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1.989DE 29 DE DEZEMBRO DE

DI SPO~ SOBRE O CODIGO DE OBRAS DO MUNI

CIPIO DE POTIRENDABA.

JOSE LUIZ FRANZOTTI, Prefeito Municipal de Poti-

rendaba, Estado de são Paulo, usando das atribuições que por -

lei lhe são conferidas,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele

sanciona e promulga a seguinte lei:

PRIMEIRA PARTE CAPITULO I

Condições Gerais:

Art. 12- As obras de engenharia em suas diversas

modalidades, bem como de arquitetura, somente poderão ser exec~

tadas no Município com a aprovação da Prefeitura Municipal, ex-

pedido o Alvará de Construção sob a responsabilidade profissio~

nal legalmente habilitado e registrado no CREA-SP.

Art. 22- Eventuais alterações em projetos aprov~

dos serão considerados como objetos novos para os efeitos desta

lei.

Art. 32- O"Alvará de Construção"somente será CO!!

cedido se obra projetada estiver de acordo com as disposições -

legais em vigor e com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.

CAPITULO 11

Da aprovação do projeto.

Art. 42- O requerimento para a aprovação do pro-

jeto e "Alvará de Construção" deverá ser instituído com o proj~

to em três vias, assinados pelo proprietário e pelo autor-res-

ponsável técnico pelo projeto.

12-0 projeto deverá ser instruído com os seguin-

tes elementos:

1- Planta baixa de todos os pavimentos com a indicação do de~

tino de cada pavimento.

11- vistas das fachadas para as vias públicas.

111- Cortes Transversal e longitudinal.

IV- Planta de locação em que indique a posição do edificio a

construir em relação as divisas do lote e construções

existentes, sua orientação(norte magnético ou verdadeiro),
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perfés de Nível ( R.N. o nível do eixo da rua) quadro de il~

minação e telhado.

V - Uma via da A.R.T. ( anotação de Responsabilidade Técnica) d~

vidamente paga e autenticada pelo Banco.

VI - Indicação da forma pelo qual os prédios serão abastecidos de

água potável e do destino a ser dado às águas residuais.

VII- Memorial Descritivo dos materiais a serem epregados na cons-

trução.

a)- O Memorial Descritivo deverá conter as seguintes indica-

ções mínimas:

1- Fundação 4- Forros

2- Elevações 5~ Esquadrias

3- pisos 6- Revestimentos e barras impermeáveis

7- Pintura

8- cobertura

9- Calhas e condutores

10- Instalações em geral.

b)- Para as construções de caráter especializados( cinemas,

fábricas, hospitais, etc.) o mesmo memorial descritivo -

deverá conter as especificações: iluminação e ventilações

artificiais, condicionamento de ar, aparelho contra inceg

dio, além de outras inerentes a cada tipo de construção.

c)- A documentação prevista neste artigo deverá ser complet~

dacom o que for solicitado pela autoridade municipal pa-

ra efeito de maior compreensão do projeto, sempre que n~

cessário ao cumprimento das disposições deste regulamen-

to e de suas normas técnicas especiais.

Art. 52- As peças gráficas obedecerão as

seguintes escalas:

1:100 para as plantas de edifício;

1:50 ou 1:100 para cortes e fachadas;

1:200 para planta de locação e perfís do terreno.

Outras escalas só serão usadas quando justificadas técnica-

mente. § Primeiro- As escalas não dispensam o e~

prego de cotas para indicar as dimensões dos diversos compartimen-

tos, pés direito, e posição de linhas limítrofes.

