizadas, para efeitos desta publicação, as ofendículas que sejam 
dotadas de corrente elétrica ou utilizem as denominações elétricas, eletrificadas, eletrônicas ou similares, 
quando usadas sobre edificações, muros ou outras vedações nos limites entre o terreno e o logradouro 
público ou entre confrontantes. 
§ 2º Quando a cerca energizada estiver instalada totalmente no interior do lote e não utilizar, em nenhum 
ponto da instalação, elemento componente de vedação de divisa de lotes como suporte, não se faz 
necessário o licenciamento referido no “caput” do presente artigo. 
Art. 146 Os engenheiros eletricistas autônomos, técnicos e empresas, Responsáveis Técnicos pelo 
projeto e instalação de cercas energizadas no Município de São José do Rio Preto devem estar 
habilitados e possuir registro no Conselho de Classe. 
§ 1º A perfeita aplicação das normas de projeto e execução das cercas energizadas é de 
responsabilidade do profissional e/ou da empresa instaladora, que também assume total 
responsabilidade pela qualidade dos equipamentos e materiais utilizados. 
§ 2º É obrigatória, a todos os responsáveis técnicos pelo projeto e instalação das cercas energizadas, 
proprietários de imóveis, síndicos ou administradores de condomínios, a obtenção da Licença de 
Instalação junto ao Município. 
Art. 147 A solicitação da Licença de Instalação para cercas energizadas deve ser efetuada através de 
requerimento padrão e Termo de Responsabilidade, devidamente preenchidos e assinados, 
acompanhado da seguinte documentação: 
I – Certidão de Inteiro Teor da matrícula do imóvel, original ou cópia autenticada, atualizada, com 
validade de 90 (noventa) dias, em nome do proprietário ou do condomínio; 

 

II – Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Classe quitada e assinada, do projeto e 
execução da instalação da cerca energizada, informando o comprimento total do perímetro protegido, a 
corrente em ampères e a tensão em volts, além da altura mínima exigida para o primeiro fio; 
III – Autorização dos proprietários do imóvel ou do síndico do condomínio, acompanhada da Ata de 
Eleição atualizada do mesmo, para o responsável técnico pela instalação da cerca energizada requerer e 
retirar o licenciamento junto ao Município; 
IV – Certidão Negativa de Débitos – CND – do Imposto Sobre Serviços – ISS – do profissional autor do 
projeto e responsável técnico, com validade de 120 (cento e vinte) dias; e 
V – Guia de recolhimento da taxa de expedição da Licença quitada a ser fornecida pela Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto. 
 
Art. 148 A instalação da cerca energizada deve obedecer aos seguintes critérios básicos: 
I – Tipo de corrente: Intermitente ou Pulsante; 
II – Potência máxima: 5 (cinco) Joules; 
III – Intervalo dos impulsos elétricos - média: 50 (cinquenta) impulsos por minuto; 
IV – Duração dos impulsos elétricos - média: 0,001s (um milésimo de segundo); 
V – Altura mínima do primeiro fio: 2,40m (dois vírgula quarenta metros) em relação ao maior nível dos 
solos adjacentes, para qualquer uma das divisas do lote; 
VI – Quantidade de fios energizados: de 4 (quatro) a 6 (seis); 
VII – Devem possuir, fixadas em sua estrutura, placas de advertência na cor amarela e dimensões 
mínimas de 10cm (dez centímetros) por 20cm (vinte centímetros), com o texto “Cerca Energizada” ou 
“Cerca Eletrificada” na cor preta e com dimensões mínimas de 2cm (dois centímetros) de altura e 0,5cm 
(meio centímetro) de espessura. Deve ser fixada uma placa a cada 5,00m (cinco metros), no máximo, 
voltada para a parte externa do imóvel, possibilitando, sem margem de dúvidas, a interpretação de que 
se trata de um sistema dotado de energia elétrica que transmite choque; 
VIII – A instalação pode ser executada em muros, grades, paredes, marquises e fachadas de edifícios, 
desde que respeitada a altura mínima indicada no item V deste artigo e afastamento mínimo de 1,50m 
(um metro e meio) em relação às aberturas, como portas, portas-janelas e janelas de fachada; e 
IX – Todas as demais especificações técnicas – como aterramento, isoladores, unidades de controle, 
bitolas e espaçamento dos fios, amperagem e voltagem da cerca energizada – são de responsabilidade 
do profissional responsável técnico pela instalação.  Este profissional deve, obrigatoriamente, usar como 
referência esta Lei Complementar, as recomendações do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de São Paulo, as Normas Técnicas da IEC e Normas Brasileiras vigentes e correlatas sobre 
o assunto. 
 
Art. 149 A instalação de cerca energizada em linhas divisórias de imóveis depende da concordância dos 
proprietários dos terrenos confrontantes. 
§ 1º A responsabilidade pela obtenção da autorização dos proprietários dos lotes confrontantes é do 
proprietário do lote onde a cerca está sendo instalada. 
§ 2º A cerca energizada pode ser instalada sobre muros de divisa na posição vertical, com ângulo de 90º 
(noventa graus)  de  inclinação  em  relação  ao  plano  horizontal,  mas  havendo  recusa  por  parte  de  
um  ou  mais confrontantes, a cerca somente pode ser instalada com um ângulo máximo de 45º 
(quarenta e cinco graus) de inclinação, em relação ao mesmo plano horizontal, para dentro do imóvel do 
beneficiado. 
§ 3º Quando houver objeção do vizinho proprietário do muro ou outro elemento que constitua a vedação 
de divisa, a cerca deve ter sua estrutura de suporte independente e fixada no interior do lote de 
propriedade do beneficiado, com um ângulo máximo de 45º (quarenta e cinco graus). 
Art. 150 O Responsável Técnico pela instalação da cerca energizada deve assumir, perante o Município, 
compromisso de responsabilidade quanto à veracidade das informações prestadas para obtenção do 
licenciamento de instalação e execução do serviço de instalação da cerca energizada, mediante 
preenchimento do Termo de Responsabilidade. 
Art. 151 Compete à Secretaria Municipal de Obras – SMO – a verificação quanto ao atendimento do 
presente contexto, no que concerne à apresentação dos documentos necessários aqui constantes. 
 

 

Parágrafo único. A Licença de Instalação da cerca energizada é fornecida apenas depois de constatado 
o disposto no “caput” deste artigo. 
Art. 152 O Licença de Instalação pode ser cancelada, caso identificado que a cerca energizada instalada 
não atende os critérios básicos indicados nas presentes disposições. 
§ 1º O proprietário da cerca energizada é notificado e tem um prazo de 30 (trinta) dias para corrigir as 
irregularidades identificadas. 
§ 2º O não atendimento da notificação, implica na penalidade de pagamento de 10 UFMs (dez Unidades 
Fiscais do Município). 
Art. 153 Para processos em trâmite, com base na legislação anteriormente vigente, fica estabelecido o 
prazo máximo de 90 (noventa) dias para a sua conclusão final, contados a partir da data de publicação 
do presente Código. 
Parágrafo único. Ultrapassado o período do caput, todos os processos em andamento serão arquivados 
e cancelados. 
Art. 154 É proibida a utilização de cacos de vidros, arames farpados, concertinas, vegetação com 
espinhos ou qualquer outro tipo de material contundente sobre os elementos de vedação de perímetros 
de lotes onde há cerca energizada instalada. 
Art. 155 A SMO pode, a qualquer momento, notificar os proprietários dos imóveis onde há cerca 
energizada instalada para apresentar a respectiva Licença de Instalação.  
Parágrafo único. O não atendimento da notificação, implica na penalidade de pagamento de 10 UFMs 
(dez Unidades Fiscais do Município). 
 
Art. 156 Os casos omissos devem ser analisados pela SMO e pelo CPDDS. 
 

CAPÍTULO XX 
PÉRGOLA 

Art. 157 A área das pérgolas, em planta-baixa, é calculada conforme a presença ou não de cobertura 
sobre ela: 
I – Área da pérgola descoberta: calculada multiplicando-se o comprimento e a largura de cada viga, 
multiplicada, ainda, pelo número de vezes que a referida viga se repete na estrutura pergolada como um 
todo; e 
II – Área da pérgola coberta: calculada multiplicando-se o comprimento e a largura da cobertura, em 
planta-baixa. 
§ 1º A área da estrutura pergolada, coberta ou não, deve ser considerada na somatória da área 
construída apresentada em projeto. 
§ 2º A área da estrutura pergolada, coberta ou não, deve ser expressa separadamente dos outros itens 
da construção, no quadro de áreas do projeto. 
§ 3º A área das pérgolas descobertas não é considerada no cálculo da Taxa de Ocupação e do Índice de 
Aproveitamento de uma construção, ao contrário das cobertas, que são. 
Art. 158 Com relação às vigas da referida estrutura, a área permitida a tais elementos é de até 15% 
(quinze por cento) da área do conjunto, sendo de 1:2 a relação entre a altura da viga e a largura da 
mesma vista em planta-baixa. 
 

CAPÍTULO XXI 
ESCADA 

Art. 159 Às escadas, externas descobertas destinadas a vencer os desníveis do terreno, faz-se 
permitido ocupação dos recuos mínimos exigidos na LZUOS. 
Art. 160 Assim como disposto no Código Sanitário do Estado de São Paulo, a largura mínima às 
escadas de uso restrito é de 0,90m (noventa centímetros), enquanto a largura mínima estabelecida às 
escadas de uso coletivo é de 1,20m (um metro e vinte centímetros). 
Parágrafo único. Excluem-se da condição do “caput” deste artigo as escadas de acesso a jiraus, torres, 
adegas e similares, às quais admite-se largura mínima de 0,60m (sessenta centímetros). 
 

 

Art. 161 Os degraus das escadas devem apresentar altura de espelho “a” e largura de piso “L” dispostos 
de forma a assegurar passagem com altura livre de 2,00m (dois metros) respeitando ainda as seguintes 
dimensões: 
 

Degraus de escada 

Altura de espelho Largura de piso 

a ≤ 0,18m L ≥ 0,27m 
Tabela 09: Condições ao dimensionamento de altura de espelho e largura de piso nos degraus de 

escadas. 
 
Art. 162 São obrigatórios patamares intermediários sempre que a escada vencer desnível superior a 
3,25m (três metros e vinte e cinco centímetros) ou quando houver mudança de direção. 
Parágrafo único. Em ambientes internos de edificações unifamiliares não adaptáveis, de uso privativo, 
faz-se permitida a existência de escadas “em leque” sem patamares intermediários. 
 

CAPÍTULO XXII 
CORRIMÃO E GUARDA-CORPO 

Art. 163 As escadas e mezaninos devem dispor de corrimão, instalado entre 0,80m (oitenta centímetros) 
e 1,00m (um metro) de altura, com exceção das edificações de uso de atividades econômicas, nas quais 
faz-se necessário corrimão instalado entre 0,70m (setenta centímetros) e 0,92m (noventa e dois 
centímetros) de altura. 
Art. 164 Com relação à disposição, as escadas devem dispor de corrimão: 
I – Apenas de um lado, para escadas com largura inferior a 1,20m (um metro e vinte centímetros); 
II – De ambos os lados, para escadas com largura equivalente ou superior a 1,20m (um metro e vinte 
centímetros); e 
III – Intermediário, para escadas com largura equivalente ou superior a 2,40m (dois metros e quarenta 
centímetros), de forma a garantir largura máxima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) a cada faixa 
de circulação da referida estrutura. 
Parágrafo único. O corrimão disposto em apenas um dos lados, como aqui estabelecido, se faz 
permitido apenas em imóveis residenciais. 
Art. 165 Os compartimentos ou sacadas dos pavimentos acima do solo que não forem vedados por 
paredes perimetrais devem dispor de guarda-corpo de proteção contra queda, com altura mínima de 
0,90m (noventa centímetros) e resistente contra impacto e pressão. 
 

CAPÍTULO XXIII 
SACADA 

Art. 166 À sacada, é admitido avanço máximo de 20% (vinte por cento) sobre o recuo frontal e 10% (dez 
por cento) com relação ao recuo lateral e de fundos, para rua secundária em caso de esquinas e para 
divisas de lotes. 
Parágrafo único. Com relação ao avanço em direção a divisas com vizinhos, o recuo deve permanecer 
livre no mínimo 2,00m (dois metros). Quando a cobertura for de laje impermeabilizada, não se faz 
permitido acesso, delimitando a área com obstáculos – como, por exemplo, peitoril, guarda-corpo de 
1,20m (um metro e vinte centímetros), vegetação, dentre outros – mantendo-se a privacidade do 
confrontante. 
Art. 167 Com relação à área de projeção da sacada em referência ao pavimento inferior a ela, para que 
a referida área não seja considerada como varanda do pavimento inferior e, consequentemente, não seja 
considerada no cálculo da área construída de projeto, faz-se permitida a área máxima de acordo com os 
parâmetros do artigo anterior. 
Art. 168 Em situações nas quais a sacada descoberta esteja encostada na divisa com o vizinho, deve 
esta possuir fechamento lateral em alvenaria de no mínimo 2,00m (dois metros) de altura, garantindo a 
privacidade do mesmo. Tal característica deve ser informada em projeto, informando-se, por linha 
indicativa, “h= x metros”. 

 

 
CAPÍTULO XXIV 

VARANDA GOURMET 
Art. 169 O compartimento caracterizado como espaço coberto, com laterais livres de vedação ou 
fechamento vertical, deve ser informado separadamente no quadro de áreas, com a nomenclatura de 
“varanda”. 
Art. 170 No entanto, em caso de fechamento lateral com vidro e presença de acessórios que 
caracterizem o ambiente como gourmet, o ambiente deixa de ser definido como varanda e deve receber 
denominação de “varanda gourmet”. 
 

CAPÍTULO XXV 
FLOREIRA 

Art. 171 É permitida floreira de até 10% (dez por cento) do recuo, respeitando a dimensão máxima de 
0,60m (sessenta centímetros). 
 

CAPÍTULO XXVI 
LIXEIRA 

Art. 172 Em residências unifamiliares, devem ser instaladas lixeiras dentro do alinhamento predial, com 
altura padrão de 1,50m (um metro e meio) do piso, atendendo a geração de resíduos da residência e 
ficando proibidas as lixeiras instaladas em muros, portões ou outros suportes similares. 
Art. 173 Em edificações residenciais verticais, estabelecimentos de atividades econômicas, loteamentos, 
condomínios de lotes e condomínios edilícios – horizontais, verticais e mistos – faz-se necessária a 
instalação de abrigos para acondicionamento de resíduos sólidos, assim como aqui definidos: 
I – O abrigo deve ser dimensionado de forma a acondicionar contêineres próprios ao armazenamento 
dos resíduos – incluindo-se os recicláveis e os não recicláveis – e sua existência é condição à obtenção 
do Habite-se das seguintes edificações no Município: 
a) edificações residenciais multifamiliares, a exemplo de condomínios e assemelhados, onde a soma de 
todas as unidades tenham número maior ou igual a 40 (quarenta) dormitórios; e 
b) edificações de atividades econômicas, a exemplo de centros comerciais, empresariais e similares, 
cuja área construída seja equivalente ou superior a 750,00m² (setecentos e cinquenta metros 
quadrados); 
II – O abrigo deve estar situado em área interna ao terreno do loteamento, condomínio ou edificação, no 
alinhamento frontal com a via pública, no nível da calçada e com rampa de acesso para facilitar o 
deslocamento dos contêineres; 
III – O abrigo não pode ser geminado a imóveis vizinhos, habitados ou não, apresentando distância 
mínima de afastamento de 3,00m (três metros); 
IV – O abrigo deve ser ventilado, iluminado e de fácil acesso; 
V – O projeto do abrigo deve prever ventilação mínima de 2 (duas) aberturas para a área externa, com 
dimensões 0,10m (dez centímetros) por 0,20m (vinte centímetros) cada, localizadas a 0,20m (vinte 
centímetros) do teto; 
VI – Deve ser prevista, em projeto, área para estacionamento ou faixa de acomodação – recuo – paralelo 
para veículo coletor, sendo localizada em frente ao abrigo e sem a utilização do leito viário, com o 
objetivo de proporcionar segurança no deslocamento dos coletores e não atrapalhar a fluidez do trânsito; 
VII – Deve ser previsto em projeto, ainda, local adequado para coleta, seleção e armazenamento de 
materiais tanto recicláveis – visando a implantação de coleta seletiva no município com de orgânicos; 
VIII – As paredes do abrigo devem ser azulejadas ou pintadas com tinta epóxi, além de serem providas 
de ponto de água para lavagem do compartimento e dos contêineres; 
IX – O piso do abrigo deve ser revestido com material liso impermeável, lavável e de fácil limpeza, ser 
rebaixado para evitar o refluxo de líquidos e ser provido de grelhas para escoamento de chorume com 
ralo sifonado ligado a rede de esgoto do empreendimento, observando a NBR 8.160/99 ou a que vier a 
substitui-la para possibilitar a higienização do local; e 
X – As portas do abrigo devem ser de alumínio com venezianas, de vão livre mínimo de 1,50m (um 
metro e meio), devendo ser instalada tela de proteção contra roedores e vetores. Faz-se necessário 
prever símbolo de identificação em local de fácil visualização de acordo com a natureza ou grupo de 
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resíduos. A abertura das portas dever ser voltada à circulação, evitando assim a impossibilidade de 
acesso aos depósitos a partir de obstrução causadas por acúmulo de resíduos. 
Parágrafo único. No caso de condomínios fechados ou loteamento, a parte interna deve ser 
regulamentada pela associação. 
Art. 174 Com relação ao dimensionamento dos espaços destinados ao abrigo para acondicionamento de 
resíduos sólidos em edificações residenciais verticais, estabelecimentos de atividades econômicas, 
loteamentos, condomínios de lotes e condomínios edilícios – horizontais, verticais e mistos – o 
empreendedor deve realizar uma estimativa da geração de lixo das unidades, para verificar se o espaço 
previsto em projeto atende à demanda de resíduos gerados pelo empreendimento, observando as 
seguintes diretrizes mínimas: 
I – O dimensionamento dos espaços destinados aos abrigos deve se dar conforme a quantidade de 
moradores ou usuários no local multiplicado pela produção média diária de 1kg (um quilograma) de 
resíduos sólidos por pessoa, considerando a proporção estimada de 70% (setenta por cento) reciclável e 
30% (trinta por cento) orgânico. 
II – O dimensionamento deve considerar a quantidade de dias de coleta dos resíduos sólidos realizadas 
semanalmente e a capacidade de armazenamento no período de estocagem. 
III – Os espaços devem ser suficientes para comportar o volume de resíduos produzidos durante, no 
mínimo, 3 (três) dias bem como possibilitar o manuseio dos mesmos e trânsito de pessoal. 
Art. 175 Recomenda-se firmar parceria com cooperativa ou associação especifica para retirada periódica 
do lixo reciclável nos casos onde não houver coleta seletiva no Município. 
Art. 176 Os condomínios, loteamentos fechados e prédio multifamiliares têm 12 (doze) meses para se 
adequarem a esta Lei Complementar, salvo em casos em que seja comprovada, tecnicamente, a 
impossibilidade de adequação, devendo ser analisado pela SMAURB o não cumprimento dessa 
solicitação. 
Art. 177 Outros padrões executivos devem cumprir as exigências da SMAURB conforme leis em 
vigência. 
 

CAPÍTULO XXVII 
PISCINA 

Art. 178 A área referente a piscinas deve ser computada no quadro de áreas, entretanto não entra no 
cálculo da Taxa de Ocupação e do Coeficiente de Aproveitamento. 
Art. 179 As piscinas de uso público ou coletivo devem ser adaptadas quanto à acessibilidade, cercadas 
e possuírem lava-pés com ducha, possuindo, ainda, entrada independente para PCD. 
 

CAPÍTULO XXVIII 
AR CONDICIONADO 

Art. 180 Os proprietários ou possuidores, a qualquer título, de edifícios térreos ou das unidades 
existentes naqueles construídos em pavimentos verticalizados, que possuam ou venham a possuir 
caixas para colocação de aparelhos de ar condicionado, direcionados para o passeio público ou para o 
recuo com calçamento existente entre o passeio público e a edificação, e que, quando instalados os 
aparelhos, estes proporcionem a drenagem de água, por gotejamento, na referida via, devem promover 
as adequações necessárias à cessação da ocorrência. 
Art. 181 As situações, conforme descritas no artigo anterior, constadas pelo setor de fiscalização da 
SMO são certificadas e a certidão encaminhada, sob forma de notificação, ao endereço onde verificada a 
irregularidade, para a adoção de providências no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. 
Parágrafo único. O escoamento do prazo previsto no “caput” deste artigo, sem a adoção de qualquer 
providência, implica na imposição de multa no valor de 5 UFMs (cinco Unidades Fiscais do Município), 
mensalmente, até a correção da irregularidade. 
 

CAPÍTULO XXIX 
ACESSIBILIDADE 

Art. 182 A adaptação da edificação às condições de acessibilidade a pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida deve estar de acordo com as disposições do Decreto Federal 5.296/04, da NBR 

 

9.050/15, a Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) e suas regulamentações, bem como 
a legislação vigente que vier a substituí-los. 
Art. 183 A NBR NM 313/07 e NBR ISO 9.386-1/13, por sua vez, regem os parâmetros referentes aos 
elevadores e às plataformas de elevação motorizadas, respectivamente, aos imóveis comerciais com 
dois ou mais pavimentos. 
Art. 184 Deve ser adaptada, às condições de acessibilidade, a edificação nova e a edificação existente 
em caso de sua reforma, requalificação ou regularização, quando destinada a uso: 
I – Público; 
II – Coletivo; 
III – Comum; e 
IV – Privado, nos termos do Decreto Federal nº 9.451/18. 
Art. 185 Com relação ao número de sanitários de uso coletivo exigidos à construção de salões 
comerciais e locais de reunião ou culto, tem-se a seguinte tabela: 
 

Área 
Sanitários acessíveis Sanitários não adaptados 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

até 50m² 1 lavatório 
1 vaso sanitário - - 

acima de 50m² até 
250m² 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 lavatório 
1 vaso sanitário - - 

acima de 250m² até 
500m² 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 mictório 

acima de 500m² até 
1000m² 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

2 lavatórios 
2 vasos 

sanitários 

2 lavatórios 
2 vasos sanitários 

2 mictórios 

acima de 1000m² até 
2000m² 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

3 lavatórios 
3 vasos 

sanitários 

3 lavatórios 
3 vasos sanitários 

3 mictórios 

acima de 2000m² até 
3000m² 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

6 lavatórios 
6 vasos 

sanitários 

6 lavatórios 
6 vasos sanitários 

6 mictórios 

acima de 3000m² 1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

a cada 300m² adicional, mais 1 
unidade de cada tipo, separados por 

sexo 
Tabela 10: Quantidade de sanitários de uso coletivo conforme área de construção de salões comerciais 

e locais de reunião ou culto. 
 

§ 1º Os sanitários acessíveis devem possuir entrada independente. 
§ 2º Sanitários de uso privado não podem ser computados na quantificação exigida pela tabela acima. 
§ 3º Em construção de edificações destinadas a bancos, faz-se obrigatória a execução de sanitários 
acessíveis, separados por sexo, destinados ao uso dos clientes, independente da área da construção. 
§ 4º Os sanitários de edificações com utilização voltada a depósitos devem apresentar chuveiro na 
seguinte proporção: 

Área Chuveiros 
até 250m² 1 

acima de 250m² até 500m² 2 
acima de 500m² até 1000m² 3 
acima de 1000m² até 2000m² 4 

acima de 2000m² 5 

 

Tabela 11: Quantidade de sanitários de uso coletivo conforme área de construção de salões comerciais 
e locais de reunião ou culto. 

 
Art. 186 Já em reforma e regularização – com BIC de 1985 ou 2003 – com ou sem acréscimo de área, o 
número de sanitários de uso coletivo exigidos a salões comerciais e locais de reunião ou culto deve 
seguir a orientação da tabela: 

Área 
Sanitários acessíveis Sanitários não adaptados 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

até 50m² 1 lavatório 
1 vaso sanitário - - 

acima de 50m² até 500m² 1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 lavatório 
1 vaso sanitário 

1 mictório 

acima de 500m² seguir as mesmas orientações dadas à construção de novas edificações, 
conforme Tabela 08 

Tabela 12: Quantidade de sanitários de uso coletivo conforme área de reforma ou regularização de 
salões comerciais e locais de reunião ou culto. 

 
Parágrafo único. Para o caso das edificações existentes destinadas à utilização de bancos, faz-se 
permitida a existência de um único banheiro acessível, sem separação por sexo. 
Art. 187 Em academias com piscinas, são obrigatórios vestiários acessíveis separados por sexo. 
Art. 188 Em guaritas e portarias, faz-se necessária a construção de sanitário adaptado a PCD, exceto 
nos casos em que tal compartimento faça parte do corpo da edificação que já possua o referido sanitário. 
Art. 189 As edificações residenciais multifamiliares, os condomínios e os conjuntos habitacionais, além 
da obrigatoriedade de acessibilidade às áreas de uso comum, devem, ainda, quando inclusas em 
programas sociais de habitação – incluindo as de interesse social – seguir as diretrizes dos programas 
vigentes. 
Art. 190 O percurso entre o estacionamento de veículos e os acessos deve compor uma rota acessível, 
sendo delimitados por barreira física ou pintura de solo, desde que não ultrapasse a inclinação de 5% 
(cinco por cento). Caso ultrapasse, devem ser seguidas as exigências da NBR 9.050/15 ou legislação 
vigente que vier a substituí-la. 
Art. 191 É permitido, à rota acessível, coincidir com a rota de fuga. 
Art. 192 Todo imóvel de atividade econômica deve possuir acessibilidade no acesso à parte interna do 
prédio. 
Art. 193 Quando constatados pelo Setor de Fiscalização, ficam dispensados do atendimento das 
exigências aqui estabelecidas sobre acessibilidade: 
I – o espaço e o compartimento de utilização restrita e exclusiva em edificação destinada a uso coletivo; 
II – o espaço onde se desenvolve atividade específica que justifique a restrição de acesso; e 
III – o pavimento superior de edificação destinada a uso não residencial, desde que neste pavimento 
sejam desempenhadas atividades de mesmo CNAE, mesma forma de atendimento e mesma 
disponibilidade de produtos dos constantes no pavimento inferior acessível. 
IV – pavimentos superiores destinados a depósitos para produtos existentes no pavimento térreo, 
devidamente comprovados, com no máximo 1/3 de área do pavimento térreo, limitado a 150 m², ficarão 
isentos de elevadores; e 
V – os casos omissos que integram a NBR 9050 em vigência ou decreto correspondente, poderão ser 
revistos pelo corpo técnico de análise e aprovação de projetos. 
Parágrafo único. Para o caso de restaurantes ou similares com dois pavimentos, sendo o inferior 
acessível, é autorizado pavimento superior não acessível apenas se este não possuir espaço reservado 
para eventos. 
 
Art. 194 Em reforma e requalificação de edificação existente que possua BIC de 1985 ou de 2003, com 
ou sem mudança de uso, caso haja inviabilidade técnica no atendimento das condições de 

 

acessibilidade, pode ser realizada adaptação razoável, sujeita a análise e aprovação da Secretaria 
competente pela expedição da Certidão. 
§ 1º A adaptação razoável se dá perante apresentação de Laudo Técnico – assinado pelo responsável 
técnico e proprietário, acompanhado de ART, RRT ou TRT – descrevendo a impossibilidade de 
adaptação total. 
§ 2º No caso da constatação da incapacidade de adaptação do edifício, tal condição deve ser informada 
no local, através de placas visíveis, assim como comprovado em Certidão. 
Art. 195 O equipamento mecânico de transporte permanente destinado às pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, quando prevista sua instalação, pode ocupar as faixas de recuo de frente, lateral e 
de fundo, não sendo considerado como área computável no cálculo do Índice de Aproveitamento e da 
Taxa de Ocupação, assim como descrito na LZUOS. 
Art. 196 O sanitário destinado à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida deve ter entrada 
independente dos demais sanitários públicos ou coletivos, podendo ser incluído no cálculo do número 
mínimo de instalações sanitárias exigidas para a atividade. 
Art. 197 No caso das edificações não habitacionais, a obrigatoriedade ou não da existência de banheiro 
acessível a PCD varia conforme CNAE da empresa em cujo imóvel se situa. Já com relação à edificação 
residencial multifamiliar, todas as áreas comuns devem ser acessíveis, possuindo sanitário acessível a 
PCD, junto aos demais sanitários. 
Art. 198 Com relação às vagas de estacionamento em edificações e empreendimentos multifamiliares ou 
de atividades econômicas, devem ser fixadas vagas especiais destinadas aos veículos de pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida – PCD – e aos veículos de idosos, em quantificação proporcional ao 
estipulado: 
I – 2% (dois por cento) das vagas devem ser destinadas a PCD; e 
II – 5% (cinco por cento) das vagas devem ser destinadas a idosos.  
§ 1º O cálculo de vagas especiais estipulado no “caput” desse artigo deve se dar sobre o total das vagas 
destinadas aos visitantes quando em edificações ou empreendimentos multifamiliares e sobre o total 
interino das vagas quando em edificações ou empreendimentos de atividades econômicas. 
§ 2º Em qualquer situação, deve ser observado o mínimo de 1 (uma) vaga destinada a veículo de PCD e 
1 (uma) vaga a veículo de idoso. 
§ 3º Nos casos de edificações de uso privado multifamiliar, as áreas de garagem devem atender, 
também, os requisitos do Decreto Federal nº 9.451/18. 
Art. 199 As vagas de veículos para pessoas com deficiência devem ser dimensionadas com 2,50m (dois 
metros e meio) de largura e 5,50m (cinco metros e meio) de comprimento para o veículo, acrescidas de 
1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e 5,50m (cinco metros e meio) de comprimento para a 
faixa de transferência, sendo admitido que duas vagas compartilhem o mesmo espaço de transferência. 
Art. 200 O piso da vaga de estacionamento de veículo de pessoa com deficiência, por sua vez, deve ter 
inclinação máxima de 3% (três por cento), transversal e longitudinalmente. 
Art. 201 As vagas para estacionamento de veículos para pessoas com deficiência devem estar 
vinculadas à rota acessível e o percurso máximo entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores 
deve ser de no máximo 50,00m (cinquenta metros). 
 