§ segundo - Nos projetos de reforma, acré~

~~~
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acréscimo ou reconstrução serão representados:

I- A tinta azul ou preta para as partes a serem mantidas.

II- A tinta vermelha para as partes a construir.

III- A tinta amarela para as partes a demolir.

Art. 62- Poderá ser requerida a aprovação

do projeto independentemente do Alvará de Construção, hipótese em

que as plantas serão assinadas pelo proprietário e pelo autor do

projeto.

a) ",O "Alvará de Construçãtl" poderá ser

deferido enquanto válido<~ projeto.

Art. ,72- Todas as peças gráficas e memor,i

ais do projeto deverão conter em todas as vias, as assinaturas.

§ Único: O responsável técnico e o autor

do projeto deverão indicar o número de registr~ no Conselho RegiQ

nal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- (CREA).

Capítulo 111

Da Execução da Obra:

Art. 82- Aprovado o projeto e expedido o

"Alvara de Construção", a execução da obra deverá iniciar-se dentro

de 2 (dois) anos, viável a revalidação.

§ úNICO: Considerar-se-á iniciada a obra

que estiver:

a)- No caso de edificações com alicerces prontos;

b)- No caso de loteamento- executada a demarcação das ruas .e

dos lotes por meio de estacas.

Art. 92- Será obrigatório a colocação de

tapumes sempre que se executar obras de construção, reformas ou d~

molição no alinhamento de via pública.

§ Primeiro: Excetuam-se dessas exigências

os muros e grades igualou inferiores a 2 (dois) metros de altura.

§ segundo : Os tapumes deverão ter a alt~

ra mínima de 2 (dois) metros e poderão avançar até a metade do pa~

seio.

Art. 10t- Não será permitido em hipátese-

alguma a ocupação de qualquer parte da via pública com material de

construção, salvo a parte limitada pelo tapume quando for o caso •
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CAPI 'lULa IV

Das Penalidades:

Art. 112- Qualquer obra ou início de con~

trução sem o respectivo" Alvará de Construção", será sujeito à

embargo, multa correspendente ao valor de 03 ( três) Valor de Ref~

rência ( V.R.) em vigência no Município, e demolição.

§ 12- A multa será elevada ao dobro se deg

tro de 24 ( vinte e quatro) horas não for paralizada a obra e será

acrescida de 10% ( dez pe~ cento) do Valor Referência (V.R.) per -

dia de desobediência apÓs o embargo.

§ 22- Se decorridos 5 (cinco) dias apÓs o

embargo, persistir a desobediência, independentemente de multas e~

tipuladas será requisitado força Policial para. impedir a constru-

ção e proceder a demolição.

Art. 122- A execução de obra em desacordo

caro o projeto aprovado, determinará o embargo, se no prazo de 15 -

(quinze) dias a contar da intimação, não estiver regularizada.

Art. 132- Será impesta pena de demolição-

total ou parcial nos seguintes casos:

A}- Construção clandestina, entendendo-se como tal, a que

for executada sem prévia aprovação do projeto e " Alvará

de Construção".

B}- Construção feita em desacordo com o projeto aprovado.

C}- Obra julgada insegura e não se tomar providências neces-

sárias à sua segurança.

D}- Obras em estado de conservação precar~o.

Parágrafo Único: A pena de demolição não

será aplicada se forem satisfeitas as exigências dentro do prazo -

concedido.

Art. 142- O levantamento do embargo someg

te ocorrerá apÓs a comprovação do cumprimento de todas as exigênci

as que determinaram o recolhimento das multas aplicadas.

CAPI'lULO V

DO HABITE-SE:

utilizada sem a

Art. 152- Nenhuma edificação pedera ser -

concessão do Habite-se. ...,-(1 -'A"'I:~'E~A""II"6.
Art. 162- ~ ••.•U- ..,.I'IY'-
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Art. 162- O habite-se será concedido pela

Prefeitura Municipal, que tenha sido o prédio construído de acordo

com o projeto aprovado.

parágrafo Único: Considerar-se-á concluí-

do o prédio que estiver em fase de pintura e com as instalações hi

dráulicas e elétricas já concluídas.

SEGUNDA PARTE

Das Habitações

Condições Gerais-

Art. 172- A habitação mínima é composta -

de uma sala ou dormitório, uma cozinha e um compartimento de inst~

lações sanitárias.

Art. 182- As espessuras mínimas das pare-

des de tijolos serão de meio tijolo, quando executados com outro -

material, as espessuras deverão ser equivalentes às do tijolo quag

to a impermeabilização, acústica, resistência e estabilidade.

parágrafo Únic~:As paredes construídas

nas divisas do terreno, terão obrigatoriamente a espessura mínima-

de 1 tijolo ou o equivalente.

Art. 192- O Terreno circundante às edifi-

cações será preparado de modo a permitir o livre escoamento das

águas pluviais para a via pública.

§ 12- ~ vetado o escoamento de águas ser-

vidas para a via pública.

§ 22- Os edificios situados no alinhamen-

to da via pública, deverão dispor de calhas e condutores e as águ-

as serão canalizadas por sob o passeio até a sargeta.

§ 32- Os condutores nas fachadas sobre as

vias públicas, serão embutidas na parede na parte inferior a uma

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

§ 42- Não será permitida a ligação de ág~

as pluviais ou resultantes de drenagem à rede de água potável; se-

rão permitidos poços, desde que observem as mínimas exigências le-

gais.

§ 52- Toda a edificação ligada à rede de

água, deverá possuir reservatório com capacidade suficiente para -

atender as necessidades de pelo menos l(um) dia e nunca inferior a

às. fls. 6
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§ 6Q- Não será permitida a construção de

fossa séptica, onde houver rede de esgoto.

CAPtWLO II

- Dimensões mínimas dos Compartimentos-

Art. 20Q- OS compartimentos deverão ter -

conformação e dimensões adequadas à função ou atividades a que se

destinam, atendidos os mínimos estabelecidos neste Regulamento e

em suas Normas Técnicas Especiais.

Art. 21Q- OS compartimentos não deverão -

ter áreas e dimensões infériores aos valores estabelecidos nas

normas específicas para as respectivas edificações de que fazem -

parte e, quando naõ previsto nas referidas normas específicas, aos

valores abaixo:

1-

lI-

111-

IV-

Salas, em habitações

Salas para escritótio,

Dormitórios

Dormitórios Coletivos

: 8,00 m2

comercio ou serviços: 10,00 m2

V- Quartos de vestir quando

VI- Dormitório de Empregada

VII- Salas-dormitórios

VIII- Cozinhas

8,00 m2

: 5,00 m2 por leito

conjugados a dormitórios:

6,00 m2

16,00 m2

7,00 m2

4,00m2

IX- Compartimentos sanitários:

a)- Contendo somente bacia sanitária: 1,20 m2, com dimensão

mínima de 1,00 m;

b)- Contendo bacia sanitária e lavatório: 1,50 m2, com di-

mensão mínima de 1,00 m;

c)- Contendo bacia sanitária e área para banho, com chuveiro

2,00m2 com dimensão mínima de 1,00m;

d)- Contendo bacia sanitária, área para banho, com chuveiro-

e lavatório, 2,50 m2, com dimensão mínima de 1,00 m.

e)- Contendo somente chuveiro, 1,20 m2, com dimensão mímina-

f)-

de l,OOm;

Antecâmara, com ou sem lavatório, 0,90 m2, com dimensão-

mínima de o,90r0;

contendo outros tipos ou combinação de aparelhos a área

necessária, segundo disposições convenientes a proporciQ

nar a cada um deles, uso comodo;

g)-

às fls. 07
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h)- Celas em compartimentos sanitários coletivos, para chu-

veiro, ou bacias sanitárias, 1,20 m2, com dimensão míni-

ma de 1,00;

i)- Mictórios tipo calha, de uso coletivo, 0,60 m em equiva-

lência a um mictório tipo cuba;

j)- Separação entre mictórios de tipo cuba, 0,60m de eixo a

eixo.

X- Vestiários: 6,00 m2

XI- Largura de corredores e passagens:

a)- Em habitações unifamiliares e unidades autonomas de habi

tações multifamiliares, 0,90m;

b)- Em out.r oe.ntí.poa de' edificações:

- Quando de uso comum ou coletivo, 1,20 m

- Quando de uso restrito, poderá ser admitido redução

até 0,90 m.

XII- Compartimentos destinados a outros fins, valores sujeitos

a justificação.

Art.22Q- As escadas naõ poderão ter dimeQ

sões inferiores aos valores estabelecidos nas normas específicas -

para as respectivas edificações de que fazem parte e, quando não