CAPÍTULO XXX 
ESTACIONAMENTO 

Art. 202 O pavimento destinado a estacionamento de veículos não tem sua área computada no Índice de 
Aproveitamento do projeto, apenas computada na área construída, devendo respeitar os recuos com a 
via pública determinados para a Zona na qual está inserida a edificação, ainda que se tratando de 
subsolo. 
Art. 203 Os espaços para acesso, circulação e estacionamento de veículos devem ser projetados, 
dimensionados e executados livres de qualquer interferência estrutural ou física.  
Art. 204 A acomodação transversal do acesso entre o perfil do logradouro e os espaços de circulação e 
estacionamento deve ser feita dentro do imóvel, de forma a não criar degraus ou desníveis abruptos na 
calçada. 

 

Art. 205 Quando houver guarita de controle, esta deve ser localizada internamente ao estacionamento e 
afastada do alinhamento, de modo que o veículo – cujo acesso está sendo controlado – não estacione 
na calçada. 
 

Seção I 
Vagas de estacionamento 

Art. 206 Com relação ao número de vagas de estacionamento, a quantificação se dá em 
proporcionalidade à tipologia predial servida por elas, sendo estipulada conforme apresentado na 
LZUOS, publicada concomitantemente a este Código. 
Art. 207 Em termos gerais, a toda edificação residencial é exigido estacionamento de veículos.  
Parágrafo único. Lotes cuja testada não permita atendimento da exigência constante no “caput” deste 
artigo são excluídos desta condição. 
Art. 208 Em referência às diferentes dimensões que as vagas de veículos devem apresentar, fica 
estabelecida a seguinte caracterização: 
 

Caracterização das vagas 
Dimensionamento das vagas 

Altura (m) Largura (m) Profundidade (m) 
Veículo médio 2,10 2,30 4,70 
Veículo grande 2,30 2,50 5,50 
Veículo de PCD 2,30 2,50 5,50 

Moto 2,00 1,00 2,00 
Caminhão leve 

(8 toneladas de PBT) 3,50 3,10 8,00 

Tabela 13: Caracterização das vagas de estacionamento de acordo com seu dimensionamento. 
 
Art. 209 Para o caso das locadoras de veículos, deve ser apresentada uma declaração, assinada por 
proprietário e responsável técnico, com o uso definido para estacionamento.  
Parágrafo único. Na possibilidade de mudança de uso, o local mencionado no “caput” deste artigo deve 
adequar-se às exigências quantitativas da nova condição. 
 

Seção II 
Faixas de circulação 

Art. 210 Com relação às faixas de circulação de veículo, devem, estas, apresentar dimensão para cada 
sentido de tráfego de no mínimo: 
I – 2,75m (dois metros e setenta e cinco centímetros) de largura e 2,30m (dois metros e trinta 
centímetros) de altura livre de passagem quando destinada à circulação de automóvel e utilitário; e 
II – 3,50m (três metros e meio) de largura e 3,50m (três metros e meio) de altura livre de passagem 
quando destinada à circulação de caminhão e ônibus. 
§ 1º É admitida uma única faixa de circulação quando esta se destinar, no máximo, ao trânsito de 60 
(sessenta) veículos em edificações de uso residencial e 30 (trinta) veículos nos demais usos. 
§ 2º No caso de a faixa de circulação servir a automóvel, utilitário e caminhão prevalece o parâmetro 
mais restritivo. 
Art. 211 As faixas de circulação em curva devem ter largura aumentada em razão do raio interno 
expresso em metros e da declividade expressa em porcentagem, tomada no desenvolvimento interno da 
curva, conforme disposto na tabela a seguir: 

Raio interno da 
curva da faixa de 

circulação 

Largura (m) da faixa de circulação em curva (raio externo menos o interno) 

Automóveis e utilitários Caminhões 

0 a 4% 5 a 12% 13 a 20% até 12% 

3 3,35 3,95 4,55 não permitido 
3,5 3,25 3,85 4,45 não permitido 

 

4 3,15 3,75 4,35 não permitido 
4,5 3,05 3,65 4,25 não permitido 
5 2,95 3,55 4,15 não permitido 

5,5 2,85 3,45 4,05 não permitido 
6 2,75 3,35 3,95 5,3 

6,5 2,75 3,25 3,85 5,2 
7 2,75 3,15 3,75 5,1 

7,5 2,75 3,05 3,65 5 
8 2,75 2,95 3,55 4,9 

8,5 2,75 2,85 3,45 4,8 
9 2,75 2,75 3,35 4,7 

9,5 2,75 2,75 3,25 4,6 
10 2,75 2,75 3,15 4,5 

10,5 2,75 2,75 3,05 4,4 
11 2,75 2,75 2,95 4,3 

11,5 2,75 2,75 2,85 4,2 
12 2,75 2,75 2,75 4,1 

12,5 2,75 2,75 2,75 4 
13 2,75 2,75 2,75 3,9 

13,5 2,75 2,75 2,75 3,8 
14 2,75 2,75 2,75 3,7 

14,5 2,75 2,75 2,75 3,6 
15 2,75 2,75 2,75 3,5 

Tabela 14: Largura da faixa de circulação em curva. 
 

Seção III 
Faixas de acesso 

Art. 212 Em referência às faixas de acesso, o dimensionamento destas se dá conforme tipo de veículo 
ao qual a vaga se destina, bem como o ângulo de acesso do veículo à mesma, como expresso a seguir: 

Tipo de veículo 
Dimensão (m) da faixa 

de acesso à vaga 
0º a 45º 46º a 90º 

Médio 2,75 5,00 
Grande 3,80 5,50 

Deficiente físico 3,80 5,50 
Moto 2,75 2,75 

Caminhão leve 
(8 toneladas de PBT) 4,50 7,00 

Tabela 15: Dimensões de vaga e faixa de acesso de acordo com o tipo de veículo. 
 
Art. 213 Cabe observar ainda que, à vaga, quando paralela à faixa de acesso (“baliza”) deve ser 
acrescido 1,00m (um metro) no comprimento e 0,25m (vinte e cinco centímetros) na largura para 
automóveis e utilitários; e 2,00m (dois metros) no comprimento e 1,00m (um metro) na largura para 
caminhões e ônibus. 
Art. 214 Em lotes de esquina, o acesso de veículos deve distar, no mínimo 5,00 (cinco metros) do início 
do ponto de encontro do prolongamento dos alinhamentos dos logradouros, salvo na edificação 
residencial unifamiliar e no conjunto de habitações agrupadas horizontalmente.  
Parágrafo único. Em virtude das características do logradouro, a distância apresentada no “caput” deste 
artigo pode ser alterada, a critério da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança. 
Art. 215 Já com relação ao acesso de pedestres – advindos da área de estacionamento – deve ser 
garantido, entre o alinhamento do imóvel e o ingresso à edificação, faixa com largura mínima de 1,20m 

 

(um metro e vinte centímetros), excetuadas desta exigência as residências unifamiliares e o conjunto de 
habitações agrupadas horizontalmente. 
 

Seção IV 
Rebaixamento de guias 

Art. 216 Não se faz permitido rebaixamento total das guias frontais a qualquer tipo de imóvel para fins de 
estacionamento de veículos, exceto em locais impossibilitados de estacionamento de veículos na via 
pública, a critério da SMTTS, e nas condições mencionadas pelas Leis Municipais nº 4.290/88, nº 
5.745/94 e nº 11.431/14, ou legislação que vier a substituí-las. 
Art. 217 A cada imóvel é permitido rebaixamento de guia – referente à entrada e saída de veículos – 
com medida máxima de 50% (cinquenta por cento) da medida de cada testada de lote, sendo que o 
rebaixamento não pode ter medida inferior a 2,75m (dois metros e setenta e cinco centímetros), 
respeitando ainda o recuo de 4,50m (quatro metros e meio). 
I – O dimensionamento estipulado no “caput” deste artigo refere-se ao lote padrão da Zona na qual o lote 
se localiza. 
II – Em terrenos de esquina, por sua vez, admite-se entrada auxiliar pela via secundária com 
rebaixamento de guia de 5,50m (cinco metros e meio). 
III – O rebaixamento de guias em desacordo com este artigo, está sujeito a fiscalização e infração, 
podendo acarretar multa de 10 UFMs (dez Unidades Fiscais do Município). 
Art. 218 Para os postos de abastecimento de combustíveis, oficinas e garagens de uso coletivo 
instalados em esquinas de vias urbanas, a calçada deve ser mantida inalterada até a uma distância 
mínima de 5,00m (cinco metros) para cada lado, contados a partir do vértice do encontro das vias, não 
sendo permitido, portanto, rebaixamento de guias neste local. 
 

Seção V 
Rampas 

Art. 219 Em construções verticais, multifamiliares e comerciais, as rampas devem ter sua inclinação 
iniciada posteriormente a recuo de 4,50m (quatro metros e meio) em nível, contado a partir do 
alinhamento do terreno, e apresentar declividade máxima de: 
I – 20% (vinte por cento), quando destinada à circulação de automóvel e utilitário;  
II – 12% (doze por cento), quando destinada à circulação de caminhão e ônibus; 
III – 25% (vinte e cinco por cento), quando de construções cujas solicitações já se encontram 
protocolizadas na municipalidade quando da publicação desta Lei. 
Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo deve ser atendido, exceto nas residências 
unifamiliares, casas geminadas e superpostas, as quais podem iniciar a rampa a partir do alinhamento 
da calçada, desde que atendidos os demais parâmetros urbanísticos. 
Art. 220 As rampas para automóveis e utilitários em residências unifamiliares, casas geminadas ou 
superpostas e o acesso às garagens privativas através de vias internas de conjunto residencial 
horizontal podem ter declividade máxima de 25% (vinte e cinco por cento). 
Art. 221 Toda rampa com inclinação superior a 6% (seis por cento) deve ser revestida com material 
antiderrapante. 
Art. 222 A seção transversal da rampa deve apresentar declividade de no máximo 2% (dois por cento). 
Já o piso entre o alinhamento e o início da rampa pode ter inclinação de até 5% (cinco por cento). Da 
mesma forma, o piso do estacionamento pode ter inclinação de, no máximo, 5% (cinco por cento). 
Art. 223 Com relação à largura, fica determinada, às rampas, dimensão mínima de 2,75m (dois metros e 
setenta e cinco centímetros) livre, referente à largura de circulação de veículos. 
Art. 224 Para construções verticais de uso de atividades econômicas acima de dois pavimentos com 
estacionamento em subsolo, é exigida rampa de mão dupla com largura de 5,00m (cinco metros) ou 
duas rampas de mão única de largura 2,75m (dois metros e setenta e cinco centímetros) cada. 
 

CAPÍTULO XXXI 
PORTÃO BASCULANTE 

 

Art. 225 Não se faz permitida, nos projetos de edificações, a instalação, em muros ou grades, de portões 
eletrônicos do tipo basculante vertical difuso, com abertura para a área externa do terreno, que invadam 
o passeio público causando risco à circulação de pedestres. 
§ 1º Considera-se como causador de risco à circulação de pedestres, a abertura articulada do portão 
basculante que, em área de passeio público, apresente movimento de sua estrutura em sentido 
ascendente. 
§ 2º Tal disposição não se estende aos modelos de portão eletrônico „deslizante com cremalheira‟ e 
„pivotante duplo‟ com aberturas para a área interna da construção. 
Art. 226 As exigências referentes a portões basculantes, aqui contidas, devem ser cumpridas desde a 
expedição do Alvará de Construção, de Regularização ou de Reforma com acréscimo de área, sendo 
condição à expedição do Habite-se. 
Art. 227 As edificações, residenciais ou de atividades econômicas, que não disponham de Habite-se e 
estejam em desacordo com as condições aqui estipuladas, só podem permanecer como estão se 
comprovada impossibilidade de adequar-se à regulamentação mediante Laudo Técnico, no qual, além 
de tal informação, deve constar termo de responsabilidade do técnico e do proprietário para casos de 
acidentes. 

 
CAPÍTULO XXXII 

ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS 
Art. 228 As edificações e imóveis nos quais funcionem estabelecimentos de atividades econômicas, bem 
como, os que sejam destinados à habitação com características multifamiliares, templos religiosos e os 
prédios públicos, desde que possuam estacionamento próprio para veículos de qualquer capacidade, 
espécie ou tonelagem, devem ostentar os seguintes equipamentos de segurança nas respectivas 
entradas e saídas de veículos: 
I – luz giratória, em local visível ao público; 
II – placa com as inscrições “entrada e saída de veículos”; e 
III – faixa de segurança para pedestres no passeio, com rebaixamento, sendo 0,40m (quarenta 
centímetros) pintado na cor branca, com espaçamento a cada 0,60m (sessenta centímetros). 
Parágrafo único. A aprovação de projetos de construção para novas edificações fica vinculada ao 
cumprimento dos dispositivos mencionados nos incisos aqui descritos, que devem ser verificados, ainda, 
na solicitação do Habite-se, condicionando a expedição do mesmo. 
 

CAPÍTULO XXXIII 
EQUIPAMENTO MECÂNICO 

Art. 229 A edificação que apresente desnível – entre o pavimento do último andar e o pavimento do 
andar inferior, incluídos os pavimentos destinados a estacionamento – superior a 10,00m (dez metros) 
deve ser servida por elevador de passageiro, observadas as seguintes condições: 
I – Mínimo de 1 (um) elevador em edificação com até 24,00m (vinte e quatro metros) de desnível entre o 
pavimento do último andar e o pavimento do andar inferior, incluídos os pavimentos destinados a 
estacionamento; e 
II – Mínimo de 2 (dois) elevadores em edificação com desnível superior a 24,00m (vinte e quatro metros) 
entre o pavimento do último andar e o pavimento do andar inferior, incluídos os pavimentos destinados a 
estacionamento, devendo ser consideradas, ainda, as normas técnicas quanto ao número de usuários. 
§ 1º Todo andar deve ser servido pelo número mínimo de elevadores exigidos, inclusive aquele 
destinado a estacionamento ou localizado em subsolo. 
§ 2º Em construções multifamiliares que não se enquadrem no “caput” deste artigo, deve ser indicado 
local para previsão de elevador que atenda todos os apartamentos e as dimensões previstas na lei NM 
313/07. 
Art. 230 Em frente aos elevadores, a circulação deve observar o mínimo de 1,50m (um metro e meio) de 
largura. 
Art. 231 Os elevadores acessíveis ao transporte de PCD devem atender a quantidade, o 
dimensionamento e a localização definidos pela NBR 9.050/15 e NBR NM 313/07 ou legislação vigente 
que vier a substituí-las. 
 

 

Art. 232 Em caso de mezanino, sendo este fechado, configura-se como outro pavimento, devendo ser 
previsto acesso a PCD por meio de elevador ou plataforma. 
Art. 233 Com relação às escadas, esteiras e rampas rolantes, além das disposições constantes na NBR 
9.050/15 e nas normas referentes aos equipamentos em questão, a instalação de avisos e itens de 
segurança deve se dar conforme Lei Municipal nº 11.854, de 14 de dezembro de 2.015, ou legislação 
que vier a substituí-la. 

 
CAPÍTULO XXXIV 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
Art. 234 Faz-se obrigatório, em edificações com número de pavimentos superior a 2 (dois) pavimentos – 
incluindo pavimento em pilotis – instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(S.P.D.A.) – ou para-raios – normatizado, bem como substituição de para-raios radioativos seguindo 
adequação ao S.P.D.A conforme NBR 5.419/93 ou legislação vigente que vier a substituí-la. 
§ 1º Nesses termos, é exigido aos proprietários de tais edificações o atendimento do estipulado no 
“caput” do presente artigo, de modo a garantir abrangência a todo o imóvel.  
§ 2º Se duas ou mais edificações estiverem dentro do raio de ação do equipamento referido no “caput” 
deste artigo, ficam elas autorizadas, através de consórcio ou parceria, a instalarem um sistema de para-
raios para todo o conjunto – ficando excluídas desta permissão as edificações separadas por vias, 
logradouros e praças públicas. 
Art. 235 A obrigatoriedade do disposto no artigo anterior aplica-se também às edificações escolares e 
assistenciais em geral, tais como creches, asilos, hospitais, ambulatórios, casas de saúde, bem como às 
edificações habitacionais verticais e àquelas destinadas ao funcionamento de centros comerciais, como 
shopping center, casas de diversão pública, como cinema, ambientes de shows, danças e espetáculos 
em geral, templos, hotéis, estádios, ginásios esportivos e estabelecimentos congêneres, mesmo que 
sejam térreos. 
Art. 236 A retirada do material radioativo, seu transporte e sua destinação devem obedecer às normas e 
legislação pertinentes. 
Art. 237 Os responsáveis pela desativação dos capacitores iônicos radioativos devem providenciar sua 
entrega ao órgão governamental competente, qual seja a CNEN – Comissão Nacional de Energia 
Nuclear – com o objetivo de evitar a dispersão de radioisótopos no meio ambiente. 
Art. 238 A inspeção do S.P.D.A deve ser verificada e comprovada por Laudo Técnico do responsável 
técnico a cada 5 anos, a contar da expedição do Habite-se, exceto quando houver necessidade de 
reparo poderá ser exigido novo laudo e A.R.T. 
Art. 239 Cabe ao Departamento Elétrico da SMO apurar as necessidades da adequação das edificações 
às exigências legais, aplicando, inicialmente, notificações para cumprimento legal das exigências, que 
devem ser iniciadas em até 30 (trinta) dias. 
Parágrafo único. Após período dado à adequação, caso não sejam cumpridas as exigências, é gerada 
multa e, persistindo a infração, há a interdição com desocupação da edificação, a critério da autoridade 
competente Municipal. 
 

CAPÍTULO XXXV 
PASSARELA SOBRE A VIA PÚBLICA 

Art. 240 Fica permitida a construção de passarelas sobre vias públicas para interligação de edifícios em 
qualquer Zona, a critério de aprovação do CPDDS, caso a caso, e obedecendo os seguintes requisitos: 
I – o comprimento da passarela deve ter a mesma dimensão da largura da via pública, sendo suas 
largura e altura máximas de 4,00m (quatro metros); 
II – não é permitido à passarela ter apoio de sustentação sobre a largura total da via pública, exceto em 
canteiros centrais de avenidas, caso em que é autorizada a edificação do apoio no limite do recuo da 
construção com a via pública; 
III – internamente, a passarela deve ser livre, sendo proibida qualquer outra utilização que não a de 
passagem;  
IV – as laterais da passarela devem ser fechadas com estrutura adequadas à utilização segura; e 
V – qualquer obra referente a passarelas deve ser objeto de análise com base no projeto arquitetônico, 
projetos complementares, detalhamento e memorial descritivo. 

B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
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CAPÍTULO XXXVI 

PARKLET 
Art. 241 Faz-se permitida a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público, denominada 
parklet – conforme definição constante no Título I, Capítulo II – apenas em edificações cujo uso seja de 
atividades econômicas. 
§ 1º O parklet, assim como os elementos nele instalados, devem ser permanentemente acessíveis ao 
público, sendo vedada, em qualquer hipótese, a utilização exclusiva por seu mantenedor. 
§ 2º Os parklets somente podem ser implantados em vagas permanentes de estacionamento. 
Art. 242 A instalação, manutenção e remoção do parklet se dá por requerimento de pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado. 
Parágrafo único. A instalação do parklet deve obedecer aos requisitos técnicos previstos nesta Lei 
Complementar e na legislação aplicável à matéria em apreço. 
Art. 243 A solicitação para instalação e manutenção de parklet por iniciativa de pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, é instaurada no órgão municipal competente e deve ser instruída 
com projeto de instalação que apresente os seguintes elementos: 
I – Planta inicial do local e fotografias que mostrem a localização e esboço da instalação, incluindo sua 
dimensão aproximada, imóveis confrontantes, largura do passeio público existente, inclinação 
transversal do passeio, bem como todos os equipamentos e mobiliários instalados no passeio nos 
20,00m (vinte metros) de cada lado do local do parklet proposto; 
II – Descrição dos tipos de equipamentos que serão alocados, conforme previstos em sua definição; e 
III – Descrição do atendimento aos critérios técnicos de instalação manutenção e retirada do parklet. 
Art. 244 O projeto de instalação deve atender às normas técnicas de acessibilidade, às diretrizes 
estabelecidas pela SMTTS e pelo órgão responsável por executar a Política Municipal de Urbanismo do 
Município de São José do Rio Preto, bem como aos seguintes requisitos: 
I – A instalação não pode ocupar espaço superior a 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de largura, 
contados a partir do alinhamento das guias, por 10,00m (dez metros) de comprimento em vagas 
paralelas ao alinhamento da calçada; ou de 4,40m (quatro metros e quarenta centímetros) de largura por 
5,00m (cinco metros) de comprimento em vagas perpendiculares ou a 45º (quarenta e cinco graus) do 
alinhamento, e, com no mínimo 0,90m (noventa centímetros) de altura e estejam fixados na base, 
suportando o peso das pessoas ao se apoiar; 
II – A instalação não pode ter qualquer tipo de fixação no solo maior que 0,12m (doze centímetros) ou 
provocar qualquer tipo de dano ou alteração no pavimento que não possa ser reparada pelo responsável 
pela instalação do parklet; 
III – A instalação só pode ocorrer em local antes destinado ao estacionamento de veículos, sendo 
vedada em locais onde haja faixa exclusiva de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas; 
IV – O parklet somente pode ser instalado em via pública com limite de velocidade de até 60km/h 
(sessenta quilômetros por hora) e com até 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) de inclinação 
longitudinal; 
V – O parklet deve ter proteção em todas as faces voltadas para o leito carroçável, podendo apenas ser 
acessado a partir do passeio público; 
VI – O parklet deve estar devidamente sinalizado, inclusive com elementos refletivos; 
VII – As condições de drenagem e de segurança do local de instalação devem ser preservadas; e 
VIII – Remoções de interferências podem ser aceitas e indicadas, ficando a cargo do responsável pela 
manutenção, instalação e retirada do parklet todos os custos envolvidos em remanejamentos de 
equipamentos existentes e sinalizações necessárias. 
Art. 245 Caso seja aprovada a instalação de mais de um parklet, próximos um do outro, deve ser 
mantido um espaço de 5,00m (cinco metros) entre os mesmos. 
Art. 246 Os custos financeiros referentes à instalação, manutenção e remoção do parklet são de 
responsabilidade exclusiva do mantenedor – pessoa física ou jurídica – inclusive, por quaisquer danos 
eventualmente causados. 
Art. 247 O parklet não pode ser instalado em esquinas e a menos de 15,00m (quinze metros) do bordo 
de alinhamento da via transversal, bem como à frente ou de forma a obstruir guias rebaixadas, 
equipamentos de combate a incêndios, rebaixamentos para acesso de pessoas com deficiência, pontos 

 

de parada de ônibus, pontos de táxi, faixas de travessia de pedestres, nem poderá acarretar a supressão 
de vagas especiais de estacionamento, nos termos das diretrizes expedidas pela SMTTS. 
Art. 248 Fica facultada a associação entre a instalação de parklets e equipamentos para o 
estacionamento de bicicletas do tipo paraciclo. 
Art. 249 Na hipótese de manifestação de outros interessados na instalação do parklet na mesma área, 
cabe ao órgão competente examinar os pedidos que melhor atenderem ao interesse público, 
manifestando-se fundamentadamente por sua rejeição ou aprovação. 
Art. 250 Faz-se permitida a colocação de uma placa com área máxima de 0,15m² (zero vírgula quinze 
metros quadrados) para exposição de mensagem indicativa de cooperação em cada parklet instalado. 
Art. 251 A placa com mensagem indicativa de cooperação deve conter as informações sobre o 
cooperante e os dados da cooperação celebrada, assim consideradas, o nome do cooperante em caso 
de pessoa física ou, em caso de pessoa jurídica, sua razão social ou nome fantasia, sendo admitida a 
referência a seus produtos, serviços e endereço eletrônico. 
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as placas indicativas de cooperação podem ser luminosas. 
Art. 252 O proponente e mantenedor do parklet deve instalar em local visível, junto a seu acesso, uma 
placa com dimensão mínima de 0,20m (vinte centímetros) por 0,30m (trinta centímetros) para exposição 
da seguinte mensagem indicativa: "Este é um espaço público acessível a todos. É vedada, em qualquer 
hipótese, sua utilização exclusiva, ainda que por seu mantenedor". 
Art. 253 Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção por parte de qualquer órgão público – seja 
por motivo de obras na via ou por implantação de desvios de tráfego, restrição total ou parcial ao 
estacionamento no lado da via, implantação de faixa exclusiva de ônibus, bem como em qualquer outra 
hipótese de interesse público – o mantenedor deve ser notificado pelo Município, sendo responsável pela 
remoção do equipamento em até 72h (setenta e duas horas), com a restauração do logradouro público 
ao seu estado original. 
Parágrafo único. A remoção de que trata o "caput" deste artigo não gera qualquer direito à reinstalação, 
realocação ou indenização ao mantenedor. 
Art. 254 O abandono ou a desistência, por parte do mantenedor – pessoa física ou jurídica – não o 
dispensa da obrigação de remoção e restauração do logradouro público ao seu estado original. 
 

CAPÍTULO XXXVII 
RECONSTRUÇÕES 

Art. 255 A edificação regular pode ser reconstruída, no todo ou em parte, em caso de ocorrência de 
incêndio ou outro sinistro, devendo esta ser constatada por Boletim de Ocorrência. 
§ 1º Na reconstrução, deve ser prevista a adaptação da edificação às condições de segurança de uso e 
de acessibilidade, de acordo com o estabelecido neste Código. 
§ 2º No caso previsto no §1º deste artigo ou quando se pretenda introduzir alterações em relação à 
edificação anteriormente existente, a área a ser acrescida deve ser analisada como reforma. 
Art. 256 O Município pode recusar, no todo ou em parte, a reconstrução da edificação nos moldes 
anteriores que apresente índices e volumetria em desacordo com o disposto na LZUOS e que seja 
considerada prejudicial ao interesse urbanístico. 

 
TÍTULO IV 

DOS DOCUMENTOS DE CONTROLE DA ATIVIDADE EDILÍCIA 
Art. 257 Em qualquer área municipal em São José do Rio Preto, seja ela rural ou urbana, faz-se 
necessária autorização de atividade edilícia, por meio de Alvará de Construção, Regularização ou 
Reforma, emitidos pelo Município. 
Art. 258 A comunicação de atividade edilícia deve ser apresentada em requerimento padronizado, 
avalizada por profissional habilitado quando a natureza do serviço ou obra assim o exigir, e instruída com 
peças gráficas, descritivas ou outras julgadas necessárias para sua aceitação. 
Art. 259 Mediante requerimento do proprietário ou possuidor do imóvel, o Município analisa e emite 
documentos de controle indispensáveis à regularidade das obras. 
Art. 260 Com procedimentos definidos na presente publicação, são estabelecidos os seguintes itens 
documentais:  
 

 

I – Aprovação Prévia;  
II – Alvará; 
III – Licença de Construção; 
IV – Habite-se; 
V – Certidão; 
VI – Autorização; e 
VII – dentre outros. 
 

CAPÍTULO I 
APROVAÇÃO PRÉVIA 

Art. 261 A Aprovação Prévia de projetos de empreendimentos, pelo Município, se dá através da 
Secretaria Municipal responsável, mediante pagamento de taxa estipulada pela SEMFAZ, sendo 
instituída como o documento pelo qual o requerente é informado do atendimento ou não do projeto com 
relação às posturas municipais – no que se refere à LZUOS e ao presente COE – e possuindo validade 
de 180 (cento e oitenta) dias. 
 

CAPÍTULO II 
ALVARÁ 

Art. 262 Toda e qualquer atividade construtiva no município de São José do Rio Preto deve ser objeto de 
controle a ser exercido por meio da emissão de Alvarás. 
Art. 263 Com relação à tipologia do Alvará, define-se: 
I – Construção; 
II – Regularização; 
III – Acréscimo; 
IV – Reforma; 
V – Reconstrução; 
VI – Adaptação; e 
VII – Demolição. 
 
Art. 264 Para requerimento de Alvará, junto ao órgão Municipal, o projeto deve observar as diretrizes 
específicas à Zona na qual o lote se insere, à tipologia predial e aquelas emitidas pelas concessionárias 
de serviços públicos, tais como de água, esgoto, energia elétrica e gás. 
Art. 265 Estão sujeitas a Alvará, as seguintes atividades edilícias: 
I – Construção de edificação nova; 
II – Construção de acréscimo em edificação existente; 
III – Regularização de edificação existente; 
IV – Regularização de acréscimo em edificação existente; 
V – Reforma de edificação existente; 
VI – Restauro de edificação existente; 
VII – Adaptação de uso da edificação existente; 
VIII – Alteração no interior da edificação, que implique ou não modificação na estrutura e interfira na 
estabilidade da construção; 
IX – Reconstrução de edificação que sofreu sinistro; 
X – Construção de piscina; 
XI – Substituição de material de revestimento exterior de parede ou piso e de cobertura ou telhado; 
XII – Passagem coberta com largura máxima de 3,00m (três metros) e sem vedação lateral; 
XIII – Demolição parcial ou total de edificação existente; 
XIV – Movimentação de solo com execução de elemento construtivo estrutural, como muro de contenção 
ou arrimo; 
XV – Execução de estruturas complementares especiais, como mezanino; 
XVI – Instalação de equipamento mecânico de transporte permanente, tanque de armazenagem, bomba, 
filtro de combustível e equipamentos afins e de equipamento de sistema especial de segurança da 
edificação; e 

 

XVII – Outras que sejam avaliadas pela Secretaria Municipal responsável pela expedição de Alvarás e 
comprovada a necessidade. 
Art. 266 Toda área construída constante em Alvará deve atender às condições de higiene, salubridade, 
segurança de uso e acessibilidade estabelecidas no presente COE, bem como as constantes na LZUOS 
e Código Sanitário Estadual. 
Art. 267 Faz-se obrigatória a demolição – via solicitação de Alvará para tanto – da construção que 
apresente perigo de ruína, avaliada pela Defesa Civil do Município. 
Art. 268 No caso de requerimento para demolição de bloco isolado, independente de construção de 
outras obras ou reformas no mesmo terreno, a aprovação se dá de forma declaratória, pelo proprietário, 
devendo ser assistido por profissional habilitado. 
Art. 269 Não está sujeita a análise e aprovação, nos termos desta publicação, a execução de obra e 
serviço de reparo e limpeza. 
Art. 270 Edificações tombadas ou preservadas são, para efeito prático, a mesma coisa. O seu 
proprietário não é desapropriado, mas fica proibido de demoli-la ou descaracterizá-la, devendo ainda 
conservá-la. São tombados ou preservados edifícios ou locais de valor artístico, histórico, cultural ou 
turístico. Podem, estes, sofrer restauro, lembrando que essa atividade é de inteira responsabilidade do 
proprietário ou possuidor e, quando for o caso, do profissional habilitado. 
Art. 271 O restauro da edificação, para a restituição de suas características originais, depende de 
autorização de órgãos de preservação das esferas municipal, estadual e federal, conforme sua 
classificação. 
Art. 272 Entretanto, havendo necessidade de reforma ou adaptação além das características originais da 
edificação, será necessária sua aprovação, nos termos da presente publicação. 
Art. 273 Também não é sujeita à análise e aprovação a execução de obra e serviço de baixo impacto 
urbanístico, desde executados individualmente: 
I – Reforma sem acréscimo de área, desde que não ocorra alteração do uso; 
II – Instalação de saliência, com as seguintes características e dimensões em relação ao plano da 
fachada da edificação: 
a) elemento arquitetônico, ornato, jardineira, floreira, brise, aba horizontal e vertical, com até 0,60m 
(sessenta centímetros) de profundidade; 
b) beiral de cobertura com até 1,50m (um metro e meio) de largura, com máximo de 50% (cinquenta por 
cento) de avanço sobre o recuo; e 
c) marquise em balanço, não sobreposta, que avance no máximo até 1/3 (um terço) das faixas de recuo 
obrigatório; 
III – Construção de muro em divisa – excetuados os muros de arrimo – ou alinhamento com a via 
pública; e 
IV – Construção de espelho d‟água, poço e fossa.  
Art. 274 Não se considera de baixo impacto urbanístico a obra que venha a causar modificação na 
estrutura da edificação. Tais obras devem ser aprovadas por órgão de preservação municipal, estadual 
ou federal, conforme for o caso, e devem ser adaptadas às condições de segurança de uso e de 
acessibilidade estabelecidas na NBR 9.050/15 e Decreto 296/04 ou legislação vigente que vier a 
substituí-los. 
Art. 275 Obras e serviços de baixo impacto urbanístico nos termos desta publicação não são 
considerados para o cálculo da Taxa de Ocupação e Índice de Aproveitamento. 
Art. 276 O requerimento de Alvará deve ser instruído com documentos necessários à análise, referentes 
ao terreno e ao projeto assinado pelo profissional habilitado, de acordo com a natureza da solicitação. 
Parágrafo único. Os documentos necessários à abertura de requerimento, bem como o modelo de 
requerimento a ser apresentado, constam no site da Prefeitura Municipal, conforme serviços a serem 
solicitados. 
Art. 277 O responsável técnico deve formalizar declaração de responsabilidade pela correta execução 
da obra de acordo com o projeto aprovado, observadas as normas técnicas aplicáveis, e o proprietário, 
por sua vez, é solidário às penalidades caso executem de forma diferente do Alvará aprovado. 
 

 

Art. 278 O Alvará emitido pelo órgão municipal deve incluir, além da edificação, quando for o caso, 
deferimento para construção, regularização, reforma ou restauro de estruturas complementares ou 
especiais, tais como: 
I – Edícula; 
II – Piscina; 
III – Mezanino; 
IV – Muro de contenção ou muro de arrimo. 
Art. 279 Pode ser emitido mais de um Alvará para o mesmo imóvel. Além disso, um único Alvará pode 
incluir, quando for o caso, aprovação de mais de um tipo de serviço ou obra. 
Art. 280 No caso do Alvará se referir a um conjunto de serviços ou obras a serem executados sob a 
responsabilidade de diversos profissionais, nele deve constar a área de atuação de cada um deles. 
Art. 281 Os Alvarás de Construção, Reforma e Reconstrução perdem a eficácia ou caducam: 
I – Caso a obra não tenha sido iniciada em 2 (dois) anos a contar da data da publicação do despacho de 
deferimento do pedido; e  
II – Caso a obra tenha sido iniciada e permanecer paralisada por período superior a 2 (dois) anos. 
Art. 282 Considera-se início de obra, o término da execução das fundações da edificação ou de um dos 
blocos, em caso de empreendimento com mais de uma torre. Nos casos de reforma que não envolva 
novas fundações, considera-se início de obra o início dos serviços de demolição ou construção. 
Art. 283 Quando se tratar de edificação constituída de mais de um bloco isolado, o prazo do Alvará fica 
dilatado por mais 1 (um) ano para cada bloco excedente, até o prazo máximo de 5 (cinco) anos. 
Art. 284 O prazo estabelecido de 2 (dois) anos para invalidação do Alvará, contados da data do 
despacho de deferimento do pedido, inclui solicitações de Alvará contendo demolição total, execução de 
muro de arrimo e movimentação de terra. 
Art. 285 Após finalização dos prazos, o Alvará caduco pode ser revalidado desde que o projeto aprovado 
inicialmente atenda à legislação em vigor na ocasião do deferimento do pedido de revalidação. 
Art. 286 A obra paralisada ou não iniciada pode voltar ou entrar em atividade executiva somente após 
aprovação do pedido de revalidação. 
Art. 287 Se houver necessidade de análise técnica em função da edição de legislação posterior, deve 
ser solicitada substituição de Alvará. 
Art. 288 Concluída a superestrutura da edificação, o Alvará de Construção não mais prescreverá. Da 
mesma forma, concluída a superestrutura de um bloco, o Alvará não mais prescreverá para este bloco. 
Art. 289 No caso de obra paralisada com Alvará de Construção caduco e a superestrutura parcialmente 
concluída, se o projeto original não atender à legislação superveniente, poderá ser solicitado Alvará de 
Adaptação para a conclusão da parte existente com fundamento na legislação anterior e ser aceita a 
continuidade da execução, desde que não seja agravada a eventual desconformidade em relação: 
I – Aos usos permitidos, os índices urbanísticos e os parâmetros de instalação e incomodidade 
estabelecidos na LZUOS; e 
II – Às normas relativas às condições de higiene, salubridade, segurança de uso e acessibilidade. 
Art. 290 Após emissão do Alvará de Construção, somente são aceitas pequenas alterações no projeto, 
não se admitindo mudança de uso, categoria ou subcategoria de uso e alteração da área de construção. 
Art. 291 Na hipótese de alteração na fase de execução, o projeto modificado a ser aprovado não pode 
conter, em relação ao projeto anteriormente deferido: 
I – Alteração superior a 5% (cinco por cento) nas áreas computáveis; 
II – Alteração superior a 5% (cinco por cento) nas áreas não computáveis; e 
III – Alteração superior a 5% (cinco por cento) na Taxa de Ocupação, desde que não ultrapasse a 
máxima exigida na Zona em que o imóvel se situa. 
Art. 292 Podem ser aceitas alterações superiores às estabelecidas quando decorrentes de intervenção 
do Poder Público, tais como a edição de lei de melhoramento que interfira na implantação do projeto 
aprovado ou o tombamento do imóvel. 
Art. 293 Caso contrário, deve ser solicitada, junto ao órgão municipal, a substituição do Alvará de 
Construção. 
 

 

Art. 294 O Alvará de Construção pode ser expedido concomitantemente com a Autorização de 
Unificação, Desdobro ou Desmembramento, por meio de requerimentos independentes ou condicionado 
à expedição do Habite-se, se for o caso. 
Art. 295 Enquanto vigente, o Alvará de Construção pode a qualquer tempo, mediante ato da autoridade 
competente, ser: 
I – Revogado, atendendo a relevante interesse público; 
II – Cassado, em caso de desvirtuamento, por parte do interessado, da autorização concedida; e 
III – Anulado, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição. 
Art. 296 Quando se tratar de reconstrução, o Alvará deve ser instruído com: 
I – Título de propriedade; 
II – Laudo técnico de sinistros; e 
III – Boletim de Ocorrência. 
 

CAPÍTULO III 
LICENÇA PROVISÓRIA 

Art. 297 Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, o Município concede, a título 
precário, Licença Provisória, a qual pode ser cancelada a qualquer tempo quando constatado 
desvirtuamento de seu objeto inicial, ou quando o Município não tiver interesse na sua manutenção ou 
renovação. 
Art. 298 Cabe Licença Provisória a: 
I – Implantação e utilização de equipamento ou edificação transitórios; 
II – Avanço de tapume sobre parte do passeio público, respeitando os limites estabelecidos no Título III, 
Capítulo V, exceto em casos especiais aprovados pela Secretaria Municipal de Trânsito; 
III – Avanço de grua sobre espaço público; 
IV – Instalação de canteiro de obras e estande de vendas em imóvel distinto daquele em que se 
desenvolve a execução da obra; 
V – Implantação de estande de venda de unidades autônomas de condomínio a ser erigido no próprio 
imóvel;  
VI – Execução de cobertura em portaria de condomínio em área de propriedade do município – ruas de 
acesso; 
VII – Transporte de terra ou entulho; e 
VIII – Utilização temporária de edificação, autorizada a uso diverso do pretendido. 

 
CAPÍTULO IV 

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO 
Art. 299 A Licença de Construção é o documento implantado à construção que não atende a Taxa de 
Ocupação máxima ou recuos mínimos estabelecidos pela lei em vigência. Sua expedição é condicionada 
à presença no local, apesar da irregularidade, de iluminação e ventilação adequadas. 
Art. 300 A áreas passíveis de Licença de Construção, não se faz possível emissão de Habite-se. 
Art. 301 As construções executadas em desacordo com a Lei de Zoneamento em vigor, posteriormente 
à presente publicação – passíveis de Licença de Construção – ficam sujeitas à multa, que deve ser 
lançada anualmente, sem prejuízo das demais cominações legais. 
Art. 302 A multa referente a essa taxa é calculada sobre o valor venal, com base na área referente à 
irregularidade, como expresso na tabela a seguir: 

Infração Penalidade 

Construção com avanço sobre o recuo para as vias 
públicas 30% (trinta por cento) 

Construção com avanço sobre o recuo lateral e de 
fundo, exceto quando para as vias públicas 15% (quinze por cento) 

Construção com Taxa de Ocupação superior ao 
máximo permitido 20% (vinte por cento) 

 

Tabela 16: Porcentagem de cálculo sobre o valor venal, conforme infração geradora de Licença de 
Construção. 

Art. 303 Com taxa calculada sobre a irregularidade e cobrada anualmente, a Licença de Construção só é 
cancelada após demolição da parte irregular da construção. 
Art. 304 A aplicação anual da multa deve cessar no primeiro ano do exercício seguinte à demolição da 
área irregular, que deve ser noticiada pelo interessado e confirmada mediante vistoria realizada pela 
SMO. 
Art. 305 Só pode ser concedida Licença de Construção mediante anuência do proprietário através de 
declaração de ciência.  
Art. 306 Após regularização das construções e acréscimos irregulares, a execução de outros acréscimos 
ou construções que infrinjam a Lei de Zoneamento em vigor ficam sujeitas às multas aqui estabelecidas. 
Art. 307 Pode ser expedida Licença de Construção para imóveis com abertura para os recuos laterais 
que não obedeçam a lei vigente, desde que seja acompanhado do “de acordo” do vizinho e 
comprovação do mesmo através de título de propriedade. 
 

CAPÍTULO V 
HABITE-SE 

Art. 308 O Habite-se é o documento hábil para a comprovação da regularidade da edificação, sendo 
válido quando acompanhado das peças gráficas aprovadas referentes a ele e ao Alvará de Construção, 
inclusive para fins de registro no O.R.I. 
Art. 309 Para a liberação do Habite-se, na ocasião da vistoria efetuada pelo Setor de Fiscalização, o 
prédio deve apresentar-se com todas as etapas construtivas concluídas, estar de acordo com as 
exigências estabelecidas nesta publicação e atender eventuais ressalvas constantes no Alvará deferido. 
Art. 310 Condições adequadas de salubridade, iluminação e ventilação, bem como instalações elétricas 
e hidráulicas são obrigatórias ao imóvel. 
Art. 311 Somente são aceitas, à aprovação do Habite-se, pequenas alterações que não descaracterizem 
o projeto aprovado e que não impliquem em divergência superior a 5% (cinco por cento) entre as 
medidas lineares e quadradas da edificação e sua implantação constantes do Alvará deferido e aquelas 
levantadas na obra executada, desde que atenda o máximo estabelecido na LZUOS. 
Art. 312 Havendo divergência superior a 5% (cinco por cento) entre qualquer dimensão ou área 
constante do Alvará deferido e as executadas, devem, estas, serem regularizadas, ficando a emissão do 
Habite-se condicionada à aprovação do novo documento. 
Art. 313 Quando se tratar de prédios multifamiliares, de atividades econômicas ou usos institucionais, o 
órgão municipal somente pode expedir Habite-se mediante apresentação de AVCB ou outro documento 
de aprovação do Corpo de Bombeiros. 
Art. 314 Quando o requerimento de Habite-se abrange a instalação de equipamento mecânico de 
transporte permanente, tais como elevador, escada rolante e plataforma de elevação ou de tanque de 
armazenagem, bomba, filtro de combustível e equipamentos afins ou dispõe de sistema especial de 
segurança da edificação, deve ser formalizada declaração de responsabilidade assinada pelo 
profissional habilitado responsável pela instalação – sendo ele Engenheiro Mecânico – e sua respectiva 
ART, atestando que os serviços atendem às normas e às disposições legais vigentes. 
Art. 315 Obras embargadas ou interditadas não podem ser objeto de expedição de Habite-se enquanto 
perdurar a infração relativa à obra. 
 

CAPÍTULO VI 
CERTIDÃO E CERTIFICADO 

Art. 316 A expedição de Certidões pela Administração Direta e Indireta do Município visa o atendimento 
do pedido de informações, para defesa de direitos ou esclarecimentos de situações de interesse pessoal, 
coletivo ou geral, nos termos dos incisos XXXIII e XXXIV, alínea b do artigo 5º da Constituição Federal. 
Art. 317 São, ainda, fornecidas as Certidões destinadas à instrução de ação popular, ação civil pública 
ou de qualquer outra medida judicial ou administrativa, que tenha por escopo a defesa do patrimônio 
público à obtenção de dados constantes do Cadastro Municipal Imobiliário, Mobiliário e do Sistema de 
Saneamento, estando condicionada, a sua expedição, à apresentação de requerimento devidamente 
fundamentado. 

 

 
Art. 318 Quando o pedido de Certidão faz referência à matéria que se encontra aguardando decisão 
judicial, deve, previamente, ser ouvido o órgão que estiver oficiando em juízo. 
Art. 319 Mediante procedimento administrativo e a pedido do proprietário ou possuidor, cabe ao 
Município expedição de Certidões informativas relativas às atividades edilícias no Município de São José 
do Rio Preto. 
Art. 320 Logo, estão sujeitas a Certidão as seguintes informações referentes à atividade edilícia 
municipal: 
I – Conclusão de obra autorizada; 
II – Área construída; 
III – Demolição total ou parcial; 
IV – Confrontação; 
V – Emplacamento; 
VI – Uso do solo; e 
VII – dentre outras.  
Parágrafo único. A acessibilidade de uma edificação, por sua vez, é objeto de Certificado. 
Art. 321 O Certificado de Acessibilidade confirma que foi executada a adaptação da edificação existente 
às condições de acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sendo obrigatória sua 
apresentação, às edificações comerciais no Município, na ocasião do requerimento do Alvará de 
Funcionamento. 
 

CAPÍTULO VII 
AUTORIZAÇÃO 

Art. 322 Estão sujeitos a Autorização, no Município de São José do Rio Preto:  
I – Unificação; 
II – Desdobro; 
III – Desmembramento; 
IV – Desdobro com posterior anexação; e 
V – Anexação com posterior desdobro. 
Art. 323 As Autorizações possuem validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua 
publicação.  

 
TÍTULO V 

DA ANÁLISE DE PROCESSOS DA ATIVIDADE EDILÍCIA 
Art. 324 Para solicitações de documentação referente à atividade edilícia no Município, o requerimento, 
padronizado, a ser protocolado no Poupatempo para análise de projetos deve constar em nome do 
proprietário, constante na matrícula atualizada do imóvel, ou possuidor, constante no contrato de compra 
e venda. 
Parágrafo único. Todos os pedidos de documentos de controle da atividade edilícia devem ser 
subscritos pelo proprietário ou possuidor. 
Art. 325 Cada requerimento preenchido deve ser referente a um único serviço, podendo requerimentos 
relacionados serem protocolados ao mesmo tempo. 
Parágrafo único. Para cada fato gerador, na solicitação dos serviços, incidem taxas específicas 
conforme decreto municipal. 
Art. 326 Os processos que venham a apresentar elementos incompletos ou incorretos, necessitando de 
complementação da documentação exigida por lei ou esclarecimentos ao técnico que analisa, podem ser 
objeto de „Comparecimento‟, para que as falhas sejam sanadas, não devendo haver rasuras no projeto e 
na documentação apresentados. 
Art. 327 Caso as pendências não sejam sanadas no período informado pelo texto de „Comparecimento‟, 
o processo fica sujeito a indeferimento, sendo arquivado por abandono. 
Art. 328 O requerimento referente à atividade edilícia é indeferido, dentre outras, nas seguintes 
situações: 
 

 

I – Ausência da documentação exigida ou projeto apresentado com insuficiência de informação de modo 
a impedir a análise e decisão do pedido; 
II – Projeto com infrações insanáveis frente ao disposto no COE e na LZUOS, bem como outras 
legislações pertinentes; 
III – Não atendimento ao “Comparecimento” no prazo concedido; 
IV – Obra inacabada, em caso de pedido de Habite-se. 
Art. 329 Em caso de indeferimento do processo, as irregularidades e pendências são apontadas no texto 
do Comunicado, documento emitido informando o indeferimento de processos pela SMO. 
Art. 330 Aos processos indeferidos, em caso de requerimento de reconsideração de despacho, o 
Comunicado emitido ao munícipe deve ser apresentado junto ao restante da documentação necessária, 
considerando que as irregularidades e pendências apresentadas anteriormente tenham sido sanadas. 

CAPÍTULO I 
ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

Art. 331 A Secretaria responsável pela análise e expedição dos documentos de controle da atividade 
edilícia atende através de agendamentos realizados pelo site da Prefeitura Municipal. 
Art. 332 Na impossibilidade do comparecimento ao atendimento agendado, o interessado deve cancelar 
a senha de atendimento até 24 (vinte e quatro) horas antes do previsto ao atendimento. 
 

CAPÍTULO II 
PRAZOS PARA DESPACHO 

Art. 333 O prazo para a decisão dos requerimentos, por parte do Município, não deve exceder 90 
(noventa) dias, podendo, entretanto, serem fixados prazos diferentes por ato do Executivo em função da 
complexidade da análise da solicitação ou quando o deferimento depender de pareceres de outras 
Secretarias.  
§ 1º Os prazos para expedição de documentos contam sempre do último chamado. 
§ 2º Em caso de „Comparecimento‟ no processo, podem haver, no máximo, até 2 (dois) chamados; após 
isso, se não obedecidas as leis vigentes, o processo pode ser indeferido. 
§ 3º Pode o requerente solicitar prorrogação de prazo por, no máximo, 2 (duas) vezes, desde que o 
mesmo seja justificado. 
Art. 334 Pode ser objeto de regulamentação, por ato do Executivo, os procedimentos e prazos 
diferenciados para exame de processos relativos à aprovação de: 
I – Edifícios públicos da administração direta; 
II – Habitações de interesse social; 
III – Edificações geradoras de tráfego ou de impacto ambiental; 
IV – Edificações que necessitem de deferimento da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança ou aprovação de outras Secretarias; e 
V – Serviços ou obras que, por sua natureza, admitam procedimentos simplificados. 
Art. 335 É considerado início das obras, qualquer intervenção para a execução das atividades 
relacionadas: 
I – Construção de edificação nova; 
II – Construção de acréscimo em edificação existente; 
III – Reforma de edificação existente; 
IV – Requalificação de edificação existente; 
V – Reconstrução de edificação que sofreu sinistro; 
VI – Demolição total ou parcial de edificação; 
VII – Execução de muro de arrimo; 
VIII – Movimentação de solo; e 
IX – Instalação de equipamento mecânico de transporte permanente, tanque de armazenagem, bomba, 
filtro de combustível e equipamentos afins e de sistema especial de segurança da edificação, nos termos 
das disposições desta publicação. 
Art. 336 Com relação a processos indeferidos, o prazo para formalização do pedido de „Reconsideração 
de despacho‟ ou recurso é de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação do despacho do 
indeferimento. 
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Art. 337 Caso o prazo não seja cumprido, o requerente deve recomeçar o processo, estando, desta 
forma, sujeito a nova análise. 
Art. 338 O prazo para retirada de documento é de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação do 
despacho, após os quais o processo é arquivado por abandono, sem prejuízo da cobrança de taxas 
devidas. 
Art. 339 Processos indeferidos e processos que não sejam instrumento da expedição de Alvará ou 
Habite-se, após 5 (cinco) anos de arquivamento são objetos de incineração sem prejuízo à 
municipalidade.   

 
TÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DA ATIVIDADE EDILÍCIA 
Art. 340 Compete ao Município por meio de seus servidores municipais, regularmente investidos em 
cargo público e com poderes fiscalizatórios, a fiscalização das disposições aqui estabelecidas, bem 
como a aplicação das penalidades previstas quando for o caso. 
Art. 341 Ressalvado o disposto no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, deve ser franqueado o 
imediato e irrestrito acesso ao local objeto de vistoria ao servidor municipal responsável pela 
fiscalização, desde que devidamente identificado por documento fornecido pela administração municipal. 
Art. 342 Deve ser mantido, no local da obra ou serviço, cópia do documento que comprova o 
licenciamento da atividade edilícia em execução sob pena de lavratura de autos de intimação e multa, 
nos termos deste código e legislação pertinente à matéria, ressalvados imóveis da União, do Estado e do 
Município. 
Parágrafo único. A guarda dos documentos comprobatórios fora do local da obra ou serviço não exclui 
a aplicação das penalidades aqui previstas. 
Art. 343 Deve constar no local da obra ou serviço, ainda, em local visível, placa do responsável técnico 
pelo projeto e execução, contendo: 
I – O número do Alvará expedido à obra; 
II – O nome do profissional responsável pela obra e o seu número de registro no Conselho de Classe; e 
III – A área da construção. 
 

CAPÍTULO I 
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS DE OBRAS 

Art. 344 O Agente Fiscal de Posturas tem atribuição para exercer a fiscalização de obras e serviços da 
atividade edilícia, verificando se a execução se dá conforme a legislação e as normas regulamentadoras 
vigentes, além de assegurar a observância dos padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e 
conforto das edificações. 
Art. 345 Dentre outras atribuições, o Agente Fiscal de Posturas tem como funções: 
I – Verificar e orientar o cumprimento das normas municipais e da regulamentação urbanística em 
relação à ocupação e ao parcelamento do solo e de edificações particulares; 
II – Fiscalizar obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo também 
demolições, terraplanagens, colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas de proteção e as 
condições de segurança das edificações; 
III – Vistoriar in loco a execução de projetos protocolados junto à municipalidade, cuja solicitação tenha 
sido de Alvarás referentes à construção, regularização, reforma ou acréscimo, bem como Autorizações 
referentes a desdobros ou unificações, Certidões e Habite-se; 
IV – Reprimir o exercício de atividades desenvolvidas em desacordo com as normas estabelecidas na 
legislação urbanística federal, estadual e municipal, realizando diligências e plantões que se fizerem 
necessários para coibir invasões de áreas públicas e execução de edificações em áreas sem autorização 
de parcelamento de solo; 
V – Realizar visitas periódicas em cada macrorregião, detectando obras irregulares e que não possuam 
documentação edilícia municipal, como Alvará; 
VI – Definir o emplacamento municipal das edificações, ou seja, sua numeração perante a via na qual se 
insere, a pedido do interessado, mediante Alvará de Construção ou Regularização ou Certidão de 
Emplacamento; 

 

VII – Embargar, interditar e lacrar obras que não estejam licenciadas por Alvará de Construção e/ou que 
se encontrem em desacordo com o projeto aprovado, lavrando notificações de embargo, multas e 
lacrações; 
VIII – Acompanhar responsáveis técnicos em inspeções e vistorias de sua área de atuação, se 
necessário; 
IX – Atender denúncias protocoladas pelos contribuintes, elaborando relatórios sobre as providências 
tomadas; e 
X – Elaborar relatórios de fiscalização semanalmente, indicando todas as atividades realizadas pelos 
Agentes Fiscais de Posturas de Obras.  
 

CAPÍTULO II 
VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE, SEGURANÇA E SALUBRIDADE DA OBRA 

Art. 346 Toda edificação deve observar os princípios básicos de conforto, higiene e salubridade de forma 
a não transmitir aos imóveis vizinhos e aos logradouros públicos ruídos, vibrações e temperaturas em 
níveis superiores aos previstos nos regulamentos oficiais próprios. 
Art. 347 No caso de a irregularidade constatada apresentar perigo de ruína ou contaminação, ocorre, se 
necessário, a interdição do entorno do imóvel. 
Parágrafo único. Durante a interdição, fica permitida somente a execução dos serviços indispensáveis à 
eliminação da irregularidade constatada. 
Art. 348 Tem obrigatoriedade de demolição a construção que apresente perigo de ruína, podendo, o 
proprietário, ser intimado pelo Município a proceder a demolição, sob pena de sansão prevista em Lei, 
sempre que não haja meio de reparação do imóvel. 
 

CAPÍTULO III 
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA OBRA 

Art. 349 Para os fins de aplicação deste código, a edificação existente é considerada regular quando 
possui Alvará ou documento edilício equivalente, que faça referência à sua execução ou existência. 
Art. 350 Em contrapartida a essa condição, constatada a irregularidade da obra in loco pelo Setor de 
Fiscalização de Posturas, devem ser adotados os seguintes procedimentos: 
I – Expedição de Auto de Infração com a observação de que a obra deve ser paralisada imediatamente 
até a apresentação da documentação pertinente, sendo o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
estipulado à tal apresentação; 
II – Decorrido o prazo informado, expedição de Embargo da obra, no qual o proprietário ou o responsável 
técnico tem o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento, para apresentação do projeto 
de regularização, permanecendo a obra paralisada até então; e 
III – Sem solicitação ou aprovação da regularização da obra, é lavrado Auto de Multa, conforme o Anexo 
01, persistindo a irregularidade, é lavrada multa – sujeita à reincidência, a cada vistoria realizada – com 
lacre da obra e posterior envio de processo à Procuradoria Geral do Município para as providências 
legais cabíveis. 
Art. 351 Em se tratando de edificação erigida em imóvel público municipal, cuja ocupação seja 
clandestina, além da interdição total ou parcial da construção, deve haver intimação determinando a 
desocupação da área pública municipal, conforme legislação pertinente. 

 
CAPÍTULO IV 

PENALIDADES 
Art. 352 A inobservância de qualquer disposição legal enseja a lavratura do competente Auto de Infração 
e multa, com notificação simultânea do infrator para pagamento ou apresentação de defesa à autoridade 
competente sob pena de confirmação da penalidade imposta e de sua subsequente inscrição como 
dívida ativa. 
§ 1º Para os efeitos deste Código, considera-se infrator o proprietário ou possuidor do imóvel e, ainda, 
quando for o caso, o síndico, o usuário, o responsável pelo uso e o dirigente técnico responsável pela 
execução das obras. 
 

 

§ 2º Respondem, também pelo proprietário, os seus sucessores a qualquer título e o possuidor do 
imóvel. 
§ 3º Nos casos de estar prevista multa ao proprietário e ao dirigente técnico, a responsabilidade é 
solidária, considerando-se ambos infratores. 
§ 4º A notificação pode ser feita ao infrator pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento 
ou, ainda, por edital, nas hipóteses de recusa do recebimento da notificação ou não localização do 
notificado. 
Art. 353 A execução de obra ou serviço sem a devida aprovação ou em desacordo com a mesma 
constitui infração sujeita à aplicação das penalidades previstas. 
Art. 354 A multa deixa de ser aplicada a partir da data em que o autuado apresentar ao Município 
documentos que comprovem a regularização da situação que deu causa à lavratura do Auto de Infração. 
Art. 355 Caso o agente autuante ou a autoridade competente verifique que a situação deu causa à 
lavratura do Auto de Infração não foi regularizada, a multa volta a ser imposta desde a data em que 
deixou de ser aplicada, sendo notificado o autuado, sem prejuízo da adoção de outras sanções previstas 
na lei. 
Art. 356 A aplicação das multas pecuniárias não exime o infrator das demais sanções e medidas 
administrativas ou judiciais cabíveis, inclusive a apuração de sua responsabilidade pelos crimes de 
desobediência contra a administração pública, previstos na legislação penal. 
Art. 357 As penalidades por inobservância às disposições deste código, referentes a imóveis de valor 
artístico ou histórico preservados, são objetos de multa multiplicada em 10 (dez) vezes o valor estipulado 
no Anexo 01. 
Art. 358 Em caso de paralização da obra, esgotadas todas as providências administrativas, o servidor 
municipal deve encaminhar o processo original à Procuradoria Geral do Município para as providências 
de ajuizamento de ação judicial cabível, sem prejuízo da incidência de multas, em processo próprio, caso 
persistam as irregularidades. 
Art. 359 Verificada a desobediência de interdição, o Município deve adotar as seguintes medidas: 
I – Solicitar auxílio policial para o imediato cumprimento da interdição, lavrando o respectivo auto; 
II – Noticiar imediatamente, à autoridade policial, o desrespeito à interdição, requerendo a instauração de 
inquérito policial para a apuração da responsabilidade do infrator por crime de desobediência; e 
III – Encaminhar o processo para as providências de ajuizamento da ação judicial cabível, sem prejuízo 
da incidência de multas caso persista o desatendimento da intimação prevista. 
 