prevista nas referidas normas específicas, dos valores abaixo:

1- DEgraus com piso (p) e espelho (e), atendendo à relação:

0,60 m ~2 e + p ~0,65 m;

II- Larguras:

a)- Quando de uso comum ou coletivo, 1,20m;

b)- Quando de uso restrito poderá ser admitida redução

até O,90r0;

c)- Quando no caso especial de acesso a giraus, torres,-

adegas e situações similares, O,60m.

parágrafo Único: As escadas de segurança

obedecerão as normas ba~xadas pelos órgãos competentes.

Art. 23Q- OS pés-direitos não poderão ser

inferiores aos estabelecidos nas normas espec_ificas para a respeE

tiva edificação e, quando não previstas, aos valores a seguir:

1- Nas habitações: i

a)- Salas e dormitórios

b)- Garagem

c)- nos demias

2,70 m·

II-

2 ,30m;

compartimentos:

às fls. 08
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11- Nas edificações destinadas à comercio e serviços:

a)- em pavimentos térreos, 3,OOm:

b)- em pavimentos superiores, 2,70 m~

c)- garagens, 2,3Om.

111- Nas Escolas:

a)- Nas salas de aula e anfiteatros, valor médio 3,00m,

admitindo-se o mínimo em qualquer ponto, 2,50m:

b)- Instalações sanitárias: 2,50m.

IV- Em locais de trabalno:

a)- Industrias, '~ábricas e grandes oficinas, 4,00m, po-

dendo ser permitidas reduções até 3,00m, segundo a

natureza do trabalho.

b)- Outros locais de 'trabalho, 3,OOm, podendo ser permiti

da reduções até 2,70m, segundo a atividade desenvolvi

da.

V- Em salas de espetáculos, audicórios e outros locais de

reun~ao, 6,00m, podendo ser permitida redução até 4,00m -

em locais de área inferior a 250 m2, nas frisas, camarotes

e galerias, 2,50m.

VI- Em garagens, 2,30 m.

VII- Em porões ou subsolos, os previstos para os fins a que se

destinaram:

VIII- Em corredores e passagens, 2,50m;

IX~ Em armazéns, salões e depÓsitos, excetuados os domicili~

res, 3,00m:

X- Em outros compartimentos, os fixados pelas autoridades s~

nitárias competentes, segundo o critério de similaridade

ou analogia.

CAPITULO UI

- Da Insolação, Ventilação e Iluminação-

Art. 24Q- Para fins de iluminação e venti

lação natural, todo compartimento deverá dispor de abertura comuni

cando-o diretamente com o exterior,

§ lQ- Excetuam-se os corredores de uso

coletivo até 10,00m de comprimento, poços e saguões de elevadores

devendo as escadas de uso comum ter iluminação natural, direta ou

•• .,&~rn\ã-'rLf4~ílLU ~10\)O$.••••~",",_____ sr.\)tlt t 1R~B
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§ 2Q- Para efeito de insolação e ilumina-

ção, as dimensões dos espaços livres, em planta, serão contados -

entre as projeções das saliências, exceto nas fachadas voltadas -

para o quadrante norte.

Art. 2SQ- Consideram-se suficientes para

insolação, iluminação e ventilação de quaisquer compartimentos, em

prédios de um pavimento e de até 4,00 m de altura:

1- Espaços livres fechados, com área não inferior a 6,00 m2

e dimensão mínima de 2,00 m:

11- Espaços aoe rt.oeine s duas extremidades ou em uma delas

(corredores), de largura não inferior a 1,SOm, quer quaQ

do junto as divisas do lote, quer quando entre corpos edi

ficados no mesmo lote, de altura não superior a 4,00 m;.

parágrafo Único: A.referida altura neste

artigo será a altura média no plano da parede voltada para a divi-

sa do lote ou para outro corpo edificado.

Art. 26Q- Consideram-se suficientes para

insolação, iluminação e ventilação de dormitórios, salas, salões e

locais de trabalho, em prédios de mais de um pavimento ou altura -

superior a 4,00 m:

1- Os espaços livres fechados, qe contenham em plano horizoQ

tal, área equivalente a H2/4 ( H ao quadrado, dividido -

por quatro), onde H representa a diferença de nível entre

o teto do pavimento mais alto e o piso do pavimento mais

baixo a ser isolado, iluminado ou ventilado, permitindo-

se o escalonamento:

11- Os espaços livres abertos nas duas extremidades ou em uma

delas (corredores), junto às divisas do lote ou entre cOE

pos edificados, de largura maior ou igual a H/6, com o múnimo de -

2,00 m.

§ lQ- A dimensção mínima do espaço fecha-