TÍTULO VII 
DAS CONSTRUÇÕES ANTERIORES À PRESENTE PUBLICAÇÃO 

Art. 360 São abordadas de maneira distinta as edificações existentes anteriores à publicação deste 
COE, de acordo com as características que se encontram em desacordo às diretrizes aqui definidas. 
Art. 361 Nas edificações existentes anteriores à publicação do presente COE, bem como da LZUOS, e 
que se encontram em desacordo com as especificações construtivas neles estabelecidas, não são 
permitidas reformas que agravem as irregularidades ou acréscimos que não atendam tais 
especificações. 
Art. 362 Definidas tais disposições, são permitidos, na situação de reformas e acréscimos: 
I – reformas que apresentem melhoria das condições de regime e segurança, não podendo, nesse caso, 
haver acréscimo de área; 
II – reformas de fachadas, somente no que diz respeito a mudança ou melhoramento de revestimentos e 
pintura; e 
III – alterações estruturais da edificação visando modificar os usos da mesma, de inadequados que eram 
para os permitidos conforme zoneamento. 
Art. 363 Todos os edifícios construídos anteriormente à Lei Federal n.º 10.048, de 08 de novembro de 
2.000, e que estejam impossibilitados de se adaptarem às pessoas com deficiência, os idosos com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os 
obesos, devem ser submetidos à análise técnica de profissional habilitado, que deve emitir Laudo 
Técnico com fotos e documento de responsabilidade técnica. 
 

 

§ 1º Em caso de constatação da incapacidade de adaptação, o prédio fica isento de realiza-la, porém 
deve ser informada, através de placas visíveis ao local, a incapacidade constatada, assim como 
constante no Laudo emitido pelo setor competente. 
§ 2º Após tais condições, o Alvará de Funcionamento pode ser concedido a imóveis anteriores à 
publicação mencionada no “caput” deste artigo. 
Art. 364 Os estabelecimentos de atividades econômicas que foram deferidos anteriormente a esta 
publicação e possuem Alvará de Funcionamento definitivo não estão sujeitos a enquadrar-se às novas 
condições aqui estabelecidas, ficando garantida a permanência destes nos locais onde se encontram. 
Parágrafo único. Caso o estabelecimento de atividade econômica sofra transferência de local, deve tal 
estabelecimento ser objeto de nova análise com referência no novo endereço. 
 

TÍTULO VIII 
DOS CASOS OMISSOS À PRESENTE PUBLICAÇÃO 

Art. 365 Nos casos ou situações em que o presente Código de Obras e Edificações e a Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de São José do Rio Preto forem omissos, devem, 
os imóveis e construções, enquadrarem-se às exigências do Código Sanitário do Estado de São Paulo e 
do Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo. 
Parágrafo único. Além dos códigos mencionados no “caput” deste artigo, outras legislações vêm a 
complementar o conteúdo expresso na presente publicação, nos casos em que ela for omissa, assim 
como descrito no Título IX. 
Art. 366 Cabe ao CPDDS analisar os casos de omissão legislativa pertinentes a ele, através de 
resoluções apoiadas por maioria simples, devendo incorporar regulamentações complementares à 
presente Lei Complementar, sempre dentro das diretrizes do Plano Diretor. 
Art. 367 Fica facultada, à Secretaria responsável pelas análises de projetos, o encaminhamento ao 
CPDDS dos casos em que julgar necessária a análise mais detalhada. 
Art. 368 Faz-se complementar ao presente conteúdo a legislação listada a seguir ou aquela que vier a 
substituí-la: 
I – Lei Federal n.º 10.048/00 – Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica e dá outras 
prioridades; 
II – Lei Federal n.º 10.098/00 – Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade; 
III – Decreto Federal n.º 5.296/04 – Regulamenta as Leis n.º 10.048/00 e n.º 10.098/00; 
IV – Lei Federal n.º 10.741/03 – Estatuto do Idoso; 
V – Lei Federal n.º 13.146/15 – Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da pessoa 
com deficiência); 
VI – ABNT NBR 9.050/15 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 
VII – ABNT NBR 16.537/16 – Acessibilidade: Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de 
projetos e Instalação; 
VIII – ABNT NBR ISO 9.386-1/13 – Plataforma de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade 
reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional; e 
IX – ABNT NBR NM 313/08 – Elevadores de passageiros – Requisitos de Segurança para construção e 
instalação – Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com 
deficiência. 
Art. 369 Ficam revogadas as Leis nº 2107 de 9 de maio de 1977; Lei n.º 2122 de 8 de junho de 1977; Lei 
n.º 3510 de 23 de outubro de 1984; Lei n.º 4626 de 15 de dezembro de 1989; Lei n.º 4655 de 22 de 
março de 1990; Lei n.º 4678 de 28 de maio de 1990; Lei n.º 4858 de 9 de julho de 1991; Lei n.º 5493 de 
6 de abril de 1994; Lei n.º 5537 de 26 de maio de 1994; Lei n.º 5932 de 18 de setembro de 1995; Lei n.º 
6638 de 24 de junho de 1997; Lei n.º 6641 de 27 de junho de 1997; Lei n.º 6863 de 10 de outubro de 
1997; Lei n.º 6870 de 14 de outubro de 1997; Lei n.º 6925 de 10 de dezembro de 1997; Lei n.º 7039 de 4 
de fevereiro de 1998; Lei n.º 7041 de 4 de fevereiro de 1998; Lei n.º 7489 de 29 de junho de 1999; Lei n.º 
7576 de 15 de setembro de 1999; Lei n.º 7644 de 1 de outubro de 1999; Lei n.º 7711 de 4 de novembro 
de 1999; Lei n.º 7799 de 20 de dezembro de 1999; Lei n.º 7937 de 22 de maio de 2000; Lei n.º 8080 de 
15 de setembro de 2000; Lei n.º 8521 de 12 de dezembro de 2001; Lei n.º 8575 de 1 de março de 2002; 
Lei n.º 8596 de 5 de abril de 2002; Lei n.º 8712 de 29de julho de 2002; Lei n.º 8741 de 30 de setembro 

 

de 2002; Lei n.º 8756 de 21 de outubro de 2002; Lei n.º 8794 de 4 de dezembro de 2002; Lei n.º 8873 de 
24 de março de 2003; Lei n.º 8888 de 4 de abril de 2003; Lei n.º 8910 de 7 de maio de 2003; Lei n.º 8921 
de 16 de maio de 2003; Lei n.º 9009 de 30 de julho de 2003; Lei n.º 9072 de 3 de outubro de 2003; Lei 
n.º 9106 de 18 de novembro de 2003; Lei n.º 9208 de 22 de março de 2004; Lei n.º 9220 de 6 de abril de 
2004; Lei n.º 9395 de 21 de dezembro de 2004; Lei n.º 9522 de 29 de agosto de 2005; Lei n.º 9546 de 31 
de outubro de 2005; Lei n.º 9581 de 17 de fevereiro de 2006; Lei n.º 9610 de 17 de abril de 2006; Lei n.º 
9790 de 22 de dezembro de 2006; Lei n.º 9851 de 9 de janeiro de 2007; Lei n.º 9892 de 16 de maio de 
2007; Lei n.º 9899 de 6 de junho de 2007; Lei n.º 10182 de 1 de agosto de 2008; Lei n.º 10183 de 1 de 
agosto de 2008; Lei n.º 10288 de 23 de dezembro de 2008; Lei n.º 10371 de 2 de junho de 2009; Lei n.º 
10442 de 4 de setembro de 2009; Lei n.º 10537 de 22 de dezembro de 2009; Lei n.º 12584 de 21 de 
dezembro de 2016; e Lei n.º 13030 de 26 de setembro de 2018. 
Art. 370 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de janeiro de 2021. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local. 

 
 

ANEXO 01 
 

Área construída UFM 

Até 100,00m² 10 UFMs 

De 101,00m² até 200,00m² 20 UFMs 

De 201,00m² até 300,00m² 30 UFMs 

De 301,00m² até 500,00m² 40 UFMs 

Acima de 500,00m² 100 UFMs 

Observação: o valor referente à unidade de UFM segue o estipulado, anualmente, pela Secretaria 
Municipal da Fazenda. 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 650 
DE 5 DE JANEIRO DE 2021. 
Institui Código que contém as Posturas Municipais e medidas do 
poder de polícia administrativa a cargo do Município. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Fica instituído o Código de Posturas Municipais, na forma de legislação regulamentar 
complementar ao Plano Diretor do município, inserindo na ordem pública municipal as posturas 
disciplinadoras de medidas do Poder de Polícia administrativa a cargo do Município, estatuindo 
necessárias relações entre o Poder Público e os munícipes.  
Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá comunicar ou denunciar à Municipalidade, atos que 
transgridam os dispositivos das posturas deste código, assim como de outras leis e regulamentos 
municipais. 
Art. 2º A implantação e execução desta Lei Complementar será de responsabilidade de cada órgão da 
administração municipal que tiver dentre as suas competências assuntos tratados neste Código. 
Art. 3º As penas estabelecidas nesta Lei Complementar não prejudicam a aplicação de outras pela 
mesma infração, derivadas de transgressão a leis e regulamentos federais e estaduais. 
Art. 4º Compõem também as Posturas Municipais todas leis e regulamentos específicos e 
disciplinadores de medidas do poder de polícia administrativa do município vigentes. 
Parágrafo único. O município poderá adotar as legislações ambientais e sanitárias do Estado de São 
Paulo e Federal, bem como seus respectivos regulamentos. 
Art. 5º O código de posturas municipal aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, 
inclusive às que gozam de imunidades ou de isenção.  
Art. 6º A autoridade municipal no exercício de seu poder de polícia contará com apoio da Guarda 
Municipal como força auxiliar destinada à proteção de seus bens, logradouros, serviços e instalações 
públicas e apoio a autoridade municipal. 
 

TÍTULO II 
DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL 

CAPÍTULO I 
DAS VIAS, CALÇADAS E DEMAIS LOGRADOUROS 

Art. 7º A utilidade e o trânsito das vias, calçadas e demais logradouros públicos são livres, sem 
obstáculos, competindo à fiscalização Municipal preservar o patrimônio público, a ordem, a segurança e 
o bem-estar dos transeuntes e da população, em geral. 
Art. 8º O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será executado diretamente pela 
Prefeitura, Empresas ou Autarquias Municipais ou por contratação mediante licitação. 
Art. 9º Os moradores são responsáveis pela limpeza, manutenção e conserto do passeio, guia das 
sarjetas, fronteiriços à sua residência. 
§ 1º É vedado o uso de água potável para lavagem de veículos em vias públicas no município. 
§ 2º É proibido varrer lixo ou detritos sólidos, de quaisquer naturezas, para o sistema de captação de 
águas pluviais dos logradouros públicos. 
§ 3º É permitida a lavagem de logradouros após feira livre ou eventos. 
Art. 10 É proibido fazer varredura do interior dos prédios, dos terrenos e dos veículos para a via pública 
e bem assim despejar ou atirar papéis, anúncios, reclames, bitucas de cigarro ou quaisquer resíduo ou 
detritos sobre a via pública e espaços públicos. 
Art. 11 Todo resíduo industrial sólido e os resíduos provenientes da construção civil deverão ser 
destinados de forma adequada, sob a responsabilidade do gerador. 
 

 

Art. 12 É proibido impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou 
canais das vias públicas, danificando ou obstruindo tais servidões. 
Art. 13 Fica proibido: 
I – Lançar esgoto, águas servidas, despejos ou efluentes de qualquer natureza em galeria de águas 
pluviais e cursos de água, ao ar livre ou em outro local que possa causar dano à saúde pública ou meio 
ambiente; 
II – Conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam comprometer o asseio das 
vias públicas; 
III – Aterrar vias públicas com lixo ou materiais inadequados;  
IV – Transportar, em qualquer veículo, materiais ou produtos, tais como pedra, argila, calcário, terra e 
outros que possam comprometer a higiene, sem a devida cobertura ou proteção adequada; 
V – Transportar em qualquer veículo, de materiais ou produtos, tais como resíduos de açougues, casas 
de carnes e frigoríficos que possam comprometer a higiene, sem a devida cobertura ou proteção 
adequada, tanto da parte superior quanto da inferior do veículo de transporte; 
VI – Transportar produtos agrícolas, sem a devida cobertura ou de sistemas de proteção que impeçam o 
derramamento dos resíduos; 
VII – Lançar de águas pluviais nos sistemas de esgotamento sanitário;  
VIII – Lançar esgoto, despejos ou efluentes de qualquer natureza em galeria de águas pluviais e cursos 
de água, ao ar livre ou em outro local que possa causar dano à saúde pública ou meio ambiente; e 
IX – Escoar águas servidas ou pluviais pelo leito das estradas. 
Art. 14 Não é permitida, na zona urbana, a instalação de estrumeiras, cocheiras ou depósitos de 
estrume animal não beneficiado. 
Art. 15 É proibido depositar, despejar ou descarregar lixo, rejeitos, entulhos ou resíduos de qualquer 
natureza às margens das rodovias, estradas vicinais e linha férrea.  

 
CAPÍTULO II 

DOS IMÓVEIS, DAS EDIFICAÇÕES E HABITAÇÕES 
Art. 16 As edificações, habitações e estabelecimentos, em geral, deverão ser conservados, devendo 
garantir o perfeito estado de asseio dos quintais e pátios.  
Parágrafo único. Entende-se como falta de manutenção e conservação, quando constatada pelo agente 
púbico municipal, ação ou omissão contrárias às posturas municipais que esteja contribuindo para a 
degradação do espaço urbano e coletivo, inclusive no estímulo à ocupação irregular, ou invasão de 
terceiros, propiciando o aparecimento de animais ou pragas nocivas à saúde pública. 
Art. 17 É proibido o acúmulo de lixo, materiais inservíveis como latas, garrafas, pneus e similares, de 
outros materiais como vasos de água, caixas d’água com tampas danificadas, piscinas sem manutenção 
e tratamento adequados, fossas e poços em más condições de conservação e que propiciem a 
instalação e proliferação de larvas, mosquitos, roedores ou outros animais sinantrópicos. 
Art. 18 O estabelecimento que estoque ou comercialize pneumáticos, materiais de construção e sucatas, 
será obrigado a mantê-los permanentemente cobertos e isentos de coleções hídricas, de forma a evitar a 
proliferação de mosquitos. 
Art. 19 Nas obras de construção civil será obrigatória a drenagem permanente de coleções líquidas, 
originadas ou não pelas chuvas, de forma a impedir a proliferação de mosquitos. 
Art. 20 A Prefeitura, por meio de sua fiscalização e com o objetivo de preservar a saúde pública, poderá 
adentrar em imóveis suspeitos de possuir criadouros de insetos ou outros vetores responsáveis por 
proliferação de doenças, epidêmicas ou não, para sanar o problema, ou ainda para averiguação de 
denúncias ou constatações de falta de manutenção, conservação e maus-tratos aos animais ou em 
imóveis abandonados suspeitos de serem utilizados como local de encontro de dependentes químicos, 
mocós, ou ainda para averiguação de denúncias e providenciar sua efetiva interdição e ou, se for 
necessário, sua demolição. 
Art. 21 Os edifícios, suas marquises, fachadas e demais dependências deverão ser convenientemente 
conservados pelos respectivos proprietários ou inquilinos, em especial quanto à estética, estabilidade, 
higiene e segurança, para que não sejam comprometidas a paisagem urbana, a segurança e a saúde 
dos ocupantes, vizinhos e transeuntes.  

 

Art. 22 Não será permitida a permanência de edificações em estado de abandono que ameacem ruir ou 
estejam em ruína, ficando o proprietário ou possuidor obrigado a demoli-la ou adequá-la às exigências 
da legislação municipal, sob pena de ser demolida pela Prefeitura a expensas do notificado que não 
cumpriu as exigências em prazo previsto em legislação municipal específica.  
Parágrafo único. Em caso de demolição, pela Prefeitura, deverá ser precedida de laudo firmado pela 
Defesa Civil atestando a necessidade de demolição devido a existência de risco à integridade de 
pessoas, concedendo-se ao proprietário o direito à ampla defesa.  
Art. 23 Não é permitido conservar água estagnada nos quintais ou pátios dos prédios situados no 
município.  
Art. 24 Os resíduos domiciliares, das unidades unifamiliares, serão acondicionados em vasilhas 
apropriadas ou sacos plásticos, para serem removidos pelo serviço de limpeza pública, e dispostos em 
local adequado sem obstruir o passeio público. 
Parágrafo único. Resíduos em terrenos particulares como terra e galhos de árvores, dos jardins e 
quintais em edificações e terrenos particulares, serão removidos a custo dos respectivos geradores, e 
depositados em locais adequados, devendo atender as exigências e normas ambientais e de higiene 
pública.  
Art. 25 Os abrigos e depósitos de lixo, quando necessários, devem ter compartimentos fechados e com 
capacidade suficiente para armazenar o volume produzido.  
Art. 26 As chaminés de qualquer tipo, para uso domiciliar, comercial, de serviço e industrial, deverão ter 
altura suficiente para que a fumaça, a fuligem ou outros resíduos não incomodem os vizinhos, devendo 
ainda ser dotadas de dispositivo eficiente que filtrem ou retenham os poluentes emitidos. 
Art. 27 As edificações situadas em vias públicas, dotadas de rede de esgoto, será obrigatória a 
condução dos efluentes para estas redes, sendo vedada a construção de fossas, devendo ser 
inutilizadas as existentes.  
Art. 28 O parcelamento do solo deverá ser submetido à prévia anuência e aprovação pelos órgãos 
competentes da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, atendendo legislação específica. 
Art. 29 Todo projeto relativo a construção, reforma, ampliação, adaptação, demolição, desdobro e 
regularização de prédio de uso residencial, comercial, de serviços, industrial e institucional, a ser 
realizada no Município de São José do Rio Preto, deverá ser previamente aprovado pelos órgãos 
competentes da Prefeitura, conforme previsão em legislação específica. 
Parágrafo único. Os projetos poderão ser submetidos às exigências da concessionária dos serviços de 
água e esgoto, bem como de outros órgãos ou secretarias, conforme sua especificidade. 
Art. 30 Toda obra será acompanhada e vistoriada pela fiscalização municipal que, mediante 
apresentação de sua identidade funcional, deverá ter imediato ingresso no local, a fim de se verificar se 
a mesma está sendo executada de acordo com o projeto aprovado.  
Art. 31 Nenhum serviço de construção, reforma ou demolição no Município pode ser executado no 
alinhamento da via pública, sem que esta esteja protegida com a colocação de tapume, andaimes, telas 
e plataformas de proteção, de acordo com o disposto no Código de Obras e Edificações do Município de 
São José do Rio Preto e Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina no Trabalho.  
Art. 32 Não é permitida nos projetos de edificações a instalação, em muros ou grades, de portões 
eletrônicos do tipo basculante vertical difuso que invadam o passeio público causando risco à circulação 
de pedestres, devendo estar de acordo com o disposto no Código de Obras e Edificações do Município 
de São José do Rio Preto. 
 

SEÇÃO I 
DOS TERRENOS 

Art. 33 O proprietário, o titular do domínio útil, o inquilino, o usuário, compromissário comprador ou 
possuidor a qualquer título, de imóvel localizado em área urbana ou de expansão urbana do Município 
fica obrigado a promover, por sua conta e risco, a limpeza e a manutenção dos terrenos de sua 
responsabilidade, através do controle de crescimento de vegetação não cultivada, mato, além da 
remoção de detritos e outros elementos misturados à vegetação, de modo a conservá-los sempre 
limpos, isentos de quaisquer materiais e substâncias nocivas à saúde da coletividade.  
Art. 34 É considerado limpo todo e qualquer terreno devidamente drenado, sem depósito de lixo, detrito 
ou entulho de qualquer espécie e com cobertura vegetal abaixo de 0,30m (trinta centímetros) de altura, 

 

em situação permanente, descontadas as áreas reservadas ao passeio público, não podendo existir 
retenção de líquidos geradores de focos de doenças ou mau cheiro que possam afetar a saúde e o bem 
estar da comunidade. 
§ 1º São aplicáveis aos imóveis não utilizados, não habitados ou abandonados e aos que, embora 
contenham edificações iniciadas estejam paralisadas, demolidas ou semidemolidas.  
§ 2º A limpeza e a manutenção dos terrenos se aplicam para limpeza total dos terrenos fechados, 
murados, com tapagem ou cercamento de qualquer tipo, exceto aos imóveis localizados em áreas de 
preservação permanente. 
§ 3º Nos casos de necessidade simultânea de capina de vegetação e remoção de entulho e outros 
elementos misturados à mesma, deve-se aplicar, exclusivamente, as presentes disposições. 
Art. 35 É proibido depositar, despejar ou descarregar lixo, rejeitos, entulhos ou resíduos de qualquer 
natureza, em terrenos não edificados, localizados no perímetro urbano e de expansão urbana do 
Município.  
§ 1º A remoção de detritos do terreno, devem, estes, ser destinados a locais apropriados e permitidos, 
sendo vedada a queima ou permanência dos mesmos no imóvel a ser limpo. 
§ 2º Quanto a tipologia de limpeza de vegetação não cultivada do terreno, são definidas:  
I – Roçada mecânica: aquela efetuada por trator com roçadeira acoplada;  
II – Roçada manual: aquela realizada por homens portando foices, enxadas ou máquinas portáteis 
movidas a motor; e 
III – Remoção de entulho: a retirada de todo o material inservível do imóvel, tais como: entulho 
proveniente de construção civil, lixo, plástico, metais, papelões, resíduos, móveis, utensílios e 
eletrodomésticos descartados, restos vegetais e animais e outros materiais cuja remoção seja 
necessária através da utilização de máquinas do tipo pá carregadeira e caminhões basculantes. 
Art. 36 Os terrenos baldios com dejetos ou com vegetação sem roçada, após as devidas notificações e 
autuações sem que o responsável tenha providenciado a limpeza devida, a Prefeitura Municipal a fará, 
correndo todo ônus por conta do proprietário legal do imóvel. 
Art. 37 Os proprietários, inquilinos ou outros usuários dos terrenos não edificados, localizados no 
perímetro urbano e de expansão urbana que fizerem roçadas deverão obrigatoriamente colher a palha. 
Art. 38 Os imóveis que contenham cultivo ou plantio vegetal ordenado, devem possuir acessos internos 
de modo a permitir visibilidade e ventilação, inclusive podendo ser ajardinados, devendo ser mantidos:  
I – Limpos de vegetação com crescimento desordenado ou fora dos padrões de higiene e limpeza 
previstos na legislação municipal em vigor;  
II – Isentos de lixo ou quaisquer detritos; 
III – Com vegetação espaçada adequadamente das construções vizinhas e do passeio público para 
proteção ao patrimônio de terceiros; e 
IV – Sem poças de líquido infecto ou objetos que acumulem água, águas servidas ou paradas, 
obedecendo-se ao que estiver contido nesta Lei Complementar. 
Art. 39 Fica proibida a utilização de terrenos como depósito de lixo, detritos e resíduos de qualquer 
natureza sem a prévia aprovação, por escrito, da Municipalidade, com verificação do impacto ambiental, 
urbanístico e regulamentar, obedecida a legislação existente.  
§ 1º No caso de não observância desses artigos, o Município deve notificar o proprietário, titular do 
domínio útil ou possuidor a qualquer título, para que atenda às exigências, respeitando os prazos 
máximos a seguir:  
I – 15 (quinze) dias à limpeza geral do terreno através do controle do mato em crescimento 
desordenado, além da remoção de detritos e outros elementos misturados à vegetação; e 
II – 24 (vinte e quatro) horas à desobstrução do passeio público, no que se refere a obstáculos de 
qualquer espécie, que se encontrem em desacordo com o aqui estipulado.  
§ 2º Esgotados os prazos previstos, sem atendimento da notificação, ao responsável é aplicada multa 
conforme abaixo estipulado:  
I – 10 UFMs (dez Unidades Fiscais do Município), para os casos de violação ao disposto no artigo 
anterior, inciso I; e 
II – 02 UFMs (duas Unidades Fiscais do Município), para os casos de violação ao disposto no artigo 
anterior, inciso II.  

 

§ 3º Em caso de indeferimento do recurso, a execução do serviço ou o pagamento da multa deve ser 
providenciado prontamente.  
§ 4º O pagamento da multa não exime o infrator do cumprimento das disposições citadas.  
§ 5º É concedida a revisão do procedimento, por recurso, quando houver fato ou fundamento novo.  
§ 6º O valor da multa aplicada por descumprimento das disposições aqui previstas, pode ser  
reduzido em 80% (oitenta por cento) desde que o interessado tenha realizado a construção ou reparo do 
passeio, mediante vistoria da Secretaria Municipal responsável.  
§ 7º Após a notificação de imposição de multa, o Município pode realizar as obras ou serviços 
necessários para a adequação do imóvel, diretamente ou através de contratação de serviços de 
terceiros, cobrando-se do proprietário o valor referente ao serviço.  
I – Os valores dos serviços e obras são fixados por Decreto do Executivo, observado o critério de 
dimensão do imóvel; e 
II – Realizados os serviços ou obras, conforme aqui previsto, o responsável deve ser notificado a 
recolher aos cofres públicos os valores totais dos serviços executados até o 15º (décimo quinto) dia 
contado a partir do recebimento da notificação. 
Art. 40 Os terrenos ou áreas rurais, salvo acordo expresso entre os proprietários, deverão ser cercados, 
mediante interesse público ou prévia notificação. 
Art. 41 Os terrenos e imóveis situados em núcleos urbanos informais consolidados, objeto de 
Regularização Fundiária Urbana, devem ser cercados em suas divisas, sob pena de descaracterização 
de consolidação.  
§ 1º O ocupante deve cercar, murar, ou tapar de qualquer modo o seu imóvel, podendo ser através de 
muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame, de alvenaria ou de 
madeira. 
§ 2º Em caso de remoção de qualquer tipo de cercamento, deverá ser imediatamente substituído por 
outro, sem alterar as medidas.  
 

SEÇÃO II 
DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES 

Art. 42 É vedada a ocupação irregular de áreas públicas ou privadas em todo o perímetro do município 
caracterizada como a invasão ou ocupação de áreas para fins de moradia com características de 
domicílios rústicos, improvisados ou mocós e fins diversos. 
§ 1º Nos casos de áreas públicas a Prefeitura para restituir-se da posse por sua própria força, notificará 
o ocupante, em caráter imediato, para desocupação da área. 
§ 2º Caso não seja efetivada a desocupação serão tomadas as medidas judiciais cabíveis pelo município 
instruído por Relatório de Vistoria circunstanciado. 
§ 3º Em casos de ocupação com características de domicílios rústicos, improvisados ou mocós em 
propriedade particular, o proprietário será notificado sobre o uso do imóvel e a necessidade da 
conservação, higiene e manutenção de acordo com a legislação municipal, sujeito a penalidades. 
Art. 43 Não serão permitidos utilização de chafariz, fontes, espelhos d´água de praças ou espaços 
públicos do município para banhos, lavagem de louças e utensílios pessoais. 
Parágrafo único. Por sua própria força, o agente público determinará ao ocupante em caráter imediato, 
a desocupação da área. 
Art. 44 Os imóveis não habitados ou utilizados de modo permanente ou temporário, incluindo os 
disponíveis para locação, deverão ter seus acessos e fronteiriços fechados, impedindo a entrada ou 
permanência de pessoas sem autorização, animais, depósito de objetos e  formação de mocós em 
quaisquer de suas dependências. 

 
SEÇÃO III 

DAS CERCAS ELÉTRICAS E CONCERTINAS 
Art. 45 Os proprietários de edificações no município, que possuam "cercas elétricas" ou concertinas, 
devem adequá-las contra possíveis acidentes que possam constituir perigo comum às pessoas incautas 
que delas se aproximem. 
Parágrafo único. As empresas responsáveis pela instalação e manutenção da "cerca elétrica" deverão 
adaptá-la a uma altura compatível com no mínimo 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de altura, 
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adequada a uma amperagem que não seja mortal, atendendo especificações de lei e de normas 
técnicas. 
Art. 46 Nas cercas, muros, grades ou demais elementos de separação dos lotes não é permitido o 
emprego de arame farpado, concertinas, plantas que tenham espinhos ou outros elementos pontiagudos, 
para fechamento de terrenos, em altura inferior a 2,20 m (dois metros e vinte centímetros). 
 

CAPÍTULO III 
DO CONTROLE DE ANIMAIS VETORES, ANIMAIS NOCIVOS E  

PRAGAS URBANAS 
Art. 47 Os proprietários, locatários, ocupantes, administradores de imóveis ou responsáveis por 
construções são obrigados a manter a propriedade em condições sanitárias que visem o enfrentamento 
aos agravos decorrentes de fatores de risco ambientais.  
§ 1º Para efeito desta Lei Complementar entende-se por fatores de risco ambientais as situações que 
possam favorecer o desenvolvimento de artrópodes vetores, animais nocivos ou peçonhentos, 
hospedeiros intermediários ou roedores, assim ocasionando ou podendo vir a ocasionar risco ou dano à 
saúde pública. 
§ 2º Verificada a existência de insetos de qualquer espécie a autoridade pública intimará o proprietário 
do terreno, indicando o prazo imediato para que se proceda o seu extermínio. 
§ 3º Se, não forem tomadas as providencias objeto do parágrafo anterior, a Prefeitura poderá incumbir-
se de fazê-lo, cobrando do proprietário as despesas que efetuar, acrescidas de 50% (cinquenta por 
cento) pelo trabalho de administração, além da aplicação de multa.  
 

CAPÍTULO IV 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Art. 48 Será obrigatória a notificação ou comunicação de ocorrência, comprovada ou presumível, de 
quaisquer doenças e agravos à saúde pública, de notificação compulsória, por profissionais de saúde, 
por responsáveis dos estabelecimentos ou meios de transporte em que se encontre o doente, bem como 
pelos munícipes. 
§ 1º A notificação de doenças e agravos à saúde pública no Município obedecerá ao Sistema de 
Vigilância Epidemiológica Estadual, Federal e Internacional. 
§ 2º Os dados necessários ao esclarecimento da notificação compulsória, bem como as instruções sobre 
o processo de notificação, constarão de normas técnicas. 
 

SEÇÃO I 
DA VACINAÇÃO DE CARÁTER OBRIGATÓRIO 

Art. 49 É dever de todo cidadão submeter-se à vacinação recomendada pelo Programa Nacional de 
Imunizações, assim como assegurar a vacinação dos menores sob sua guarda ou responsabilidade. 
Parágrafo único. Somente será dispensada da vacinação a pessoa que apresentar atestado médico e 
contraindicação explícita para a aplicação da vacina. 
 

CAPÍTULO V 
DA MORALIDADE E DO SOSSEGO PÚBLICO 

Art. 50 É proibido o comércio de jornais, revistas ou materiais pornográficos ou obscenos, sem que 
atendam à legislação própria. 
Art. 51 Não serão permitidos banhos nos rios, córregos, lagoas, chafariz, fontes, espelhos d´água em 
praças ou espaços públicos do município, exceto nos locais autorizados pela Prefeitura.  
Art. 52 Os proprietários de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços serão 
responsáveis pela manutenção da ordem e o respeito ao sossego público, inclusive pelos seus 
frequentadores. 
Art. 53 É proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou sons excessivos e 
evitáveis, e não sendo evitáveis, providenciar tratamento acústico do estabelecimento, atendendo aos 
limites estabelecidos na Norma ABNT 10.151, ou as que lhe sucederem, e demais Normas Brasileiras 
aplicáveis, que trata do conforto acústico da comunidade. 
 

 

Art. 54 Nas Igrejas, conventos e capelas, os sinos não poderão tocar entre às 22h e 5h horas, salvo os 
toques de rebates por ocasião de interesse coletivo, por júbilo ou fúnebre. 
Art. 55 É proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído que perturbe o sossego 
público, entre às 22h e 7h horas, nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e residências. 
Art. 56 Não serão permitidos depósito ou permanência de objetos, equipamentos, carrinhos de coleta ou 
outros produtos em praças, áreas ou passeios públicos sem autorização expressa pelo município. 
Art. 57 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa prevista neste código, 
quando não houver previsão de aplicação de legislação específica, além da eventual reparação material 
ao dano causado. 
§ 1º Quando se tratar de estabelecimento comercial, o mesmo será interditado e sendo constatada 
reincidência na mesma infração. 
§ 2º Os objetos, equipamentos, carrinhos de coleta ou de outros produtos ficarão sujeitos à apreensão e 
recolhimento. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS 

Art. 58 Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem licença do município. 
§ 1º Excetuam-se os eventos, sem convites ou entradas pagas, levadas a efeito por clubes ou entidades 
de classe, em sua sede, ou as realizadas em residências particulares, de confraternização das empresas 
e famílias, festas de cunho religioso, cultural e familiar, os eventos realizados por estabelecimentos com 
Alvará para esta atividade, e festas restritas sem acesso ao público em geral.  
§ 2º O interessado deverá apresentar requerimento com 10(dez) dias de antecedência da data do 
evento, se não houver previsão em lei específica. 
Art. 59 Em todas as casas de diversões públicas serão observadas normas e legislações específicas 
que tratam da segurança e higiene. 
Art. 60 Não serão fornecidas licenças para a realização de Jogos de diversões, circos e parques, 
reunidos em locais compreendidos em área formada por um raio de 100 (cem) metros de hospitais, 
casas de saúde, maternidades e asilos.  
Art. 61 A armação de circos ou parques de diversões só poderá ser permitida em locais autorizados pelo 
município. 
§ 1º A autorização de funcionamento dos estabelecimentos que trata este artigo terá prazo máximo de 
30 (trinta) dias.  
§ 2º Ao conceder a autorização, poderá a Prefeitura estabelecer as restrições que julgar convenientes no 
sentido de assegurar a ordem e a moralidade dos divertimentos e o sossego da vizinhança. 
§ 3º A autorização poderá ser prorrogada por igual período, a critério da Prefeitura, ocasião em que 
também poderá ser exigido do interessado o cumprimento de novos requisitos e/ou imposição de 
restrições.  
Art. 62 Para permitir a instalação de circos, parques, ou barracas em logradouros públicos, a Prefeitura 
cobrará preço público para exploração do local, além de exigir um depósito em dinheiro, ou 
compensação que atenda o interesse público, a critério da autoridade competente, como garantia de 
despesas com a eventual limpeza e recomposição do logradouro, podendo ainda cobrar a diferença da 
despesa necessária para devida a restauração do logradouro. 
§ 1º O depósito será restituído integralmente se não houver necessidade de limpeza especial ou reparos, 
caso contrário serão deduzidas do valor depositado as despesas realizadas com tais serviços. 
§ 2º O Termo de Uso de Área Pública será considerado a autorização para as concessionárias de 
serviços públicos, tais como água, esgoto, energia elétrica e outros, para o cadastramento de usuário 
temporário visando cobrança destes serviços. 
§ 3º O preço púbico cobrado por ocasião de utilização de espaço público será calculado na proporção de 
0,25% da UFM por metro quadrado de área utilizada, por autorização. 
Art. 63 O Termo de Permissão de Uso de Área Pública ou Contrato Administrativo para qualquer tipo de 
atividade, por tempo determinado ou indeterminado, será concedido a título precário e oneroso e 
atenderá legislação específica.  
 

 

Parágrafo único. Previamente à emissão do Termo referido no caput, exigirá depósito e/ou caução, a 
ser regulamentada, como garantia de despesas com eventuais limpezas e restauração do logradouro 
podendo ainda cobrar a diferença das despesas que excederem o valor depositado ou não incidindo tais 
despesas, restituir parcial ou integralmente o valor, sem prejuízo da cobrança do preço público para sua 
utilização. 
 

SEÇÃO I 
DOS EVENTOS E SHOWS 

Art. 64 Os promotores de eventos e shows ficam obrigados a, imediatamente após o término do evento, 
proceder à limpeza da área pública utilizada, incluindo-se nesta obrigação a limpeza dos bens privados 
localizados em seu entorno. 
Art. 65 Será de total responsabilidade do organizador do evento a preservação da área ajardinada, 
sendo de sua responsabilidade ainda a prestação de serviço de atendimento médico, instalação de 
sanitários e demais providências necessárias para estabelecer condições adequadas à manutenção da 
ordem e integridade física dos participantes. 
Art. 66 Aos infratores ao disposto nesta seção aplicar-se-ão multas nas seguintes proporções:  
I – Para eventos de até 2.000 (duas mil) pessoas: - multa de 40 UFMs;  
II – Para eventos de mais de 2.000 (duas mil) pessoas até 4.000 (quatro mil) pessoas: - multa de 80 
UFMs; e 
III – Para eventos de mais de 4.000 (quatro mil) pessoas: - multa de 120 UFMs.  
Parágrafo único. A multa será aplicada em dobro ao promotor/organizador do show ou evento no caso 
de novo descumprimento à presente Lei Complementar, relativamente a outro evento ou show, num 
prazo de 02 (dois) anos. 

 
CAPITULO VII 

DO MOBILIÁRIO URBANO 
SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 67 Os obeliscos, relógios, estátuas, fontes e quaisquer monumentos, somente poderão ser 
colocados em vias e logradouros públicos se comprovado o seu valor artístico ou cívico, a juízo da 
Prefeitura. 
Parágrafo único. Dependerá ainda de aprovação, o local para a fixação dos monumentos. 
Art. 68 Pessoas físicas ou jurídicas que retirarem terra de bens municipais serão autuados e multados, 
ficando ainda obrigados a repor o material escavado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de outras 
sanções legais. 

 
SEÇÃO II 

DOS PARKLETS, TABLADOS, ESTRUTURAS MÓVEIS EM MADEIRA  
E SIMILARES 

Art. 69 Fica permitida ampliação a título precário do passeio público, com implantação de plataforma 
sobre a área antes ocupada pelo leito carroçável da via pública, com mobiliário urbano tais como 
parklets, tablados, estruturas móveis em madeira e similares, sendo competência da autoridade 
municipal autorizar a instalação e manutenção de parklet, conforme legislação específica. 
§ 1º A ampliação do passeio público assim como os elementos neles instalados serão plenamente de 
uso público e coletivo, vedada, em qualquer hipótese, a utilização exclusiva por seu mantenedor. 
§ 2º Os passeios deverão permanecer livres e desembaraçados para a passagem de pedestres. 
§ 3º Pela exploração direta ou indireta do passeio público ampliado, o interessado pagará mensalmente, 
a título de preço púbico, 0,10% da UFM por metro quadrado de área utilizada. 

 
SEÇÃO III 

DAS BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS 
 

 

Art. 70 As bancas para venda de jornais e revistas ou estruturas similares, poderão ser permitidas nos 
logradouros públicos, desde que não perturbem a circulação nas vias públicas, devendo ser aprovada 
pelo município, obedecido modelo, dimensão e de acordo com normas municipais e regulamentação.  
Art. 71 Os estabelecimentos comerciais, com autorização da Prefeitura, poderão ocupar, com mesas e 
cadeiras, parte do passeio correspondente à testada do edifício, desde que seja garantida a 
acessibilidade no passeio público. 
Parágrafo único. Pela ocupação do passeio público com mesas e cadeiras, o interessado pagará 
mensalmente, a título de preço púbico, 0,20% da UFM por metro quadrado de área utilizada. 
 

SEÇÃO IV 
DOS POSTES 

Art. 72 A construção e instalação de infraestrutura de suporte de telecomunicações e rede de energia 
elétrica, meios físicos fixos utilizados para dar suporte às redes, entre os quais, postes, torres, mastros, 
armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas, em área urbana, dependerá de autorização da 
autoridade municipal. 
 

SEÇÃO V 
DOS QUIOSQUES, BARRACAS E ESTRUTURAS MÓVEIS 

Art. 73 Os quiosques, barracas e estruturas móveis somente poderão ser instaladas nos logradouros e 
demais espaços públicos, desde que não perturbem a circulação nas vias públicas, devendo ser 
autorizada pelo município, garantidas as questões de mobilidade urbana, de acessibilidade e de 
segurança quanto à sua solidez e estabilidade e em conformidade com normas municipais e 
regulamentação.  
 

SEÇÃO VI 
DA EXPRESSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA EM FACHADAS, 

MOBILIÁRIO URBANO E BENS PÚBLICOS 
Art. 74 Fica permitida a prática do grafite nos termos da presente Lei Complementar, sendo vedada a 
pichação em edificações, paredes ou muros, monumentos, mobiliário urbano e elementos da paisagem 
urbana. 
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se permitida a prática do grafite realizada com o 
objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que com o 
consentimento do proprietário, locatário ou arrendatário do bem privado e autorização do órgão 
competente no caso de bem público, obedecidas neste último caso as normas de postura do Município e 
de preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico. 
§ 2º Em caso de bem público municipal sujeito à administração do Município, o pedido de autorização 
para a realização do grafite deverá ser acompanhado de um esboço da intervenção a ser realizada, sem 
prejuízo de outras exigências solicitadas pela autoridade municipal. 
§ 3º No caso de pichação os responsáveis serão obrigados, sem prejuízo da penalidade prevista, 
repintar o local. 
Art. 75 Compete à autoridade municipal disciplinar, as manifestações, atividades e apresentações 
culturais de artistas de rua em vias, parques, praças e áreas públicas. 
Art. 76 Na infração de qualquer artigo deste título será imposta multa. 
§ 1º Os responsáveis serão responsabilizados por eventuais danos causados nos bens públicos 
decorrentes das aglomerações e efetivação dos eventos anunciados. 
§ 2º Os responsáveis serão obrigados promover o reparo e substituição do elemento danificado ou 
destruído, sem prejuízo de outras sanções legais aplicadas pelos órgãos competentes. 

 
CAPÍTULO VIII 

DO TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE 
Art. 77 É proibido embargar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas 
vias públicas, exceto para efeito de obras ou manutenção de equipamentos públicos ou quando por 
exigências policiais ou de tráfego que assim o determinem. 
 

 

Parágrafo único. Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito, total ou parcialmente, 
deverá ser solicitada autorização expressa da Autoridade de Trânsito competente devendo constar data, 
local e horário da interrupção e, se autorizada, ser colocada sinalização de advertência claramente 
visível de dia e luminosa à noite, por parte do requerente, atendendo distância mínima que informe de 
forma segura e antecipadamente, conforme especificações da autoridade supracitada. 
Art. 78 Compreende-se, na proibição do artigo anterior, o depósito de quaisquer materiais ou objetos, 
inclusive de construção civil, nas vias públicas e passeios em geral.  
§ 1º Tratando-se de materiais ou objeto cuja descarga não possa ser feita diretamente no interior dos 
prédios, será tolerada descarga e permanência na via pública, com o mínimo prejuízo a trânsito, desde 
que com a autorização e a sinalização previstas no artigo anterior. 
§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior os responsáveis pelos obstáculos colocados na via 
pública deverão advertir convenientemente os veículos, à distância, dos prejuízos ou  transtornos 
causados ao livre trânsito. 
§ 3º Quando houver o embargo ou impedimento da via, sem autorização expressa da autoridade de 
trânsito ou em desacordo com o autorizado, será imposta multa no valor de:  
I – 100 UFMs a cada incidência para o caso de embargo ou impedimento total da via; e 
II – 10 UFMs a cada incidência para o caso de embargo ou impedimento parcial da via. 
Art. 79 É proibido o depósito ou a permanência de quaisquer objetos, trailer ou equipamentos e outros 
produtos de uso pessoal ou comercial em espaços e vias públicas, bem como colocar caçambas 
utilizadas para armazenamento de resíduos de construção em vagas regulamentadas de uso específico, 
exceto quando houver autorização expressa da prefeitura. 
Parágrafo único. É proibido ainda, o uso da via pública como extensão de atividade comercial, bem 
como prejudicar o fluxo de pedestres e veículos. 
Art. 80 É proibido danificar, embaraçar, obstruir, por quaisquer meios, ou retirar sinais, patrimônios ou 
equipamentos públicos colocados nas vias públicas, inclusive pontes e outros dispositivos das estradas 
rurais. 
Art. 81 É proibido abandonar veículos na via pública, sendo classificados como veículos abandonados 
aqueles que permanecerem na via pública, nas mesmas condições, após vencido o prazo da notificação 
que constatou: 
I – Estado precário de conservação, como partes faltantes ou deterioradas que impeçam sua circulação, 
bem como sucatas ou carcaças; e 
II – Estiverem de alguma forma comprometendo a saúde ou a segurança da população, como veículos 
com portas, vidros ou carrocerias abertas. 
§1º O veículo nas condições deste artigo será notificado para que o responsável remova o mesmo no 
prazo máximo de 10 dias, conforme o risco que ofereça. 
§2º Considera-se notificado o veículo ao qual for aposto adesivo informativo constando data da vistoria e 
data do vencimento. 
§3º O responsável pelo veículo abandonado poderá solicitar por escrito prorrogação de prazo de 
vencimento, desde que fundamentado. Vencido o prazo, o veículo abandonado será recolhido às 
expensas do proprietário ou responsável, conforme regulamentação. 
Art. 82 Assiste à Prefeitura o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que 
possa ocasionar danos à via pública. 
Art. 83 A execução de serviços mecânicos em vias públicas somente será tolerada nos casos de 
evidente emergência, para socorro de eventuais defeitos no funcionamento de automotores. 

 
SEÇÃO I 

DOS ESTACIONAMENTO ROTATIVO 
Art. 84 É proibido a qualquer pessoa a cobrança por estacionamento de veículos nas vias e logradouros 
públicos, exceto no caso do estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos 
regulamentado pelo Poder Público Municipal.  
 

CAPITULO IX 
DO MEIO AMBIENTE 

 

Art. 85 O ajardinamento e a arborização das praças e vias públicas serão atribuições exclusivas do 
Município. 
§ 1º O disposto neste artigo poderá ser delegado a terceiros, desde que haja interesse do Município. 
§ 2º Nos logradouros abertos por particulares com licença municipal, é facultado aos interessados 
promover e custear a respectiva arborização. 
Art. 86 É proibido a supressão, a poda e o transplante de árvores localizadas em áreas urbanas, sem 
justificativa e autorização expedida pelo agente responsável pela execução da política ambiental no 
município, situações emergenciais deverão atender a legislação específica. 
Art. 87 Não será permitido o plantio de árvores em áreas públicas sem o conhecimento e autorização 
expedida pelo agente responsável pela execução da política ambiental no município. 
Parágrafo único. Fica vetado o plantio de espécies exóticas invasoras. 
Art. 88 É proibido distribuição de mudas à população ou a execução do plantio de árvores no município 
sem prévia autorização da Prefeitura. 
Art. 89 As condições e implementação de arborização nas áreas urbanas e de expansão urbana no 
Município devem seguir as diretrizes fixadas no Plano Diretor de Arborização Urbana de São José do Rio 
Preto e respectiva regulamentação.  
Art. 90 É proibido a queimadas, de qualquer natureza, em todo perímetro urbano do Município. 
Art. 91 São vedadas quaisquer tipos de intervenções nas Áreas de Proteção Permanente (APP) e Áreas 
de Preservação Municipal (APM) em todo o perímetro do município, inclusive as caracterizadas como 
ocupações irregulares e invasões para fins de moradia com características de domicílios rústicos, 
improvisados, mocós, currais, chiqueiros, piquetes, pomares, jardins, estacionamentos, garagens e 
outras finalidades diversas, assim como cortar, aparar, podar, conduzir, destruir ou danificar qualquer 
vegetação natural ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de 
preservação, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a 
autorização obtida. 
§ 1º A definição da largura mínima das faixas marginais das Áreas de Preservação Municipal (APM) 
serão estabelecidas para os cursos d´água em legislação municipal específica. 
§ 2º Pelo descumprimento deste artigo, os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, será aplicada multa no 
valor de 50 (cinquenta) UFMs a cada 1.000 (um mil) metros quadrados ou fração da área, dobrada a 
cada reincidência, e a obrigação da restituição do local na situação original. 
§ 3º Os infratores estão sujeitos as sanções penais e administrativas previstas na legislação correlata.  

 
SEÇÃO I 

DA PUBLICIDADE OU PROPAGANDA 
Art. 92 É proibido afixar cartazes, panfletos, propagandas ou publicidades de qualquer natureza em 
áreas públicas e quaisquer equipamentos do mobiliário urbano, mesmo em propriedade particular ou de 
entidades, direta ou indiretamente favorecidas pela publicidade ou propaganda, exceto se autorizadas 
pelo município. 
Art. 93 A exploração dos meios de publicidade no município depende de Licença de Publicidade, 
previamente emitida pela autoridade municipal. 
§ 1º Incluem-se na obrigatoriedade deste artigo todos os cartazes, letreiros, propagandas, quadros, 
painéis, emblemas, placas, avisos, anúncios e mostruários, luminosos ou não, feitos por qualquer modo, 
processo ou engenho, suspensos, distribuídos, afixados ou pintados em paredes, muros, tapumes, 
visíveis das vias e locais público ou das galerias, praças ou corredores para os quais se abrem as lojas e 
destinados à circulação do público.  
§ 2º Os documentos necessários para os pedidos de Licenciamento de Publicidade serão objeto de 
regulamento. 
Art. 94 O Poder Executivo Municipal poderá conceder, a instalação, manutenção e exploração dos 
serviços de publicidade em mobiliário urbano público. 
Art. 95 Não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes em terrenos públicos ou próprios de 
domínio privado quando: 
I – Pela natureza, provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito público; 
II – De alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas naturais, 
monumentos típicos, históricos e tradicionais; 

 

III – Obstruam, interceptem ou reduzam o vão das portas e janelas e respectivas bandeiras; 
IV – Pelo seu número ou má distribuição, prejudiquem o aspecto das fachadas; e 
V – Causem poluição visual. 
Art. 96 Os anúncios e letreiros deverão ser conservados em boas condições, renovados ou consertados, 
sempre que tais providências sejam necessárias para o seu bom aspecto e segurança. 
Art. 97 Tratando-se de anúncios luminosos, os pedidos deverão, ainda, indicar o sistema de iluminação 
a ser adotado. 
Parágrafo único. Os anúncios luminosos serão colocados a uma altura mínima de 3 (três) metros do 
passeio e não devem exceder, em balanço, 1,50 metros.  
Art. 98 A propaganda ou atividades diversas falada em lugares públicos, por meio de amplificadores de 
vozes, alto-falantes e propagandista, está sujeita à prévia licença e pagamento da taxa. 
Parágrafo único. Os documentos necessários para os pedidos de Licenciamento de Publicidade serão 
objeto de regulamento. 
Art. 99 Os panfletos ou anúncios a serem lançados ou distribuídos no município não poderão ter 
dimensões menores de 10 (dez) centímetros por 15 (quinze) centímetros, exceto os de natureza política. 
Art. 100 É proibido o uso de canteiros centrais para distribuição de panfletos ou qualquer outro meio de 
comunicação visual. 
Art. 101 Na infração de qualquer artigo deste título será imposta a multa correspondente ao valor de 10 
(dez) UFMs - Unidade Fiscal do Município, por unidade publicitária, quando não houver previsão de 
aplicação em legislação específica. 
§ 1º Para efeito das sanções previstas nesta seção, consideram-se responsáveis solidários o autor e o 
beneficiário da publicidade ou propaganda. 
§ 2º Os materiais ou objetos ou qualquer tipo de propaganda não autorizados serão apreendidos e 
retirados pela autoridade municipal. 
§ 3º No caso de apreensão de materiais e objetos, o infrator poderá efetuar a retirada no prazo de 05 
(cinco) dias, desde que comprovada a propriedade dos mesmos e o pagamento da multa imposta.  
§ 4º Os materiais apreendidos e não retirados no prazo especificado resultarão no descarte dos 
mesmos.  
 

SEÇÃO II 
DOS ANIMAIS 

Art. 102 As instalações destinadas à criação, à manutenção, à reprodução e/ou à comercialização de 
animais, quer estejam em zona rural ou urbana, deverão ser construídas, mantidas e/ou operadas em 
condições sanitárias adequadas e que não causem risco à saúde da população, respeitadas as 
disposições da Lei de Zoneamento. 
Art. 103 É proibida a permanência nas vias, logradouros públicos ou locais de livre acesso ao público, 
áreas verdes, áreas de preservação permanente e propriedades particulares sem cercamento, de 
animais de médio e grande porte, soltos, libertos, abandonados, amarrados, presos, pastoreados, 
vigiados, em estado aparente de maus-tratos, ou que causem perigo à população. 
Parágrafo único. Os animais soltos, de médio e grande porte, tais como bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, asininos, suínos, ovinos e caprinos, encontrados nas ruas, praças, estradas, caminhos públicos 
e terrenos baldios, serão recolhidos ao depósito da municipalidade, ou local por ela indicado.  
Art. 104 É proibida a criação de animais nas áreas públicas municipais, sujeitando o proprietário à 
remoção mediante notificação no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 
§1º Em caso de descumprimento os animais de médio e grande porte serão recolhidos pela 
municipalidade. 
§2º Caso o proprietário não seja localizado, as notificações deverão ser realizadas através de publicação 
no Diário Oficial do Município. 
Parágrafo único. Em caso de descumprimento os animais de médio e grande porte serão recolhidos 
pela municipalidade. 
Art. 105 É proibido maltratar animais ou praticar atos de crueldade, bem como: 
 

 

I – Fazer trabalhar animais doentes, feridos, extenuados, aleijados, enfraquecidos ou extremamente 
magros ou utilizar animais feridos, debilitados ou doentes, em estado de prenhez, assim como, manter 
animal preso a correntes sem possibilidade de movimento para alimentação e necessidades fisiológicas;  
II – Martirizar animais, para deles alcançar esforços excessivos; 
III – Castigar, de qualquer modo, animal caído, fazendo-o levantar à custa de castigo e sofrimento; 
IV – Castigar, com rancor e excesso, qualquer animal; 
V – Conduzir animais com cabeça para abaixo, suspensos pelos pés ou asas, ou em qualquer outra 
posição anormal que lhes possa ocasionar sofrimento; 
VI – Transportar animais amarrados à traseira de veículos ou atados um ao outro pela cauda; 
VII – Abandonar, em qualquer ponto, animais doentes, extenuados, enfraquecidos ou feridos; 
VIII – Amontoar animais em depósitos insuficientes ou sem água, ar, luz e alimentos; 
IX – Usar de instrumento diferente do chicote leve, para estímulo e correção de animais; 
X – Empregar arreios que possam constranger, ferir ou magoar o animal; 
XI – Usar arreios sobre partes feridas, contusões ou chagas do animal; e 
XII – Praticar todo e qualquer ato, mesmo não especificado neste Código, que possa acarretar violência 
e sofrimento para o animal.  
§1º Vetado. 
§2º Vetado. 
§3º Vetado. 
Art. 106 Ficam permitidas as atividades em estabelecimentos públicos ou privados, tais como haras, 
corridas de cavalos (turfe), saltos com cavalos (hipismo), equoterapia, cavalgadas, bem como o uso de 
animais pelas forças públicas, militares ou civis, que tenham grupamentos com montaria. 
Art. 107 Na zona rural serão permitidos porcos, chiqueiros ou pocilgas. 
§1º Os chiqueiros ou pocilgas deverão estar localizados a uma distância de 50 metros, no mínimo, das 
divisas dos terrenos vizinhos e das frentes das estradas, além de atender as normas higiênico-sanitárias 
vigentes.  
§2º Novas instalações de estábulos, cocheiras, granjas avícolas e estabelecimentos congêneres, só 
serão permitidas na zona rural, à distância mínima de 50 (cinqüenta) metros dos limites dos terrenos 
vizinhos e das faixas de domínio das estradas, além de atender as normas higiênico-sanitárias vigentes. 
Art. 108 É proibida a alimentação de pombos domésticos (Columba livia) e outros animais nas vias 
públicas, passeios públicos e praças da cidade, bem como em residências particulares ou qualquer outro 
ambiente que venha atrair outros animais que se encontram soltos na natureza. 
§ 1º Excetua-se da proibição prevista no caput deste artigo os animais reconhecidos como comunitários. 
§ 2º O animal reconhecido como comunitário será recolhido para fins de esterilização, registro e 
devolução à comunidade de origem, após identificação e assinatura de termo de compromisso de seu 
cuidador principal. 
§ 3º Para efeitos desta Lei Complementar considera-se "cão comunitário" aquele que estabelece com a 
comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, embora não possua responsável 
único e definido. 
Art. 109 É proibido abandonar animais em qualquer área pública ou privada. 
§1º Vetado. 
§2º Vetado. 
Art. 110 As feiras esporádicas de animais para venda, doação, exposição ou concurso deverão 
obedecer às normas sanitárias vigentes e de bem-estar animal vigentes. 
Art. 111 Os estabelecimentos comerciais destinados à pesca devem manter controle mensal de 
qualidade de água dos tanques, instalações físicas adequadas e atender os padrões de higiene e as 
normas sanitárias vigentes.  
Art. 112 Os estabelecimentos comerciais destinados a exposição, manutenção, higiene, estética e venda 
de animais devem promover a segurança, a saúde e o bem-estar dos animais sob seus cuidados. 
§1º Entende-se por estabelecimentos comerciais aqueles que expõem, mantêm, promovem cuidados de 
higiene e estética e vendem animais; 
§2º Observado o disposto na Resolução CFMV n 878, de 2008, ou outra que a altere ou substitua, os 
estabelecimentos comerciais devem estar devidamente registrados no sistema CFMV (Conselho Federal 

 

de Medicina Veterinária) /CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) e manter um médico 
veterinário como responsável técnico. 
§3º Entende-se por bem-estar o estado do animal em relação às suas tentativas de se adaptar ao meio 
ambiente, considerando liberdade para expressar seu comportamento natural e ausência de fome, sede, 
desnutrição, doenças, ferimentos, dor ou desconforto, medo e estresse. 
§4º O responsável técnico deve assegurar que as instalações e locais de manutenção dos animais: 
I - proporcionem um ambiente livre de excesso de barulho, com luminosidade adequada, livre de 
poluição e protegido contra intempéries ou situações que causem estresse aos animais; 
II - garantam conforto, segurança, higiene e ambiente saudável; 
III - possuam proteção contra corrente de ar excessiva e mantenham temperatura e umidade adequadas; 
IV - sejam seguras, minimizando o risco de acidentes e incidentes e de fuga; 
V - possuam plano de evacuação rápida do ambiente em caso de emergência, seguindo normas 
específicas; 
VI - permitam fácil acesso à água e alimentos e sejam de fácil higienização; 
VII - permitam a alocação dos animais por idade, sexo, espécie, temperamento e necessidades; 
VIII - possuam espaço suficiente para os animais se movimentarem, de acordo com as suas 
necessidades; 
IX - sejam providas de enriquecimento ambiental efetivo de acordo com a espécie alojada. 
§5º O responsável técnico deve assegurar os aspectos sanitários do estabelecimento, com especial 
atenção para: 
I - evitar a presença de animais com potencial risco de transmissão de zoonoses ou doenças de fácil 
transmissão para as espécies envolvidas; 
II - manutenção de programa de higienização constante das instalações e animais; 
III - respeito aos programas de imunização dos animais de acordo com a espécie; 
IV - encaminhamento dos animais que necessitem de tratamento para os estabelecimentos adequados, 
conforme Resolução CFMV n 1015, de 2012, ou outra que a altere ou substitua; 
V - exigência de detalhes com relação à procedência e idade mínima dos animais e respeito à idade 
mínima para permanência nos estabelecimentos; 
VI - programa de imunização e fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletiva para os 
funcionários, de acordo com as atividades realizadas; 
VII - controle integrado de animais sinantrópicos nocivos nas instalações por empresa especializada, 
devidamente licenciada pelos órgãos competentes; 
VIII - manter programa de descarte de resíduos que atenda a legislação específica; 
§6º Com relação aos animais submetidos a procedimentos de higiene e estética, o responsável técnico 
pelo serviço deve supervisionar a elaboração de manual de boas práticas que contemple as 
necessidades básicas das espécies em questão e de instrumento de registro e acompanhamento das 
atividades desenvolvidas, observadas as exigências contidas nos manuais de responsabilidade técnica 
do CRMV. 
§7º Com relação à venda ou doação de animais, o responsável técnico deve: 
I - oferecer informações sobre hábitos, fatores estressantes, espaços de recintos, formas de 
ambientação e demais cuidados específicos sobre a espécie em questão; 
II - orientar o estabelecimento quanto à necessidade de formalização de termo de contrato de compra e 
venda ou doação; 
III - garantir a comercialização somente de animais devidamente imunizados e desverminados, 
considerando protocolo específico para a espécie em questão; 
IV - verificar a identificação dos animais de acordo com a espécie, conforme legislação específica; 
V - disponibilizar a carteira de imunização emitida por Médico Veterinário com detalhes de datas e 
prazos; 
VI - orientar para que se previna o acesso direto aos animais em exposição, ficando o contato restrito a 
situações de venda iminente; 
VII - assegurar que animais com alteração comportamental decorrente de estresse sejam retirados de 
exposição, mantidos em local tranquilo e adequado, sem contato com o público, até que retorne ao 
estado de normalidade; 

B-9Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
06 de janeiro de 2021



 

VIII - exigir documentação auditável que comprove a devida sanidade dos animais admitidos no 
estabelecimento, conforme artigo 3 da Resolução CFMV n 844, de 2006, ou outra que a altere ou 
substitua; 
IX - não permitir a venda de fêmeas gestantes e de animais que tenham sido submetidos a 
procedimentos proibidos pelo CFMV. 
§8º O responsável técnico deve assegurar a inspeção diária obrigatória do bem-estar e saúde dos 
animais, observando que: 
I - a inspeção diária por pessoal treinado deve observar se os animais apresentam comportamento 
considerado normal para a espécie (ingestão de alimentos e água, defecação, micção, manutenção ou 
ganho do peso corpóreo e movimentação espontânea); 
II - deve haver protocolo para comunicar o registro de qualquer alteração no estado do animal e adoção 
das medidas cabíveis; 
III - os cuidados veterinários devem ser realizados em ambiente específico, sem contato com o público 
ou outros animais e respeitando o previsto na Resolução CFMV n 1015, de 2012, ou outra que altere ou 
substitua; 
IV - deve existir programa de controle de endo e ectoparasitas durante a permanência dos animais nos 
estabelecimentos comerciais. 
§9º O estabelecimento comercial deve manter à disposição pelo prazo de 2 (dois) anos, o registro de 
dados relativos aos animais comercializados, abrangendo: 
I - identificação, procedência, espécie, raça, sexo, idade real ou estimada; 
II - destinação pós-comercialização; 
III - ocorrências relacionadas à saúde e bem-estar dos animais, incluindo protocolo médico-veterinário e 
quantidade de animais comercializados, por espécie; 
IV - documentação atualizada dos criadouros de origem constando CPF ou CNPJ, endereço e 
responsável técnico; 
V – Expor cartaz de 30x40 centímetros em local visível informando o CNPJ, endereço, telefone dos 
criadouros de origem, assim como nome e número de registro no CRMV do responsável técnico. 
Art. 113 É de responsabilidade dos proprietários a manutenção dos animais em perfeitas condições de 
alojamento, alimentação, saúde e bem estar, bem como as providências pertinentes à remoção de seus 
dejetos. 
Art. 114 Todo proprietário será obrigado a manter seus cães e gatos imunizados contra a raiva, por meio 
da vacinação anual, sendo que os proprietários poderão vaciná-los gratuitamente, junto ao Centro de 
Controle de Zoonoses, em qualquer época do ano ou durante as campanhas de vacinação assim como 
incluir seus animais no Registro Geral dos Animais – RGA. 
Art. 115 O animal de médio e grande porte recolhido em virtude do disposto neste capítulo deverá ser 
retirado dentro do prazo máximo de 7 (sete) dias, a contar do dia da apreensão, ficando à disposição de 
seu proprietário para resgatá-lo mediante pagamento da multa, despesas veterinárias, taxa de diárias, 
manutenção ou estadia respectiva.  
§ 1º Para o resgate do animal será cobrada multa no valor de: 
I – Equinos, asininos, muares, bovídeos e bubalinos: 10 (dez) UFM; 
II – Ovinos, caprinos e suínos: 5 (cinco) UFM; e 
III – Para cada dia de permanência, 2 (duas) UFM. 
§2º Vetado. 
§3º Vetado. 
§ 4º Todo animal apreendido será registrado no Cadastro Geral dos Animais. 
Art. 116 Os animais apreendidos não resgatados que apresentarem condições, poderão ter os seguintes 
destinos: 
I - ir a leilão em hasta pública, se apresentarem condições sanitárias para tal; 
II - ser doados para entidades de cunho científico, beneficente, proteção animal, terapêutico ou 
ecológico; 
III - ser doados através de termo de doação, não podendo o adotante utilizar o animal para atividades de 
tração animal e nem se desfazer do mesmo sem acordo prévio com o órgão responsável. 
 

CAPITULO X 

 

DO SANEAMENTO AMBIENTAL 
Art. 117 Poderão ser determinadas, motivadamente e com respaldo técnico, científico e tecnológico, 
intervenções em saneamento ambiental, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida e saúde 
da população. 
Art. 118 Os Sistemas de Abastecimento de Água, público ou privado, e Soluções Alternativas de 
Abastecimento de Água, individual ou coletiva, estarão sujeitos à fiscalização, em todos os aspectos que 
possam afetar a saúde pública. 
Art. 119 Os sistemas de Esgotamento Sanitário, seja público ou privado, individual ou coletivo, estarão 
sujeitos à fiscalização pela Vigilância Sanitária deste Município e pelos demais órgãos competentes, em 
todos os aspectos que possam afetar a saúde pública. 
Art. 120 Os sistemas, individual ou coletivo, público ou privado, de geração, armazenamento, coleta, 
transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos de qualquer natureza, gerados 
ou introduzidos no Município, estará sujeito à fiscalização, em todos os aspectos que possam afetar a 
saúde pública, devendo obedecer às normas técnicas vigentes. 
Parágrafo único. É vedado o armazenamento em vias ou logradouros públicos de material reciclado 
recolhido.  
 

CAPÍTULO XI 
DA DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DE ALIMENTOS 

Art. 121 Ficam autorizadas, pessoas físicas e instituições, previamente cadastradas e autorizadas junto 
a Secretaria de Assistência Social, à doação e distribuição regular, voluntária e gratuita de alimentos, 
manipulados e preparados para consumo imediato, para pessoas em situação de rua em locais 
indicados no ato da autorização.  
§ 1º O cadastramento e autorização de que trata o "caput" deste artigo deverá vir acompanhado de 
descrição do equipamento e estrutura a ser utilizada durante a atividade voluntária, declaração de 
atendimento das normas de higiene e segurança de alimento, se cabível, e a indicação do local, dias e 
períodos pretendidos para a doação e distribuição voluntária e gratuita. 
§ 2º Todo o material utilizado e descartado, sobras de alimentos e resíduos, deverão ser recolhidos e 
destinados corretamente pelo organizador, pessoa física ou autorizada. 
§ 3º De acordo com a conveniência e avaliação, o pedido poderá ser deferido com a indicação para 
substituição do local pretendido. 
Art. 122 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa para efeito das sanções 
previstas, considera-se responsável o organizador, pessoa física ou jurídica.  
 

TÍTULO III 
DA ORDEM ECONOMICA 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 123 Os estabelecimentos relacionados aos bens, produtos, substâncias e serviços de interesse à 
saúde devem atender às exigências legais no que se referem a recursos humanos, instalações, 
equipamentos, instrumentais, utensílios, materiais de consumo pertinentes às atividades desenvolvidas, 
bem como às da saúde do trabalhador e serão responsáveis pela manutenção dos padrões de 
identidade, qualidade e segurança, definidos a partir de normas técnicas vigentes, bem como pelo 
cumprimento das Normas de Boas Práticas referentes às atividades desenvolvidas. 
Parágrafo único. Para fins desse Código consideram-se como de interesse à saúde, todos os 
estabelecimentos e atividades cuja prestação de serviços ou fornecimento de bens, produtos ou 
substâncias possa constituir risco à saúde pública. 
Art. 124 Os estabelecimentos, serviços ou locais, que declararem exercer mais de uma atividade 
sujeitas ao licenciamento sanitário do município deverão possuir as respectivas licenças, para cada 
atividade declarada. 
Art. 125 Os projetos de edificações que abrigam atividades de interesse à saúde estarão sujeitos à 
avaliação físico-funcional, sempre que indicadas em legislação específica, para fins de emissão de 
Laudo Técnico de Avaliação (LTA). 
 

 

Art. 126 Os estabelecimentos localizados neste Município que realizam quaisquer das etapas de 
fabricação, produção e manipulação de produtos de origem animal, para comercialização, estarão 
sujeitos ao registro e fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), bem como os seus produtos, 
devendo cumprir as disposições constantes e aplicáveis desta Lei Complementar e nos demais diplomas 
federal, estadual e municipal vigentes. 
Art. 127 Toda atividade econômica, comercial, industrial ou prestador de serviços, inclusive 
trabalhadores autônomos, órgãos públicos Estaduais, Federais, Organizações Filantrópicas, sociais, com 
ou sem fins lucrativos, e quaisquer outras atividades,  realizada no município, especialmente aquelas 
que interfiram na higiene, segurança, mobilidade e sossego público, bem como as que utilizam espaço 
público, deverão ser autorizadas pela Prefeitura, por meio de Alvará de Funcionamento e Localização. 
Art. 128 Os estabelecimentos de assistência à saúde deverão implantar e manter comissões de controle 
de infecção, definidos em norma técnica específica.  
Art. 129 Os estabelecimentos de assistência à saúde e os veículos para transporte de pacientes deverão 
ser mantidos em condições de higiene, devendo ser observadas as normas de controle de infecção 
estipuladas na legislação sanitária. 
Art. 130 Os estabelecimentos produtores e prestadores de serviços de alimentos estarão sujeitos à 
fiscalização e ao cumprimento das disposições legais e normas federal, estadual e municipal vigentes.  

 
CAPÍTULO II 

DAS FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMILARES 
Art. 131 As feiras, congressos, seminários e similares serão autorizadas pela prefeitura e atenderão as 
determinações e normas regulamentadoras. 
Art. 132 A feira poderá ser: 
I – Permanente: a que for realizada continuamente, ainda que tenha caráter periódico; e 
II – Eventual ou ocasional: a que for realizada esporadicamente ou programada para épocas 
determinadas pelo município, sem o caráter de continuidade. 
Art. 133 Para os efeitos desta Lei Complementar são consideradas Feiras Eventuais ou ocasionais 
qualquer evento de comercialização temporário, que tenha caráter eventual, formado por empresas 
expositoras com CNPJ distinto entre elas, bem como do organizador, realizada no Município de São 
José do Rio Preto, com um dos seguintes objetivos: 
I – Feiras Comerciais: Comercialização direta ao consumidor final, de produtos do comércio e indústria, 
destinados ao consumo varejista ou atacadista; 
II – Feiras de Negócios: Exibição de amostras de produtos, ficando vedada a comercialização direta ao 
consumidor final;  
III – Feiras de Negócios Técnico-Científicos: Intercâmbio técnico-científico entre órgãos públicos e/ou 
empresas privadas; 
IV – Feira Cultural: Eventos artísticos populares, como dança, teatro, música, poesia, realizados ao ar 
livre e sem fins lucrativos; e   
V – Feiras de Trabalhos Artesanais: Exposição e comercialização de produtos artesanais, que para 
efeitos desta Lei Complementar são aqueles de fabricação doméstica, feitos de forma manual, não 
podendo de forma alguma sofrer qualquer processo de industrialização. 
Art. 134 As feiras livres existentes e as que vierem a se constituir destinam-se à comercialização a 
varejo, no horário, dias e lugares estabelecidos pelo município. 
§ 1º As feiras livres deverão atender regulamento para funcionamento, ficando condicionada a 
autorização de instalação de bancas ou barracas à autoridade municipal competente. 
§ 2º Os feirantes deverão atender legislações, normas e regulamentos necessários ao bom 
funcionamento das feiras livres, abrangendo ainda aspectos de higiene e segurança. 
Art. 135 Estão excluídas desta Seção, em razão do interesse público, as feiras promovidas pelo Poder 
Público Municipal.  

 
SEÇÃO I 

DA ATIVIDADE AMBULANTE EM EVENTOS 
Art. 136 A Administração Municipal, a seu critério, autorizará o comércio eventual em datas 
comemorativas, competições esportivas e festividades, para vendedores ambulantes regularmente 

 

inscritos no município, pelo prazo de sua duração, de acordo com as determinações e normas 
regulamentadoras. 
Art. 137 É permitido o exercício do comércio e prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros 
públicos do Município em caráter precário e de forma regular, de acordo com as determinações e 
normas regulamentadoras. 
 

CAPITULO III 
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E 

PRESTADORES DE SERVIÇOS 
SEÇÃO I 

DOS TRAILERS, FOOD TRUCKS OU SIMILARES 
Art. 138 O comércio de bebidas, refeições, lanches e assemelhados, por equipamentos móveis de 
qualquer natureza, caracterizado pela venda direta ao consumidor, de caráter permanente ou eventual e 
de modo estacionário, somente poderá ser explorado em áreas privadas no município ou em áreas 
públicas, conforme legislação específica.  
Art. 139 Fica permitida, a utilização de containers para fins comerciais, desde que seja atendida as 
legislações e normas técnicas.  
 

SEÇÃO II 
DA LIBERDADE ECONÔMICA 

Art. 140 O horário de funcionamento dos estabelecimento comerciais, industriais, dos prestadores de 
serviços, do agronegócio e das organizações do terceiro setor obedecerá a Constituição Federal, a 
Legislação Municipal, a Legislação Trabalhista e demais normas aplicáveis à espécie, convenções e 
acordos coletivos registrados junto ao órgão competente, facultando-se aos Órgãos de execução do 
poder de polícia municipal, no atendimento do interesse público local, limitar o horário de funcionamento 
nos casos de violação das normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de poluição sonora, 
perturbação da ordem e do sossego público. 
§ 1º Será exigido dos estabelecimentos que exercerem suas atividades por período superior à 8 (oito) 
horas/dia comprovação da existência de turnos de trabalho fixos, conforme legislação trabalhista em 
vigor, bem como a declaração expressa da jornada pretendida, que não poderá ser aleatória ou 
intermitente, tudo com base no art. 7º, XIII, da Constituição Federal. 
§ 2º Os interessados indicarão no ato da abertura ou alteração da Inscrição Municipal seu interesse em 
exercer suas atividades em horários extraordinários ou, para os já inscritos, através de requerimento. 
Art. 141 O Mercado Municipal obedecerá normas e horário de funcionamento regulamentado pelo 
município.  
 

TÍTULO IV 
DAS PENALIDADES E INFRAÇÕES 

Art. 142 Quando não previsto em legislação específica ou nos artigos anteriores da presente Lei 
Complementar, na constatação de irregularidade será aplicada multa de 20 (vinte) UFMs ao transgressor 
e/ou o sujeito que concorrer para a prática da infração. 
 Parágrafo único. Poderão ser aplicadas as seguintes sanções e providências administrativas:  
I – Advertência; 
II – Apreensão de bens ou materiais;  
III – Bloqueio da emissão de documento fiscal de competência do município;  
IV – Cassação da licença;  
V – Demolição ou remoção de bens e/ou pessoas;  
VI – Embargo ou interdição de obras particulares;  
VII – Interdição de máquinas e equipamentos;  
VIII – Interdição do estabelecimento, atividade e ou equipamento;  
IX – Limitação do horário de funcionamento por período determinado ou definitivo;  
X – Multa pecuniária; 
XI – Notificação; 
XII – Perdimento de bens; e 

 

XIII – Suspensão da licença. 
Art. 143 São passiveis de serem apenados com multas pecuniárias e demais sanções todas pessoas 
físicas e jurídicas, proprietárias ou não de imóveis e estabelecimentos, fixos ou temporários em locais 
públicos ou privados que estiverem em desacordo com a legislação de posturas do município.  
Parágrafo único. Poderão ser prorrogados prazos e ou realizados Termos de Ajuste de Conduta a 
critério do órgão responsável, mediante apresentação de provas de ações visando a regularidade. 
Art. 144 Será observado o critério da dupla visita para lavratura do auto de infração, exceto nos casos 
que coloquem em risco a saúde pública, perturbação do sossego público, dano ambiental, atividades de 
alto risco e os estabelecimentos que, depois de lacrados, forem surpreendidos em funcionamento, bem 
como outros casos que a legislação de posturas prever. 
§ 1º Na reincidência, que consiste no cometimento da mesma infração pelo mesmo infrator, a multa será 
dobrada sucessivamente a cada constatação, situação que permite ao órgão fiscalizador iniciar 
procedimento de interdição e/ou lacração do estabelecimento infrator, sem prejuízo de outras medidas 
aplicáveis. 
§ 2º O infrator não será considerado reincidente quando o lapso temporal entre a primeira e a segunda 
infração for superior a 2 (dois) anos. 
Art. 145 É obrigação de toda pessoa física ou jurídica que esteja sujeita às posturas municipais 
apresentar à autoridade municipal, sempre que solicitar, licenças e autorizações concedidas pelo Poder 
Público, bem como outros documentos julgados essenciais à ação fiscalizadora.  
Parágrafo único. O Agente Público deverá adotar todas as medidas auto executórias visando a 
cessação da irregularidade constatada, previamente ao eventual ajuizamento de ação para este fim.  
Art. 146 As autoridades municipais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, estadual ou 
municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou 
quando necessário à efetivação da ação fiscalizadora. 
Art. 147 A exigência das posturas municipais será formalizada em qualquer um dos documentos oficiais 
conforme regramento, que poderão ser impressos ou via sistema eletrônico. 
 Art. 148 Ao processo administrativo de posturas aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do 
processo administrativo comum.  
Art. 149 Fica assegurada ao sujeito passivo, autuado ou interessado, a plena garantia de defesa e 
prova.  
 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 150 Para os efeitos do Código de Posturas, não tem aplicação quaisquer disposições legais 
excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, imóveis e as atividades neles exercidas, 
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, industriais, 
produtores e prestadores de serviços ou da obrigação desses de exibi-los. 
 Art. 151 Os procedimentos para implementação e aplicação da legislação serão objeto de 
regulamentação, promovendo a informatização, integração e controle. 
Art. 152 Para a fiscalização de normas de higiene e sanitárias deverá haver a manifestação da Vigilância 
Sanitária e parecer técnico com apontamentos a serem atendidos restituindo-os ao órgão de origem para 
demais procedimentos. 
Art. 153 As disposições da presente Lei Complementar, no que couber, se estendem aos ocupantes ou 
possuidores, a qualquer título, de imóveis localizados em núcleos urbanos informais e consolidados.  
Art. 154 Aplicam-se, aos casos omissos, as disposições relativas aos casos análogos e, 
subsidiariamente, os princípios gerais de direito. 
Art. 155 As despesas com a execução da presente Lei Complementar correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento, suplementadas se necessário. 
Art. 156 O artigo 44 da Lei nº 5.591, de 14 de julho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 44 O feirante que infringir qualquer disposto desta Lei será multado pela autoridade 
incumbida da fiscalização em valor correspondente de 2 a 5 UFM´s. 
§ 1º Na primeira infração ao disposto na presente Lei, o feirante será penalizado com  multa 
correspondente a 2 UFM´s. Na reincidência a multa será de 5 UFM´s. 
 

 

§ 2º O feirante infrator poderá, no prazo de 05 (cinco) dias contados do auto de  infração, 
recorrer para o Conselho Municipal de Feira Livre da penalidade imposta. 
§ 3º O feirante que sofrer a penalidade de multa deverá apresentar, à fiscalização, o  recibo de 
pagamento ou comprovante do recurso interposto, no prazo de 08 (oito) dias  úteis, a contar da 
autuação, sob pena de não poder instalar-se na feira livre.” (NR) 

Art. 157 O artigo 2º da Lei n˚ 5.762, de 07 de março de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 2º O descumprimento à presente Lei acarretará, ao proprietário,  sucessivamente 
a aplicação das penas de:  
I – advertência; 
II – multa de 10 UFMs;  
III – dobra da multa prevista no inciso anterior, no caso de persistência da infração  num 
prazo de 30 (trinta) dias da autuação; e 
IV – cassação definitiva do alvará após a sexta reincidência da sanção prevista no  inciso III, 
sem prejuízo da apreensão e remoção dos objetos ou coisas encontrados no  passeio público 
em desacordo cm a presente Lei. 
Parágrafo único. Constatada a persistência da infração, sem prejuízo da lacração do 
estabelecimento pelo prazo de 15 (quinze) ou até a regularização da situação.” (NR) 

Art. 158 Altera as tabelas contidas no Anexo I da Lei n˚ 6.499, de 17 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“ANEXO I 
Tabelas de multas do regulamento de limpeza urbana do município de São José do Rio Preto 
(Referência: Art. 72 do Regulamento)  

TABELA 1 
Os infratores deste Regulamento quanto às disposições preliminares (Capítulo I) e ao 
acondicionamento e apresentação do resíduo sólido domiciliar à coleta (Capítulo II) serão 
punidos com as seguintes multas: 
 

Discriminação da Infração ou do Dispositivo Infringido 
Multa 
aplicável 
em UFM 

Art. 6º e 7º § 1º, Artigo 7º, 9º, 10, 11, 13 e 15  03 
Por apresentar à coleta domiciliar, resíduo sólido acondicionado em 
embalagens sem retorno, recipientes ou contenedores que não os aprovados 
pela Superintendência da Coleta de Lixo Urbano  

03 

Art. 6º § 2º  03 
Por apresentar à coleta domiciliar, resíduo sólido acondicionado em recipientes 
ou contenedores que apresentem vazamentos ou mau estado de conservação e 
asseio. Por apresentar à coleta domiciliar, resíduo sólido acondicionado de 
forma inadequada em embalagens sem retorno permitido, em recipientes ou 
contenedores padronizados.  

03 

 
TABELA 2 

Os infratores às disposições deste Regulamento quanto à coleta, transporte e disposição final 
dos resíduos sólidos (Capítulo III e IV) serão punidos com as seguintes multas: 
Discriminação da infração ou do dispositivo infringido  Multa aplicável em UFM 

Art. 22  Os valores constantes da 
tabelas A, B e C  

Art. 23  26 
Art. 24 e 25  20 
Art. 26  13 
Art. 28  06 

 
TABELA 3 

 

 
Os infratores às disposições deste regulamento quanto a varreduras e conservação de limpeza 
urbana (capítulo V) estarão sujeitos às seguintes multas: 
Discriminação da infração ou do dispositivo infringido  Multa aplicável em UFM 
Art. 30 § 1º e § 2º  13 
Art. 31  06 
Art. 32  13  
Art. 33 § 1º e § 2º  06  

Art. 34 inciso I e II  13  
Art. 39  06  
Art. 40  06  
Art. 41  06  
Art. 42  13  
Art. 43 ao Artigo 48  03  

 
TABELA 4 

Os infratores às disposições deste Regulamento relativas às edificações (Capítulo VI) estarão 
sujeitos às seguintes multas: 
Discriminação da infração ou do dispositivo infringido  Multa aplicável em UFM 
Art. 50 § 1º e § 2º  13  
Art. 52  26  

 
TABELA 5 

Os infratores às disposições deste Regulamento relativas às unidades prestadoras de serviços 
de saúde e congêneres (Capítulo II) estarão sujeitos às seguintes multas: 
Discriminação da infração ou do dispositivo infringido  Multa aplicável em UFM 
Art. 55 Parágrafo único  26 

 

Discriminação da infração ou 
do dispositivo infringido  

Quantidade de lixo hospitalar, de 
laboratórios ou congêneres 

produzidos p/dia 

Multa aplicável 
em UFM 

Art. 56 § 2º De 200,1 a 500 litros 40 
 de 500,1 a 1000 litros  53  
 de 1000,1 a 2000 litros  67  
 Acima de 2000 litros  92  

 
TABELA 6 

Os infratores às disposições deste Regulamento quanto a fiscalização (Capítulo IX) estão 
sujeitos às seguintes multas: 
Discriminação da infração ou do dispositivo infringido  Multa aplicável em UFM 
Art. 61  13 
Art. 62  06 

 
Os infratores às disposições do Artigo 22 deste Regulamento serão punidos com as multas 
constantes das tabelas A, B e C seguintes:  
 

TABELA A 
Quantidade de resíduos sólidos ou resíduos sólidos especiais 
 

 

Resíduos sólidos públicos ou 
especiais classificados nos incisos VI, 
VII, VIII, X, XI, XII, do artigo 2º 

Resíduos sólidos 
domiciliares ou sólidos 

especiais classificados no 
inciso XIII § 3º 2º  

Multa aplicável 
em UFM 

Até 2,0 m³  03 
Até 5,0 m³  06 
Até 10,0 m³  12 
Até 20,0 m³  24 
Acima de 20,0 m³  26 

 
TABELA B 

Quantidade de resíduos sólido proveniente das unidades de serviços de saúde e congêneres ou 
de resíduos sólidos especiais  
Resíduos sólido proveniente das unidades prestadoras de serviços de 
saúde e congêneres ou de resíduos sólidos especiais I, II, III, IV, IX, dos 
§ 3º do art 2º 

Multa 
aplicável em 

UFM 
Até 20 litros  13 
Até 100 litros  40 
Até 500 litros  53 
Acima de 500 litros  80 

Tabela C 

Discriminação da infração ou do dispositivo infringido  Multa aplicável 
em UFM 

Classificados nos incisos V, XV, XVI, XVII do § 3º do artigo 2º  126 
” (NR) 
 
Art. 159 O §3º, do artigo 1º da Lei n˚ 7.176, de 27 de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1º ... 
... 
 
§ 3º O infrator de quaisquer das disposições deste artigo será advertido quando primário e, na 
reincidência, será aplicada multa equivalente a 20 (vinte) UFMs (Unidade Fiscal do Município) 
por dia de permanência, sem prejuízo de remoção da caçamba.” (NR) 

Art. 160 O parágrafo único, do artigo 3º da Lei n˚ 7.176, de 27 de julho de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 3º ... 
Parágrafo único - Na infringência deste artigo, a empresa infratora será multada em 30 (trinta) 
UFMs (Unidade Fiscal do Município) quando primária e, na reincidência, a multa será dobrada 
sucessivamente a cada nova infração, sem prejuízo de procedimento administrativo, visando à 
cassação do Alvará de Licença Municipal.” (NR) 

Art. 161 O parágrafo único, do artigo 5º da Lei n˚ 7.176, de 27 de julho de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 5º ... 
Parágrafo único - Os infratores deste artigo serão multados em 20 (vinte) UFMs e terão prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas para a remoção, transporte e correta destinação do objeto e/ou 
material. Caso desobedeça a ordem, será o valor dobrado a cada dia de permanência.” (NR) 

Art. 162 O §1º, do artigo 21 da Lei n˚ 8.247, de 11 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 21 ... 
§ 1º Caberão as seguintes categorias de infração, a partir dos seguintes critérios:  
I - Categoria A - infração gravíssima de 500 UFMs;  

 

II - Categoria B - Penalidade de Advertência, com prazo de 5 (cinco) dias corridos para a 
correção do dano ambiental. No caso de não cumprimento da advertência, infração grave de 
250 UFMs;  
III - Categoria C - Penalidade de Advertência, com prazo de 30 (trinta) dias corridos para a 
apresentação de proposta de solução do problema. Em caso de não cumprimento da 
advertência será aplicada penalidade de multa classificada como infração grave de 125 UFMs; 
e 
IV - Categoria D - Penalidade de Advertência, com prazo de 30 (trinta) dias corridos para 
apresentação de proposta de solução do problema. Em caso de não cumprimento da 
advertência será aplicada penalidade de multa, classificada como infração leve, de 60 UFMs, 
dobrada a cada reincidência pelo não cumprimento dos artigos 4º (parágrafo único), 5º 
(parágrafo 3º), 8º (parágrafo 2º), 9º, 11º ao 15º, 16 (parágrafo único), 24 e 25.” (NR) 

 
Art. 163 O §2º do artigo 2º da Lei n˚ 8.626, de 14 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 2º ... 
... 
 
§ 2º A inobservância do prazo estipulado no parágrafo anterior sujeitará o infrator à aplicação 
da multa de 10 UFMs, acrescida de 10% (dez por cento) do valor da taxa de alvará por mês de 
atraso e acarretará o impedimento do exercício da atividade.” (NR) 

 
Art. 164 O §3º do artigo 5º da Lei n˚ 8.626, de 14 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 5º ... 
... 
 
“§ 3º A inobservância ao contido neste artigo sujeitará o permissionário à multa de 10 UFMs.” 
(NR) 

Art. 165 O §1º do artigo 8º da Lei nº 8.626, de 14 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 8º ... 
... 
 
§ 1º Fica facultado ao permissionário, com no mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício 
ininterruptos na atividade, a indicação para transferência da permissão que lhe foi concedida, 
obrigando-se o indicado ao recolhimento aos cofres públicos municipais da importância 
correspondente a 70 UFMs, a título de taxa de transferência.” (NR) 
 

Art. 166 O §3º do artigo 17 da Lei nº 8.626, de 14 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 17 ... 
... 
 

§ 3º É vedada a utilização de veículo não cadastrado, sob pena de multa de 40 UFMs e, na 
reincidência, a perda da permissão.” (NR) 
 

Art. 167 O artigo 18 da Lei nº 8.626, de 14 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 18 O veículo utilizado como táxi deverá estar equipado com luminoso dotado do sistema 
de alerta no teto, com a denominação "TÁXI", o qual obrigatoriamente permanecerá aceso 
durante o período noturno, sempre que estiver sem passageiros, sujeitando-se a inobservância 
à pena de multa de 05 UFMs.” (NR) 

Art. 168 O artigo 23 da Lei nº 8.626, de 14 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:  
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“Art. 23 Ressalvados os casos previstos nesta Lei, o permissionário que deixar de cumprir 
quaisquer outros dispositivos estará sujeito à multa de 20 UFMs e na reincidência à cassação 
da permissão.”(NR) 

 
Art. 169 O artigo 8º-C da Lei n˚ 8.822, de 18 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 8º-C No caso do motociclista ser encontrado exercendo a atividade de mototaxista sem a 
autorização estabelecida nesta Lei, ou fazer-se presente em Agências ou Cooperativas ligadas 
à atividade de mototáxi, demonstrando que a exerce, terá a motocicleta apreendida pela 
fiscalização municipal e recolhida ao local destinado a esta finalidade, aplicando-se a multa no 
valor de 40 UFMs, a qual ficará sob a responsabilidade do infrator.” (NR) 

Art. 170 O inciso I do artigo 9º-A da Lei nº 8.822, de 18 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 9º-A ... 
... 
 
I - multas de:  
a) 02 UFM para as infrações consideradas leves;  
b) 04 UFMs para as infrações consideradas médias;  
c) 06 UFMs para as infrações consideradas graves.” (NR) 

Art. 171 O § 3º do artigo 16 da Lei n˚ 8.822, de 18 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 16 ... 
 
... 
 
§ 3º No caso de descumprimento do disposto no inciso VII deste artigo, será aplicada à 
Agência ou Cooperativa a multa no valor de 40 UFMs por cada motocicleta encontrada no 
recinto do estabelecimento destinada ao uso de mototaxista clandestino.” (NR) 

Art. 172 O artigo 5º da Lei nº 8.923, de 15 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 5º As penalidades serão aplicadas aos infratores da seguinte forma: I - Multa de 30 
(trinta)UFMs por dia no descumprimento do artigo 1º, sem prejuízo da interdição do 
estabelecimento, até que seja sanada a irregularidade. II - Multa de 10(dez) UFMs no 
descumprimento do artigo 2º por pessoa jurídica.” (NR) 

Art. 173 O artigo 4º da Lei nº10.470, de 19 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 4º Os estabelecimentos mencionados no caput do artigo 1º que não cumprirem o 
disciplinado nesta Lei ficam sujeitos a:  
I - Notificação por escrito;  
II - multa de 30 (trinta) UFMs;  
III - em caso de reincidência, multa de 60 (sessenta) UFMs e cassação da licença do 
estabelecimento.” (NR) 

Art. 174 Fica incluído o parágrafo único no artigo 2º da Lei n˚ 10.700, de 26 de julho de 2010, com a 
seguinte redação: 

“Art. 2º ... 
 
Parágrafo único. Os contribuinte que não atenderem as determinações desta Lei, poderão ser 
Notificados a regularizar-se no prazo de 10 (dez) dias; se reincidente multado em 10 (dez) 
UFMs; dobrada a multa a cada reincidência; e com a possibilidade de Cassação do Alvará de 
Funcionamento após a 3º reincidência.” (NR) 

Art. 175 Os artigos 4º e 5º da Lei n˚ 10.816, de 15 de maio de 2003, passam a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará multa de 100 (cem) UFMs, sendo 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente responsável pela fiscalização.  
 

 

Art. 5º Os comerciantes que se recusarem a receber os recipientes com as sobras de tintas, 
vernizes e solventes das marcas que comercializam, serão multados em 100 (cem) UFMs, e 
poderão ter cassadas suas licenças de funcionamento, a critério da municipalidade.” (NR) 

Art. 176 Altera os §§ 3º e 4º do artigo 10º da Lei n˚ 13.062, de 13 de dezembro de 2018, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 10 ... 
... 
 
§ 3º Não atendida a intimação, será lavrada multa administrativa no valor de 200 (duzentas) 
Unidades Fiscais do Município - UFM, dobrada a cada 30 (dias) dias, enquanto perdurar as 
irregularidades, à detentora ou operadora da infraestrutura de suporte, conforme o caso.  
§ 4º A multa administrativa de que trata o § 3º deste artigo será reajustada anualmente pelo 
valor da Unidades Fiscais do Município - UFM.” (NR) 

Art. 177 O § 4º, inciso II, do artigo 2º da Lei n˚ 9.563, de 02 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 2º ... 
... 
 
II - ... 
 
... 
 
§4º- Ao transportador que deixar de proceder qualquer das vistorias previstas no parágrafo 
anterior será aplicado a penalidade de 10 UFMs.” (NR) 

Art. 178 O § 6º do artigo 3º da Lei n˚ 9.563, de 02 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 3º ... 
... 
 
§ 6º Os proprietários das empresas de transporte de escolares deverão manter o controle e 
vigilância de seus condutores, sob pena de multa de 10 UFMs, além da sanção aplicada ao 
condutor infrator, no caso do descumprimento das regras estabelecidas nesta Lei.” (NR) 

Art. 179 O § 1º do artigo 5° da Lei n˚ 9.563, de 02 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 5º ... 
 
§ 1º A inobservância do prazo estipulado neste artigo sujeitará o infrator à pena de multa de 05 
UFMs.” (NR) 

 
Art. 180 O § 4º do artigo 10 da Lei n˚ 9.563, de 02 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 10 ... 
... 
 
§ 4º A taxa de transferência a ser recolhida aos cofres públicos será de 40 UFMs.” (NR) 

Art. 181 O artigo 16 da Lei n˚ 9.563, de 02 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 16 Ressalvados os casos previstos nesta Lei, o permissionário que infringir quaisquer 
outros dispositivos estará sujeito à multa de 20 UFMs.” (NR) 

Art. 182 O parágrafo único do artigo 16 da Lei n˚ 9.563, de 02 de dezembro de 2005, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 16 ... 
 

 

Parágrafo único. A utilização de veículo em atividade de transporte coletivo remunerado de 
escolares sem a devida autorização ocasionará o seu imediato recolhimento, pela Fiscalização 
da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, ao local destinado a esta 
finalidade, aplicando-se ao seu proprietário multa no valor de 70 UFMs.” (NR) 

Art. 183 O §2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 504, de 11 de março de 2016, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 2º ... 
 
... 
§ 2º - A prática das condutas descritas nos incisos II, III e VIII sujeitará o infrator à apreensão 
sumária do material e/ou do veículo, sendo que nesta última hipótese a liberação somente 
ocorrerá após o pagamento da multa.” (NR) 

Art. 184 O artigo 3º da Lei Complementar nº 504, de 11 de março de 2016, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 3º A fiscalização do cumprimento das prescrições desta Lei Complementar será exercida 
por Agentes Fiscais de Posturas investidos em tais funções, lotados na Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais (art. 2º, incisos I “b”, IV, V, VI e VIII), Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo (art. 2º,incisos I “b”, II, III e VIII), Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança (art. 2º, incisos IV e VIII), com o apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar, através 
da Atividade Delegada, nos seguintes termos:” (NR)  

Art. 185 Os incisos I e III do § 1º, artigo 30 da Lei 10.547 de 24 de dezembro de 2009, passam vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 30 ... 
 
§ 1º ... 
 
I - embargo de obras, demolição sumária de edificações, remoção de bens ou pessoas, 
restituição do imóvel na situação original, se necessário com auxílio da força policial, 
promovida pelo Poder Público Municipal, às expensas dos infratores, nos casos dos incisos I e 
IV, caput, e não os eximirá de responsabilidades administrativa, civil ou criminal. 
 
... 
 
III - Os infratores aos incisos deste artigo serão punidos com as multas mediante notificação, 
cumulativamente com as penalidades anteriores, conforme segue:  
a) no caso do inciso I será imposta a multa correspondente ao valor de 0,5% da UFM - 
Unidade Fiscal do Município, por metro quadrado de parcelamento, considerando a área total 
objeto de parcelamento; 
b) no caso dos incisos II e III será imposta a multa correspondente ao valor de 10 (dez) UFMs - 
Unidade Fiscal do Município, por fato constatado, sendo para efeito das sanções previstas, 
consideram-se responsáveis solidários o autor e o beneficiário da publicidade ou propaganda.” 
(NR) 

Art. 186 Ficam revogadas a Lei Complementar nº 06, de 24 de janeiro de 1991; Lei Complementar nº 17, 
de 17 de dezembro de 1992; Lei Complementar nº 42, de 30 de dezembro de 1994; Lei Complementar 
nº 553, de 03 de janeiro de 2018; Lei Complementar nº 575, de 15 de outubro de 2018; Lei nº 4148, de 
19 de outubro de 1987; Lei nº 4193, de 18 de dezembro de 1987; Lei nº 4627, de 19 de outubro de 1989; 
Lei nº 4794, de 07 de janeiro de 1991; Lei nº 5974, de 5 de outubro de 1995; Lei nº 6071, de 1 de 
dezembro de 1995; Lei nº 6429, de 1 de novembro de 1996; Lei nº 6874, de 31 de outubro de 1997; Lei 
nº 7085, de 08 de abril de 1998; Lei nº 7419, de 12 de abril de 1999; Lei nº 7869, de 14 de março de 
2000; Lei nº 7963, de 30 de maio de 2000; Lei nº 8012, de 29 de junho de 2000; Lei nº 8303, de 26 de 
dezembro de 2000; Lei nº 8464, de 29 de outubro de 2001; Lei nº 8973, de 25 de junho de 2003; Lei nº 
9010, de 30 de julho de 2003; Lei nº 9018, de 06 de agosto de 2003; Lei nº 9341, de 08 de outubro de 
2004; Lei nº 9343, de 19 de outubro de 2014; Lei nº 9692, de 11 de setembro de 2006; Lei nº 10167, de 
03 de junho de 2008; Lei nº 10705, de 13 de agosto de 2010; Lei nº 11457, de 24 de fevereiro de 2014; 

 

Lei nº 11700, de 05 de janeiro de 2015; Lei nº 11724, de 27 de março de 2015; Lei nº 11730, de 13 de 
abril de 2015; Lei nº 11852, de 03 de dezembro de 2015; Lei nº 11938, de 05 de abril de 2016; Lei nº 
11940, de 07 de abril de 2016; Lei nº 12848, de 11 de outubro de 2017; o inciso VII do artigo 2º da Lei 
Complementar nº 504, de 11 de março de 2016; e o artigo 10 da Lei nº 2268, de 08 de setembro de 
1978. 
Art. 187 Esta Lei Complementar entra em vigor 90 dias da data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de janeiro de 2021. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

CIRURGIA PLASTICA CANTARELLI LTDA 00856/18 AIP-S-H 000157 
DEOLINDA GALVANI FIGUEIREDO 56638280872 00660/17 AIP-A-N 000286 
ENDRICK HENRIQUE MOREIRA RABELLO 00747/17 AIP-M-L 000062 
GESILENE MARTINS 95677747149 01346/20 AIP-P-C 000116 
JOSÉ LUIS MULER 05837207813 01164/20 AIP-S-H 000188 
JOVENITA RIBEIRO DE MATOS 00729/17 AIP-M-L 000063 
LETICIA MAMBELI HATTORI 00663/17 AIP-A-N 000287 
NOGAROTO BOIATE E BELLEI PADARIA LTDA ME 01214/17 AIP-A-N 000288 
ONIX RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 01157/20 AIP-S-H 000171 
SANTO APARECIDO GUIMARÃES 00737/17 AIP-M-L 000065 
SERGIO ROSA 00724/17 AIP-M-L 000061 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

A. C. RIZATTO CONTABILIDADE EIRELI 01398/20 20 UFM AIP-A-N 000299 
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01836/18 60 UFM AIP-S-H 000217 
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR 01405/20 30 UFM AIP-A-N 000296 
CELSO FERNANDES ME 00822/20 40 UFM AIP-A-N 000310 
CENTRO COMERCIAL E IMOBILIÁRIA LUIZ CAVALHEIRO 
LTDA 00821/20 40 UFM AIP-A-N 000309 

CENTRO DE BELEZA MARIO HENRIQUE LTDA 00946/20 40 UFM AIP-A-N 000301 
CLEIDY LACERDA DE SOUZA 01433/20 20 UFM AIP-A-N 000295 

COCOLO & COCOLO RP LTDA 01392/20 20 UFM AIP-A-LF 
000203 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00871/20 30 UFM AIP-A-M 00229 
ESTER AUGUSTA DE JESUS ME 01009/18 30 UFM AIP-S-H 000193 
FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA 01404/20 30 UFM AIP-A-N 000297 
IRMAOS MUFFATO CIA LTDA 01400/20 50 UFM AIP-A-N 000298 
J S PIRES CALCADOS RIO PRETO LTDA 01423/20 30 UFM AIP-A-N 000294 
LUANA AREDES BARBOSA 01483/18 60 UFM AIP-S-H 000216 

LUCAS VINICIUS DE JESUS VIEIRA 46260629893 01417/20 20 UFM AIP-A-LF 
000201 

NEON COMERCIO E INDUSTRIA RIO PRETO LTDA ME 00460/20 100 UFM AIP-A-M 00228 

RICHELLY METAIS EIRELI ME 01385/20 20 UFM AIP-A-LF 
000202 

SANDRA REGINA ARADO 02275/18 60 UFM AIP-S-H 000215 
SELARIA CAMPOLINA LTDA 01399/20 20 UFM AIP-A-N 000300 
SOUZA E COSTA MINIMERCADO LTDA ME 00704/17 40 UFESP AIP-A-N 000291 
UTILCASA ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E 
UTILIDADES LTDA 00897/20 20 UFM AIP-A-M 00227 

VALENTIN & SANTOS GRANDPARENTS LTDA ME 01432/18 50 UFM AIP-S-H 000214 
 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

A. C. RIZATTO CONTABILIDADE EIRELI 01398/20 2020000182765 AIF-A-N 000225 
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01836/18 2018000245257 AIF-I-E 2150 
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE ENSINO 
SUPERIOR 01405/20 2020000182775 AIF-A-N 000228  

 

CIRURGIA PLASTICA CANTARELLI LTDA 00856/18 2018000095315 AIF-S-S 000011 
CLEIDY LACERDA DE SOUZA 01433/20 2020000182815 AIF-A-N 000233 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS 00871/20 2020000143879 AIF-A-M 00234 

ESTER AUGUSTA DE JESUS ME 01009/18 2018000149645 AIF-S-H 000013 
FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 
LTDA 01404/20 2020000181225 AIF-A-N 000226 

GESILENE MARTINS 95677747149 01346/20 2020000179178 AIF-P-C 000123 
IRMAOS MUFFATO CIA LTDA 01400/20 2020000182789 AIF-A-N 000227 
J S PIRES CALCADOS RIO PRETO LTDA 01423/20 2020000186354 AIF-A-N 000231 
JOSÉ LUIS MULER 05837207813 01164/20 2020000165456 AIF-S-H 000092 
ONIX RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA ME 01157/20 2020000166200 AIF-S-H 000089 

SANDRA REGINA ARADO 02275/18 2018000359971 AIF-I-E 644 
SELARIA CAMPOLINA LTDA 01399/20 2020000182027 AIF-A-N 000224 
UTILCASA ATACADISTA DE MATERIAIS 
ELETRICOS E UTILIDADES LTDA 00897/20 2020000210680 AIF-A-M 00235 

VALENTIN & SANTOS GRANDPARENTS LTDA ME 01432/18 2018000243520 AIF-S-F 000099 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

BANCO BRADESCO S.A. 00816/20 
5.936,15 (CINCO MIL, NOVECENTOS E 

TRINTA E SEIS REAIS E QUINZE 
CENTAVOS) 

NRM-A-M 0067 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
BANCO BRADESCO S.A. 00816/20 2020000143990 AIF-A-V 00119 

 
São José do Rio Preto, 06 de Janeiro de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

VINICIUS AUGUSTO LIMA SILVA e DÉBORAH CHRISTINA 
FERNANDES LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de estoque, solteiro, nascido em LIMEIRA, SP, no dia 05 
de agosto de 1993, filho de EDINEI JESUS DA SILVA e de 
MARCIA APARECIDA DE LIMA DA SILVA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, psicologa, , nascida em Vilhena, RO, no dia 
08 de novembro de 1990, filha de UGMAR PEREIRA LIMA e 
de NOEMIA FERNANDES DA SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto,  30 de dezembro de 2020.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

EDUARDO HORST MAIDANA e MARIANA VALÉRIA FER-
REIRA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em Campo Grande, MS, no dia 30 de junho 
de 1991, filho de ROBERTO CARLOS MAIDANA e de EDI 
HORST MAIDANA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, 
solteira, nascida em ARAGUARI, MG, no dia 16 de junho 
de 1988, filha de CARLOS GALENO DA SILVA e de ALBA 
VALÉRIA FERREIRA DA SILVA. 

LUÍS FERNANDO COSTA e MARIA RAQUEL FELIX COS-
TA. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de segurança do 
trabalho, divorciado, nascido em Nova Granada, SP, no dia 
18 de junho de 1990, filho de SEBASTIÃO ANTONIO GON-
ÇALVES COSTA e de MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA 
COSTA. Ela, de nacionalidade brasileira, tecnica de seguran-
ça do trabalho, divorciada, nascida em Lajedo, PE, no dia 24 
de agosto de 1983, filha de  e de MARIA CELESTE FELIX 
DA SILVA. 

CASSIO DOUGLAS QUEIROZ DE SOUZA e ANA JAQUE-
LINY DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, assistente 
administrativo, solteiro, nascido em Ilha Solteira, SP, no dia 
10 de maio de 1989, filho de JOSÉ APARECIDO DE SOUZA 
e de MARLETE CARDOSO QUEIROZ DE SOUZA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, solteira, 
nascida em Carapicuiba, SP, no dia 12 de junho de 1990, fi-
lha de MANOEL LEANDRO DA SILVA e de JOSEFA FATIMA 

NAPOLEÃO DA SILVA. 

JÚNIO DE JESUS SILVA e ANA PAULA VIEIRA. Ele, de na-
cionalidade brasileira, técnico em eletrôtécnica, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de setembro 
de 1989, filho de ANTONIO LEONEL DA SILVA e de JOSEFA 
MARIA DE JESUS SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 06 de agosto de 1981, filha de JOSÉ VIEIRA e de 
ANA MARIA BONIFÁCIO VIEIRA. 

WANDERLEY AMÂNCIO MANHANI e MARY HELEN PALA-
DIN. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico em segurança 
do trabalho, divorciado, nascido em Rondonópolis, MT, no 
dia 26 de outubro de 1972, filho de LADISLAU MANHANI e 
de DERLINDA AMÂNCIO MANHANI. Ela, de nacionalidade 
brasileira, professora, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 11 de julho de 1981, filha de LUIZ CARLOS 
PALADIN e de CELIA MARIA GONÇALVES PALADIN. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto,  05 de janeiro de 2021
David Yamaji Valença, Oficial.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Materiais Elétricos, Eletrônicos, Esquadrias 
Metálicas, Equipamentos Rodoviários, Ferroviários, Serralheria e de Móveis de Metal de São José do Rio Preto. 
Resumo da Proposta Orçamentária de 2021, aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de novembro 
de 2020. 

*Receita *Despesas 
Renda Tributária  10.000,00 Administração Geral  1.711.800,00 
Renda Social  2.959.000,00 Contrib. Regulamentares  20.000,00 
Renda Patrimonial   327.000,00 Assistência Social  584.700,00 
Renda Extraordinária Outros Serviços Sociais  835.400,00 
*Total Receita  3.296.000,00 Assistência Técnica  6.000,00 
Mobilização de Capitais Despesas Extraordinárias 
*Total Geral  3.296.000,00 *Total do Custeio  3.157.900,00 
 Aplicação de Capitais 
 Superavit  138.100,00 
 *Total Geral  3.296.000,00 
Presidente Marcos Donizete de Souza 
 

Tesoureira Niula Roberta Bezerra de Arruda 

Escritório Cunha Lima S/S Ltda. 
CRC SP No. 2SP000230/0-1 

Gilson Graça Ribeiro 
CT Contador CRC No. 1SP169867/0-2 

 

Portaria n. º 2.980, de 05 de janeiro de 2021. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE:  
Artigo 1.º - Em atendimento ao requerimento protocolado sob o n.º 01/2021, fica 

dispensada das funções do emprego público em Comissão de Coordenador Municipal do Centro de 

Referência da Assistência Social  – C.R.AS., a Sra. ANANERY MIARI CARNIEL, titular do RG n.º 

30.846.354-7 SSP/SP e inscrita no CPF sob o n.º 289.439.948-00, devendo retornar às funções de seu 

emprego de origem como Psicóloga. 

Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

demais disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 2.866, de 03 de setembro de 2018, e 

retroagindo efeitos a partir de 04/01/2021.  

Prefeitura Municipal de Cedral, 05 de janeiro de 2021; 90.º Ano de Emancipação 

Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal  

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação, na mesma data e local de 

costume. 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

Portaria n.º 2.981, de 05 de janeiro de 2021.  
 
“Dispõe sobre a nomeação da Comissão 
Especial de Avaliação de Processo Seletivo 
Simplificado para elaboração de Edital de 
Inscrição e Classificação de pessoal 
especializado  para atuação como 
Professor de Educação Básica II do 
Fundamental de 6.º ao 9.º ano, em Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Arte, Inglês e 
Educação Física, na Rede Municipal de 
Ensino de Cedral-SP, por tempo 
determinado e excepcional de interesse 
público”.                                                      

                                                        
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e;  

Considerando que existe a necessidade e interesse público, por tempo determinado, 

na contratação de educadores para atuação com crianças e adolescentes na condição de alunos 

matriculados e frequentando a Rede Municipal de Ensino;  

 
Considerando que a Lei 1.689, de 17 de dezembro de 1999, permite a contratação de 

servidores em regime de urgência, por tempo determinado, e que a Rede Municipal de Ensino, precisa 

aprimorar as atividades educativas principalmente focadas para aqueles com baixo rendimento escolar, 

termos dos artigos 23 e 24, inciso I da Lei Federal 9.394/96, razões pelas quais resolve baixar a 

seguinte, 

PORTARIA: 

Artigo 1.º - Fica constituída a Comissão Especial de Avaliação de Processo Seletivo 

Simplificado, cujo contrato se dará nos termos da Lei 1.689 de 17 de dezembro de 1999, de pessoal 

necessário à substituição eventual/emergencial por tempo determinado, de Professor de Educação 

Básica II do Fundamental de 6.º ao 9.º ano, em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Arte, Inglês e Educação Física, na elaboração e divulgação do Edital para a convocação dos 

interessados, o qual será constituído pelos membros:  

I – Isabella Munhoz Facio - RG 28.784.863-2  
II – Olga Regina Marchetti Buosi - RG 13.918.908-7 
III - Taís Apontes da Silva - RG 36.199.743-7  
Parágrafo Único – Fica designada a Sra. Isabella Munhoz Facio, RG 28.784.863-2, 

para responder pela Presidência da referida Comissão.  

Artigo 2.º - O exercício dos membros nos trabalhos da comissão ora constituída não 

acarretará ônus para o município, sendo os serviços prestados considerados públicos e relevantes.  

Artigo 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal de Cedral, 05 de janeiro 2021, 90.º Ano de Emancipação 

Político-Administrativa. 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal 
 

Registrada em livro próprio e Publicada por afixação, na mesma data e local de 
costume. 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 
 

 
 

B-11Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
06 de janeiro de 2021

Erramos: Por um erro de programação o edital abaixo deixou 
de ser publicado na data solicitada 18/12/2020. Segue edital



Lei Complementar n.º 05, de 30 de dezembro de 2020. 
 

“Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n.º 08/2017 e 
acrescenta dispositivos à Lei Complementar n.º 06/2013, nos 
termos da Lei Complementar 175/2020 no que tange ao ISSQN, 
e dá outras providências”. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de Cedral, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Cedral aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar:  

Artigo 1.º - Fica autorizado à adequação do padrão de obrigação acessória do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), de competência do Município, incidente sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 
15.01 e 15.09 da Tabela I da Lei Complementar n.º 06/2013 e a regra de transição para a partilha do produto da arrecadação do 
ISSQN entre o Município do local do estabelecimento prestador e o Município do domicílio do tomador relativamente aos 
serviços de que trata, cujo período de apuração esteja compreendido entre a data de publicação desta Lei Complementar e o 
último dia do Exercício financeiro de 2022.  

Artigo 2.º - O ISSQN devido em razão dos serviços referidos no Artigo 1º desta Lei Complementar, será 
apurado pelo contribuinte e declarado por meio de sistema eletrônico de padrão unificado em todo território nacional.  

§ 1º. O sistema eletrônico de padrão unificado de que trata o caput deste artigo, será desenvolvido pelo 
contribuinte, individualmente ou em conjunto com outr                                                                           
                                                                                                                          
dos artigos 9º a 11 da Lei Complementar n.º 175/2020. 

§ 2º.                                                                                                       
unificado utilizado para cumprimento da obrigação acessória padronizada.  

§ 3º. Quando o sistema eletrônico de padrão unificado for desenvolvido em con                     
                                                                                                            

§ 4º. O Município acessará o sistema eletrônico de padrão unificado dos contribuintes exclusivamente em 
relação às informações de sua respectiva competência. 

Artigo 3.º - O contribuinte do ISSQN declarará as informações objeto da obrigação acessória de que trata 
esta Lei Complementar de forma padronizada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico de que trata o art. 2º, até o 25º 
(vigésimo quinto) dia do mês seguinte ao de ocorrência dos fatos geradores.  

§ 1º. A falta da declaração, na forma do caput deste artigo, das informações relativas ao Município, acarretará 
ao contribuinte multa de 100 UFM, por declaração não apresentada. 

§ 2º. As penalidades previstas nos Artigos 79, 80 e 81 da Lei Complementar n.º 06 de 18 de Dezembro de 
2013, serão aplicadas de maneira subsidiária ou em casos omissos.  

Artigo 4.º - Caberá ao Município fornecer as seguintes informações diretamente no sistema eletrônico do 
contribuinte, conforme definições do CGOA: 

I – alíquotas, conforme o período de vigência, aplicadas aos serviços referidos no art. 1º desta Lei 
Complementar;  

II – arquivos da legislação vigente no Município que versem sobre os serviços referidos no art. 1º desta Lei 
Complementar;  

III – dados do domicílio bancário para recebimento do ISSQN. 
 
§ 1º O Município terá até o último dia do mês subsequente ao da disponibilização do sistema de cadastro para 

fornecer as informações de que trata o caput, sem prejuízo do recebimento do imposto devido retroativo a janeiro de 2021. 
§ 2º. Na hipótese de atualização, pelo Município, das informações de que trata o caput deste artigo, essas 

somente produzirão efeitos no período de competência mensal seguinte ao de sua inserção no sistema, observado o disposto 
no                               “ ”   “ ”                  F        no que se refere à base de cálculo e à alíquota, bem como ao 
previsto no § 1º deste artigo.  

 

§ 3º. É de responsabilidade do Município a higidez dos dados que prestar no sistema previsto no caput deste 
artigo, sendo vedada a imposição de penalidades ao contribuinte em caso de omissão, de inconsistência ou de inexatidão de tais 
dados. 

Artigo 5.º - Ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei Complementar, é vedada ao Município a imposição 
a contribuintes não estabelecidos em seu território de qualquer outra obrigação acessória com relação aos serviços referidos no 
art. 1º, inclusive a exigência de inscrição no cadastro municipal ou de licenças e alvarás de abertura de estabelecimentos nos 
respectivo Município.  

Artigo 6.º - Para os contribuintes estabelecidos no Município de Cedral-SP, será obrigatória, nos termos da 
legislação municipal, a emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica, referente aos serviços previstos nos subitens 
4.22, 4.23 e 5.09 da Tabela I da Lei Complementar n.º 06 de 18 de Dezembro de 2013.  

§ 1º. Os contribuintes estabelecidos no Município de Cedral-SP, ficam dispensados da emissão de Nota Fiscal 
referente aos serviços previstos nos subitens 15.01 e 15.09 da Tabela I da Lei Complementar n.º 06 de 18 de Dezembro de 2013. 

§ 2º. Os contribuintes não estabelecidos no município ficam dispensados da emissão de Nota Fiscal referente 
aos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da Tabela I da Lei Complementar n.º 06 de 18 de Dezembro de 
2013. 

Artigo 7.º - O ISSQN de que trata esta Lei Complementar será pago até o 15º (décimo quinto) dia do mês 
subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, exclusivamente por meio de transferência bancária, no âmbito do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB), ao domicílio bancário informado pelo Município, nos termos do inciso III do art. 4º desta Lei 
Complementar.  

§ 1º. Quando não houver expediente bancário no 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao de 
ocorrência dos fatos geradores, o vencimento do ISSQN será antecipado para o 1º (primeiro) dia anterior com expediente 
bancário.  

§ 2º. O comprovante da transferência bancária emitido segundo as regras do SPB, é documento hábil para 
comprovar o pagamento do ISSQN. 

Artigo 8.º - É vedada a atribuição, a terceira pessoa, de responsabilidade pelo crédito tributário relativo aos 
serviços referidos no art. 1º desta Lei Complementar, permanecendo a responsabilidade exclusiva do contribuinte.  

Artigo 9.º - Em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de 2021, é assegurado ao contribuinte a 
possibilidade de recolher o ISSQN e de declarar as informações objeto da obrigação acessória de que trata o Artigo 2º desta Lei 
Complementar até o 15º (décimo quinto) dia do mês de abril de 2021, sem a imposição de nenhuma penalidade.  

Parágrafo único. O ISSQN de que trata o caput deste artigo será atualizado pela taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao mês de seu 
vencimento normal até o mês anterior ao do pagamento, e pela taxa de 1% (um por cento) no mês de pagamento.  

Artigo 10 - O produto da arrecadação do ISSQN relativo aos serviços descritos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 
15.01 e 15.09 da Tabela I da Lei Complementar n.º 06 de 18 de Dezembro de 2013, cujo período de apuração esteja 
compreendido entre a data de publicação desta Lei Complementar n.º 175/2020 e o último dia do exercício financeiro de 2022 
será partilhado entre o Município do local do estabelecimento prestador e o Município do domicílio do tomador desses serviços, 
da seguinte forma:  

I – relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2021, 33,5% (trinta e três inteiros e 
cinco décimos por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do estabelecimento prestador do serviço, 
e 66,5% (sessenta e seis inteiros e cinco décimos por cento), ao Município do domicílio do tomador; 

II – relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2022, 15% (quinze por cento) do 
produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do estabelecimento prestador do serviço, e 85% (oitenta e cinco por 
cento), ao Município do domicílio do tomador; 

III – relativamente aos períodos de apuração ocorridos a partir do exercício de 2023, 100% (cem por cento) 
do produto da arrecadação pertencerão ao Município do domicílio do tomador. 

Artigo 11 - A Lei Complementar n.º 08/2017 passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 
Artigo 6.º ........................................................................................ ...................................  
 
XXIII – Do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09 da Tabela I da Lei Complementar n.º 06 de 18 

de Dezembro de 2013.  
 

§ 2º - Revogado;  
§ 4º. Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 5 º a 11 deste artigo, considera-se 

tomador dos serviços referidos nos incisos XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso de 
negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o 
serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, 
sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.  

§ 5º. No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 
da Tabela I da Lei Complementar n.º 06 de 18 de Dezembro de 2013, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária 
vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo 
por adesão.  

§ 6º. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o 
domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste artigo.  

§ 7º. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 
15.01 da Tabela I da Lei Complementar n.º 06 de 18 de Dezembro de 2013, prestados diretamente aos portadores de cartões de 
crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão.  

§ 8º. O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços 
referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar relativos às transferências realizadas por meio de 
cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:  

I – bandeiras; 
II – credenciadoras; ou 
III – emissoras de cartões de crédito e débito. 
§ 9º. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração 

e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o 
tomador é o cotista. 

§ 10. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado. 
§ 11. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou 

a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o 
beneficiário do serviço no País. 

Artigo 12 - As pessoas referidas nos incisos II ou III do § 8º do art. 6º da Lei Complementar n.º 08/2017, são 
responsáveis pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços 
prestados na forma do subitem 15.01 da Tabela I da Lei Complementar n.º 06 de 18 de Dezembro de 2013.  

Artigo 13 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.  

Prefeitura Municipal de Cedral, 30 de dezembro de 2020; 90.º Ano de Emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 
 

Decreto n.º 3.348, de 23 de dezembro de 2020. 
“Dispõe sobre o reajuste das Tabelas de Valores I, II e III, e 
Tabelas de Custos de Serviços I, II, III, IV, V, VI, VII. VIII, IX, X, 
XI e XII todas da Lei Complementar n.º 6/2001, com alterações da 
Lei Complementar n.º 6/2013 e 07/2014 e dá outras providências.” 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de Cedral, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei,  

 

DECRETA: 
Artigo 1.º - As Tabelas de Valores I, II e III da Lei Complementar n.º 6/2001, passam a conter novos valores 

para o exercício de 2021, corrigidos pelo IPCA-IBGE, acumulado nos últimos 12 meses, em 4,31%, conforme seguem em anexo. 
Artigo 2.º - As Tabelas de Custos de Serviços I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII da Lei 

Complementar n.º 6/2001, passam a vigorar com novos valores orçados para o exercício de 2021, conforme seguem em anexo. 
 
Artigo 3.º - Para o exercício de 2021 a Unidade Fiscal Municipal – UFM, terá seu valor unitário de R$129,66 

(cento e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos). 
Artigo 4.º - Os profissionais liberais com curso superior e os legalmente equiparados juntamente com os 

profissionais liberais com curso médio e os legalmente equiparados, recolherão respectivamente, á título de ISSQN, R$548,84 
(quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e R$187,74 (cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro 
centavos).  

Artigo 5.º - Este Decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de dezembro de 2020; 90.º ano de Emancipação Político-Administrativa. 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
TABELAS DE VALORES 

 
I – TABELA DE VALORES DE CONSTRUÇÃO POR METRO QUADRADO (m²) EM FUNÇÃO DE TIPO DE 
CLASSIFICAÇÃO POR EDIFICAÇÃO 
 

CASA / SOBRADO 
1- LUXO 564,58 
2- BOA 423,12 
3- MÉDIA 313,68 
4- SIMPLES 156,75 
5- PRECÁRIA 78,41 

 
APARTAMENTO 

1- LUXO 583,29 
2- BOA 439,10 
3- MÉDIA 332,53 
4- SIMPLES 250,79 

 
COMERCIAL / SERVIÇO 

1- BOA 332,53 
2- MÉDIA 244,67 
3- SIMPLES 188,31 
4- PRECÁRIA 141,36 

 
INDUSTRIAL 

1- BOA 470,21 
2- MÉDIA 351,26 
3- SIMPLES 263,45 
4- PRECÁRIA 197,70 

 
GALPÃO / TELHEIRO 

1- BOA 257,35 
2- MÉDIA 188,31 
3- SIMPLES 141,36 
4- PRECÁRIA 106,57 

 
MISTA 

1 – LUXO 611,61 
2 – BOA 457,96 
3 – MÉDIA 345,29 
4 – SIMPLES 250,81 
5 - PRECÁRIA 125,33 

 
II – TABELA DE VALORES DE TERRENOS POR METRO QUADRADO (m²) 
 

TERRENOS 
ZONA 01 47,42 
ZONA 02 31,47 
ZONA 03 22,92 
ZONA 04 20,18 
ZONA 05 17,34 
ZONA 06 14,09 
ZONA 07 14,09 
ZONA 08 14,09 

 
 III – TABELA DE VALORES DE ÁREA RURAL  

 
LOCALIZAÇÃO VALOR POR HECTARE 

 
ZONA RURAL R$ 23.153,59 

 
TABELAS 

 
DOS CUSTOS ORÇADOS PARA A REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE: 

I – FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO: 

Item Descrição Período de 
Incidência 

Valor em         
Reais 

1 
Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca, aquicultura 
e serviços relacionados com essas atividades. 

Anual 3      

2 Indústria extrativa e de transformação. Anual 1.444,33 
3 Distribuição de eletricidade, gás e água. Anual 3      
4 Construção civil.  Anual 3      

5    é                                          “         ”;          
alimentícios para animais. 

Anual 3      

6 
Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, em lojas 
especializadas. 

Anual 3      

7 
 

Comércio varejista realizado em vias públicas por ambulantes ou 
máquinas automáticas. Anual 3      

8 Comércio varejista de jornais e revistas realizado em vias públicas. Anual 3      
9 
 Comércio varejista ou atacadista  de cal, areia, pedra, tijolos e telhas. Anual 722,15 

10 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos. 

Anual 3      

11 Lojas de departamento ou magazines. Anual 3      
12 Comércio a varejo de produtos perigosos. Anual 577,72 
13 Comércio atacadista de produtos químicos. Anual 1.155,45 
14 Comércio atacadista de produtos de fumo. Anual 3      

15 
Outras atividades do comércio; reparação de veículos automotores, objetos 
pessoais e domésticos e de representantes comerciais e agentes do 
comércio ou não especificadas. 

Anual 3      

16 Alojamento e alimentação.  Anual 3      
17 Hotéis, motéis, apart-hotéis Anual 722,15 

18 
Transporte terrestre; aquaviário ou aéreo, exceto os efetuados por taxi ou 
“       ”                                      

Anual 3      

19                    “       ”                                     Anual 3      
20 Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagens. Anual 3      
21 Correios  Anual 2.888,69 

22 
Torres de transmissão, Torres de  Telefonia, antenas e demais instalações 
de Estação Rádio-Base (ERB) de Serviços de Comunicação Móvel 
Celular, TV e Especializada. 

Anual 11.554,76 

23 Outras atividades relacionadas ao transporte, armazenagem e 
comunicações. 

Anual 375,52 

24 Instituição e ou intermediação financeira. Anual 4.333,04 
25 Outras atividades relacionadas à intermediação financeira. Anual 375,52 
26 Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas. Anual 3      
27 Publicidade.  Anual 3      
28 Depósito e reservatório de combustíveis, inflamáveis e explosivos. Anual 2.166,50 

29 Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final 
exclusivamente no estabelecimento. 

Anual 1.444,33 

30 Depósito de produtos químicos sem venda direta ao consumidor. Anual 2.166,50 

31 
Depósito de produtos químicos para venda ao consumidor final 
exclusivamente no estabelecimento. Anual 722,15 

32 Outras atividades relacionadas com locação e guarda de bens. Anual 3      
33 Atividades de administração pública; defesa e seguridade social. Anual 3      
34 Serviços públicos concedidos.  Anual 1.388,11 
35 Educação.  Anual 3      
36 Saúde; serviços sociais e comunitários. Anual 3      
37 Serviços pessoais não especificados. Anual 3      
38 Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola  Anual 3      
39 Limpeza urbana e de esgoto e atividades conexas. Anual 866,59 

40 Demais atividades de limpeza, conservação e reparação de logradouros 
públicos e de imóveis, exceto serviços domésticos. 

Anual 3      

41 Atividades associativas.  Anual 3      
42 Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo. Anual 3      

43 Espetáculos artísticos, rodeios e cinematográficos; parque de diversões; 
exposição; associação esportiva com estádio. 

Anual 1.733,20 

44 Atividades de academias de dança; discotecas, danceterias e similares. Anual 3      
45 Atividades recreativas, culturais e desportivas. Anual 3      
46 Demais atividades e recreativas, culturais e desportivas. Anual 3      
47 Serviços funerários e conexos.  Anual 3      
48 Demais atividades não discriminadas e não assemelhadas. Anual 3      
49 Fabricação de artefatos de borracha. Anual 2.888,69 
50 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção. Anual 2.888,69 
51 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras. Anual 2.888,69 
52 Fabricação de móveis. Anual 2.888,69 
53 Demais atividades de fabricação não discriminadas e não assemelhadas. Anual 1.444,33 
54 Usinas de açúcar e álcool e de energia. Anual 2.888,69 

Seção II - Atividades permanentes e sujeitas à inspeção sanitária 

55 Indústria de alimentos, aditivos, embalagens, gelo, tintas e vernizes para 
fins alimentícios. 

Anual 1.588,77 

56 Envasadora de água mineral e potável. Anual 1.588,77 

57 
Indústria de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, 
cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. Anual 1.588,77 

58 Cozinhas industriais; embaladoras de alimentos. Anual 722,15 
59 Supermercado e congêneres.  Anual 3      
60 Prestadora de serviços de esterilização. Anual 3      
61 Distribuidora ou depósito de alimentos, bebidas, água mineral ou potável. Anual 3      

62 Restaurante, churrascaria, rotissserie, pizzaria, padaria, confeitaria e 
similares. 

Anual 3      

63 Sorveteria Anual 3      

64 
Distribuidora com fracionamento de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes 
domissanitários. 

Anual 3      

65 Aplicadora de produtos saneantes domissanitários. Anual 3      
66 Açougue, avícola,               h                 “       ”               Anual 3      
67 Mercearia e congêneres.  Anual 3      
68 Comércio de laticínios e embutidos. Anual 3      
69 Dispensário, posto de medicamentos e ervanaria. Anual 3      

70 
Distribuidora sem fracionamento de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, 
saneantes domissanitários, casas de artigos cirúrgicos, dentários. 

Anual 3      

71 
Depósito fechado de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, 
correlatos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes 
domissanitários. 

Anual 3      

72 Farmácia Anual 3      
73 Drogaria.  Anual 3      
74 Comércio de ovos, de bebidas, frutaria,verdura, legumes, quitanda e bar. Anual 3      
75 Estabelecimento de assistência médico-hospitalar  Anual 3      
76 Estabelecimento de assistência médico ambulatorial. Anual 3      
77 Estabelecimento de assistência médica de urgência. Anual 3      
78 Instituto de beleza com pedicuro/podólogo. Anual 3      
79 Instituto de massagem, de tatuagem, ótica e laboratório de ótica. Anual 3      

80 
Laboratório de análises clínicas, patologia, clínica, hematologia clínica, 
anatomia, citologia, líquido céfalo-raquidiano e congêneres. Anual 3      

81 
Posto de coleta de laboratório de análises clínicas, patologia clínica, 
hematologia clínica, anatomia patológica, citologia, líquido céfalo-
raquidiano e congêneres. 

Anual 3      

82 Banco de olhos, órgãos, leite e outras secreções. Anual 3      

83 
Estabelecimento que se destina à prática de esportes com responsabilidade 
médica. Anual 3      

84 Estabelecimento que se destina ao transporte de pacientes. Anual 3      
85 Clínica médico-veterinária.  Anual 3      
86 Consultório odontológicos.  Anual 3      
87 Demais estabelecimento de assistência odontológica. Anual 3      
88 Laboratório ou oficina de prótese dentária. Anual 3      
89 Serviço de medicina nuclear in vitro.  Anual 3      
90 Serviço de radiologia médica/odontológica. Anual 3      
91 Serviço de radioterapia.  Anual 3      
92 Casa de repouso e de idosos, com responsabilidade médica. Anual 3      
93 Casa de repouso e de idosos, sem responsabilidade médica. Anual 3      

94 Demais estabelecimentos prestadores de serviços relacionados à saúde, 
não especificados ou assemelhados, sujeitos à fiscalização sanitária. 

Anual 3      

95 Comércio a varejo de combustíveis. Anual 1.155,45 
96 Depósito e reservatório de combustíveis, inflamáveis e explosivos.  Anual 2.166,50 

97 Locação de quadras para práticas desportivas, pista de patinação e 
congêneres. 

Anual 375,52 

Seção III - Atividades eventuais, provisórias ou esporádicas 

98 Espetáculos artísticos eventuais, realizados em locais com capacidade de 
lotação acima de 10.000 pessoas. 

Por evento 2.888,69 

99 
Exposições, feiras e demais atividades exercidas em caráter provisório, em 
período de 6 a 90 dias. 

Mensal 375,52 

100 
Exposições, feiras, bailes, festas e demais atividades exercidas em caráter 
provisório, em período de até 5 dias. Diária 

28,85 
 

101 Demais atividades não discriminadas e não assemelhadas Anual 375,52 
 

II – FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO: 

- Nº de Contribuintes da Taxa (utilização e exploração de anúncio) = 1 
- Custo da atividade pública específica com a Taxa R$ 104,41 
- Valor da Taxa =  104,41 = R$ 104,41 ano                                        1         
III – FISCALIZAÇÃO DE APARELHO DE TRANSPORTE: 

- Nº de Contribuintes da Taxa (elevadores de passageiros e cargas, ascensores, alçapões, monta-cargas e congêneres; escadas 
e esteiras rolantes, planos inclinados móveis e outros de natureza similar) = 1 

- Custo da atividade pública específica com a Taxa R$ 104,41 
- Valor da Taxa =  104,41 = R$ 104,41 ano  
                                          1         

IV – FISCALIZAÇÃO DE MÁQUINA, DE MOTOR E DE EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO: 

- Nº  de Contribuintes da Taxa (instrumentos industriais) = 1 
- Custo da atividade pública específica com a Taxa R$ 181,75 
- Valor da Taxa =  181,75  = R$ 181,75 ano  

                                  1 

V – FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO: 

- Nº de Contribuintes da Taxa (utilitário motorizado) = 2 

- Custo da atividade pública específica com a Taxa R$ 363,49 
- Valor da Taxa = 363,49 = R$ 181,75 ano  
                                        2         

VI – FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO: 

- Nº de contribuintes da Taxa (estabelecimentos extrativistas, produtores, industriais, comerciais, sociais e prestadores de 
serviços que operam fora do horário ordinário)= 2 

- Custo da atividade pública específica com a Taxa R$ 363,49 
- Valor da Taxa = 363,49 = R$ 181,75 ano  
                                        2         

VII – FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AMBULANTE E FEIRANTE: 

- Nº de Contribuintes da Taxa (ambulante, eventual e feirante) = 20 
- Custo da atividade pública específica com a Taxa R$ 14.286,03 
- Valor da Taxa = 14.286,03 = R$ 714,30 ano  
                                          20         

VIII- FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE AMBULANTE EVENTUAL (ambulante eventual é 
aquele que não é morador do município) 

- Valor da Taxa = 255,36/dia 

IX – FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARTICULAR: 

- Nº de Contribuintes da Taxa (construção e reforma de prédio e execução de loteamento de terreno) = 1 
- Custo da atividade pública específica com a Taxa R$ 68,07 
- Valor da Taxa =  68,07 = R$ 68,07 ano                                         1         
 

X – FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO E DE PERMANÊNCIA EM ÁREAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS: 

- Nº de Contribuintes da Taxa (ocupação e permanência de móveis, equipamentos, veículos, utensílios e quaisquer outros 
objetos) = 1 

- Custo da atividade pública específica com a Taxa R$ 226,98 
- Valor da Taxa =  226,98  = R$ 226,98 ano  
                                         1         

XI – SERVIÇO DE COLETA DE LIXO: 

- Coleta e remoção de lixo = 121.480,43 metros. 
- Custo da atividade pública específica = R$ 1.587.300,00 
- Valor da Taxa: 
- 1.587.300,00 = R$ 13,06 metro linear de testada / ano 

 121.480,43 

XII– SERVIÇO DE COLETA DE LIXO RURAL: 

- Quantidade de metros cúbico de lixo coletado/removido de imóveis rurais beneficiados pela utilização efetiva ou potencial 
dos serviços de coleta e remoção de lixo, prestados ou colocados à disposição do imóvel alcançado pelo serviço = 10.000 m³ 

- Custo da atividade pública específica R$ 51.081,95 
- Valor da Taxa: 
- 51.081,95 = R$ 5,11 metro cúbico 

10000 
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Decreto n.º 3.349, de 23 de dezembro de 2020. 

“Dispõe sobre a revogação do Decreto Municipal n.º 3.270, de 
08 de abril de 2020, e dá outras providências”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de Cedral, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei,  

DECRETA: 

Artigo 1.º - Fica revogado o Decreto Municipal n.º 3.270, de 08 de abril de 2020, que dispõe sobre a 
prorrogação do prazo para pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, Taxa de Vigilância Sanitária e 
Taxa de Licença de funcionamento.  

Artigo 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de dezembro de 2020; 90.º Ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na mesma data e local de costume.  

Luis Henrique Garcia 

Secretário 

 

Portaria n.º 2.979, de 05 de janeiro de 2021. 
“Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Atribuição 
de Classes e Aulas, e dá outras providências.” 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE baixar a seguinte: 

PORTARIA:  
Art. 1.º - Fica designada a Comissão Especial de Acompanhamento e Avaliação de Atribuição de 

Classes e Aulas, a qual será composta por: ISABELLA MUNHOZ FACIO - RG 28.784.863-2; TAÍS APONTES 
DA SILVA - RG  36.199.743-7; GISELLE FERREIRA PEREIRA - RG 29.616.983-3; ROSÂNGELA ROSAM 
REINO - RG 12.533.774-7; e LÍVIA DE CÁSSIA RAMADAN DA COSTA SILVA - RG 29.247.203-1; sob a 
presidência da primeira. 

Art. 2.º - A Comissão terá a responsabilidade de zelar pelo fiel e bom cumprimento do processo de 
atribuição de classes e aulas nas escolas da Rede Municipal de Ensino, bem como deliberar em situações de dúvidas 
ou em casos omissos em relação à Resolução que disciplinou atribuição de aulas e classes.  

Parágrafo único: Os trabalhos dos membros desta Comissão serão exercidos gratuitamente, sendo 
considerados como prestação de serviços relevantes do Município.  

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário, em especial a Portaria n.º 2.934, de 15 de janeiro de 2020.  

Prefeitura Municipal de Cedral, 05 de janeiro de 2021; 90.º Ano de Emancipação Político-
Administrativa.  

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal  

 
Registrada em livro próprio e por afixação, na mesma data e local de costume. 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 
 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e 
Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP, fazendo uso das atribuições legais 
que lhe foi dado, convoca os membros do conselho fiscal, para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2020, às 09:00 
horas, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos representantes legais, ou  
às 09:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, tendo 
como local Ipê Center Hotel, situado na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, nº 117, 
Bairro Pinheiros em São José do Rio Preto / SP, CEP 15091-330, objetivando atender o 
disposto na alínea “e” Inciso V do artigo 15 do Estatuto que rege este Consórcio, tendo 
como pauta os seguintes assuntos: 

 
I. Aprovação das Contas do Exercício de 2020. 

 
Sem mais a expor a todos os envolvidos, antecipo meus votos de estima 

consideração. 
 
 

São José do Rio Preto, 05 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

Carlos Eduardo Carmona Lourenço 
Presidente do CINDESP 

CNPJ 29.185.021/0001-00 

 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 
 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e 
Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP, fazendo uso das atribuições legais 
que lhe foi dado, convoca a todos os representantes legais do consórcio, assim como 
seus, diretores executivos e membros do conselho fiscal, para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2020, às 10:00 
horas, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos representantes legais, ou  
às 10:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, tendo 
como local Ipê Center Hotel, situado na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, nº 117, 
Bairro Pinheiros em São José do Rio Preto / SP, CEP 15091-330, objetivando atender o 
disposto nos incisos I e II e alínea “e” Inciso V do artigo 15, bem como os artigos 16 e 
17 do Estatuto que rege este Consórcio, tendo como pauta os seguintes assuntos: 

 
I. Apreciação das Contas do Exercício de 2020; 

II. Eleição para escolha da nova diretoria do CINDESP para os 
exercícios de 2021 e 2022; 

III. Alterações estatutárias e inclusão de novos municípios 
consorciados; 

IV. Demais assuntos de interesse geral. 

 
Sem mais a expor a todos os envolvidos, antecipo meus votos de estima 

consideração. 
 
 

São José do Rio Preto, 05 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

Carlos Eduardo Carmona Lourenço 
Presidente do CINDESP 

CNPJ 29.185.021/0001-00 

 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de 
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas 
por lei, CONVOCA o seguinte candidato aprovado no Concurso Público Municipal nº 01/2016, 
para preenchimento de vaga disponível, a comparecer no Departamento Pessoal desta 
Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a 
contar da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para manifestar 
interesse na Contratação, para atender necessidades do município, pelo regime da C.L.T. 
(Consolidação das Leis do Trabalho) munidos de cópias e originais dos seguintes documentos: 
a) uma foto 3x4 recente; b) documento de identidade reconhecido legalmente 
em território nacional, com fotografia; c) título de eleitor e comprovante de 
votação na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certificado de 
reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino; f) 
comprovante de conclusão da habilitação exigida para a Função, devidamente 
reconhecida pelo sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; h) cartão de 
cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) certidão de casamento, quando for 
o caso; j) certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; k) documento 
de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, 
ou certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento 
que legalmente comprove a condição de dependência; l) atestado de que não 
possui registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) 
atestado de Saúde; n) declaração, informando se exerce ou não outro cargo, 
emprego ou Função pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) 
declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual 
regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; e q) Comprovante de 
residência.  
 
Nº de Inscrição: 233463-9 
Candidato (a): MARIELE BARBONI CAMPANHA 
Cargo: Químico Analista  
Classificação: 2° 
 

    
 
 

Mirassolândia, 05 de Janeiro de 2.021. 
 
 
 

CELIA AP. FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS  
Prefeita Municipal. 
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às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 582.650.838;
contrato nº 107171, valor devido: R$ 257,19, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora;
Número de dias em atraso: 184. CPF: 580.332.538; contrato nº 107205, valor devido: R$ 238,82, referente às competências de
10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 169.789.908; contrato nº 107292, valor
devido: R$ 597,07, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso:
143. CPF: 582.618.758; contrato nº 107371, valor devido: R$ 238,64, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos,
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 204. CPF: 583.481.258; contrato nº 107382, valor devido: R$ 120,00, referente
às competências de 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 583.696.218; contrato nº
107383, valor devido: R$ 238,82, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de
dias em atraso: 143. CPF: 583.680.938; contrato nº 107397, valor devido: R$ 238,82, referente às competências de 10/2020,
11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 478.561.258; contrato nº 107432, valor devido:
R$ 213,87, referente às competências de 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF:
388.716.438; contrato nº 107539, valor devido: R$ 696,89, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas
de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 121.807.278; contrato nº 107560, valor devido: R$ 638,05, referente às competências
de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 482.923.288; contrato nº 107763,
valor devido: R$ 290,35, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em
atraso: 204. CPF: 435.615.428; contrato nº 107779, valor devido: R$ 320,22, referente às competências de 10/2020, 11/2020,
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 461.831.118; contrato nº 107955, valor devido: R$ 616,83,
referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF:
383.453.718; contrato nº 108064, valor devido: R$ 417,66, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas
de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF: 573.150.388; contrato nº 108145, valor devido: R$ 120,00, referente às competências
de 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 585.244.848; contrato nº 108390, valor devido:
R$ 238,64, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 204. CPF:
335.221.248; contrato nº 108498, valor devido: R$ 4.289,75, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e
multas de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF: 533.623.158; contrato nº 108642, valor devido: R$ 425,64, referente às
competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 363.001.938; contrato
nº 108713, valor devido: R$ 401,10, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de
dias em atraso: 184. CPF: 439.394.488; contrato nº 109099, valor devido: R$ 435,06, referente às competências de 10/2020,
11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 372.798.328; contrato nº 109330, valor devido:
R$ 417,72, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF:
587.681.748; contrato nº 109612, valor devido: R$ 238,78, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas
de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF: 227.137.098; contrato nº 109738, valor devido: R$ 426,63, referente às competências
de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 174. CPF: 218.104.488; contrato nº 109943,
valor devido: R$ 425,74, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em
atraso: 138. CPF: 233.535.148; contrato nº 110251, valor devido: R$ 299,54, referente às competências de 09/2020, 10/2020,
11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 230. CPF: 427.822.708; contrato nº 110360, valor devido:
R$ 441,14, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 142. CPF:
155.223.986; contrato nº 184010, valor devido: R$ 222,29, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas
de mora; Número de dias em atraso: 204. CPF: 202.789.598; contrato nº 843202, valor devido: R$ 681,77, referente às competências
de 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 112.

Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno
direito conforme cláusula contratual em face do atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, além da cobrança da
dívida judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13,
parágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os
consumidores abaixo relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de
atendimento ao cliente, localizado 1º andar do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José
do Rio Preto – SP:

CPF: 060.819.468; contrato nº 16295, valor devido: R$ 349,43, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e
multas de mora; Número de dias em atraso: 174. CPF: 881.271.419; contrato nº 27262, valor devido: R$ 478,60, referente às
competências de 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 107. CPF: 089.362.638; contrato nº 30852,
valor devido: R$ 698,57, referente às competências de 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 112.
CPF: 286.596.038; contrato nº 32594, valor devido: R$ 335,18, referente às competências de 10/2020, incluídos, juros e multas de
mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 540.393.458; contrato nº 44620, valor devido: R$ 329,98, referente às competências de
09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 319.901.318; contrato nº 47392, valor
devido: R$ 339,44, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso:
143. CPF: 434.469.638; contrato nº 54720, valor devido: R$ 497,36, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros
e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 454.330.138; contrato nº 62188, valor devido: R$ 362,11, referente às
competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 468.048.178; contrato
nº 66266, valor devido: R$ 199,93, referente às competências de 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em
atraso: 117. CPF: 351.115.278; contrato nº 67366, valor devido: R$ 437,13, referente às competências de 10/2020, 11/2020,
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 490.006.298; contrato nº 74130, valor devido: R$ 306,18,
referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF:
226.749.818; contrato nº 80308, valor devido: R$ 433,02, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas
de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 458.319.998; contrato nº 83382, valor devido: R$ 229,64, referente às competências
de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF: 317.476.768; contrato nº 84189, valor
devido: R$ 417,24, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso:
204. CPF: 337.524.218; contrato nº 86125, valor devido: R$ 567,69, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros
e multas de mora; Número de dias em atraso: 174. CPF: 494.590.468; contrato nº 89934, valor devido: R$ 186,31, referente às
competências de 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 113. CPF: 457.433.608; contrato nº 94308,
valor devido: R$ 485,38, referente às competências de 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora;
Número de dias em atraso: 531. CPF: 510.406.428; contrato nº 95909, valor devido: R$ 217,11, referente às competências de
10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 550.400.138; contrato nº 97720, valor
devido: R$ 208,79, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso:
143. CPF: 489.340.558; contrato nº 98878, valor devido: R$ 238,78, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros
e multas de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF: 743.649.288; contrato nº 99726, valor devido: R$ 1.432,82, referente às
competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 559.144.078; contrato
nº 100454, valor devido: R$ 170,53, referente às competências de 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em
atraso: 87. CPF: 374.765.268; contrato nº 100864, valor devido: R$ 1.231,92, referente às competências de 09/2020, 10/2020,
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF: 565.434.958; contrato nº 101456, valor devido: R$ 266,93,
referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF:
573.168.408; contrato nº 101671, valor devido: R$ 107,50, referente às competências de 10/2020, incluídos, juros e multas de mora;
Número de dias em atraso: 87. CPF: 553.490.698; contrato nº 102129, valor devido: R$ 125,02, referente às competências de
10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 253.908.718; contrato nº 102569, valor devido:
R$ 603,67, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF:
303.876.998; contrato nº 102741, valor devido: R$ 562,19, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas
de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 980.168.818; contrato nº 102827, valor devido: R$ 1.478,27, referente às
competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 188. CPF: 557.943.728; contrato
nº 103671, valor devido: R$ 467,44, referente às competências de 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de
mora; Número de dias em atraso: 531. CPF: 528.447.958; contrato nº 103766, valor devido: R$ 107,40, referente às competências de
09/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 117. CPF: 551.444.328; contrato nº 104022, valor devido:
R$ 222,46, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF:
574.345.858; contrato nº 104159, valor devido: R$ 111,78, referente às competências de 10/2020, incluídos, juros e multas de mora;
Número de dias em atraso: 87. CPF: 572.609.898; contrato nº 104494, valor devido: R$ 213,94, referente às competências de
10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 560.949.988; contrato nº 104892, valor
devido: R$ 229,64, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso:
184. CPF: 477.303.578; contrato nº 105200, valor devido: R$ 238,78, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos,
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF: 391.580.368; contrato nº 105461, valor devido: R$ 1.094,26, referente
às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF: 345.911.648;
contrato nº 105691, valor devido: R$ 420,43, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora;
Número de dias em atraso: 174. CPF: 580.342.968; contrato nº 106143, valor devido: R$ 291,40, referente às competências de
09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 204. CPF: 486.446.108; contrato nº 106413, valor
devido: R$ 238,78, referente às competências de 09/2020, 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso:
184. CPF: 582.244.608; contrato nº 106776, valor devido: R$ 477,62, referente às competências de 10/2020, 11/2020, incluídos,
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 454.708.158; contrato nº 107081, valor devido: R$ 497,31, referente



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 2”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 
SIMONE DEZANI PORFIRIO  328598215 322.794.898-21 33 15 
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