do, referido no inciso 1, será sempre igualou superior a H/4 não

podendo ser inferior a 2,00 m e sua área não inferior a 10.OOm2,-

podendo ter qualquer forma, desde que nele possa- ser inscrito, no

plano horizontal um círculo de diametro igual a H/4.

§ 2Q- Quando H/6 for superior a 3,OOm, a

largura excedente deste valor poderá ser contada sobre o espaço -

••rJJ~~ã-'rLf4~•• í,ELU ft.1000s .••••
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aberto do imóvel vizinho, desde que constitua recuo legal obriga-

tório, comprovado por certidão desta prefei.tura, constando no me~

mo,artigo parágrafo e n9 da lei que o obrigue.

Art. 279- Para iluminação e ventilação -

de cozinha, copas e despensas, serão suficientes:

1- Os espaços livres fechados com:

a)- 6,00 m2 em prédios de até 3 pavimentos e altura não

superior a 10,OOm.

b)- 6,00 m2 de área'mais 2,00 m2 por pavimento excedente

de 3 (três); «, com dimensão mínima de 2,00m, e relação

entre seus lados de 1 paral,5, em prédios de mais de

3 pavimentos ou altura superior a 10,OOm.

11- Espaços livres abertbs de largura não inferior a:

a)- 1,50 m em prédios de 3 pavimentos. ou 10,00m de altura

b)- 1,50 mais 0,15m por pavimento excedente de 3 (três)-

em prédios de mais de 3 pavimentos.

Art. 289- Para ventilação de compartimeg

ro sanitário, caixa de escada e corredores com mais de 10,00m de

comprimento será suficiente o espaço livre fechado com área míni-

ma de 4,OOm2, em prédios de até 4 pavimentos. Para cada pavimento

excedente haverá um acréscimo de 1,00 m2 por pavimento. A dimens~,

mínima não será inferior a 1,5Om e relação entre seus lados de 1

para 1,5.

Parágrafo dnico: Em qualquer tipo de edi

ficação será admitida a ventilação indireta ou ventilação forçada

de compartimentos sanitários mediante:

1- Ventilação indireta através de compartimento contínuo, -

por meio de dutos de secção não inferior a 0,40m com di-

mensão vertical mínima de 0,4Om e extensão não superior

a 4,00m. Os dutos deverão se abrir para o exterior e ter

as abe~turas teladas.

11- Ventilação natural por meio de chaminé de tiragem, aten-

dendo aos seguintes requisitos mínimos:

a)- Secção transversal dimensionado de forma a que cor-

respondam, no mínimo 6 m2 ( seis centímetros quadra-

dos) de secção para cada metro de altura da chaminé,

devendo em qualquer caso, ser capaz de conter um cíE

culo de O, 60m de diâmetro. ""#&':;'ií'rlJ4~
às fls. 11 .••• V-"" t'~~1000s"'"
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b)- Ter prolongamento de pelo menos 1 (um) metro acima -

da cobertura.

c)- Ser provida de abertura inferior, que permita limpe-

za e de dispositivo superior de proteção contra penetra-

ção de águas de chuva.

Art. 29Q- A área iluminante dos comparti

mentos deverá corresponder no mínimo à:

I- Nos locais de trabalho e nas destinadas a ensino, leitu-

ra e atividades simi~ares: 1/5 da área do piso;

II- Nos compartimentos destinados à dormir, estar, cozinhas,

comer e em compartimentos sanitários: 1/8 da área do pi-

so, com o mínimo de 0,60 m2;

III- Nos demais tipos de compartimentos: l/la da área do piso

com o mínimo de 0,6Om2.

Art. 30Q- A área de ventilação natural -

deverá ser em qualquer caso de no mónimo, a metade de superfície

de iluminação natural.

Art. 31Q- Não serão considerados insola-

dos ou iluminados os compartimentos cuja profundidade a partir da

abertura iluminante for maior que três vezes o seu pé-direito, ig

cluída na profundidade a projeção das saliências, alpendres ou o~

tras coberturas.

Art. 32Q- Em casos especiais, poderão ser

aceitas ventilação e iluminação artificiais, em substituição às

naturais, desde que comprovada sua necessidade e atendidas as NOE

mas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ( ABTN).

parágrafo Único: Para os sub-solos, a a~

toridade municipal competente poderá exigir a ventilação artifici

alou demonstração técnica de suficiência da ventilação natural.

Art. 33Q- Poderá ser aceito, para qual--

quer tipo de edificação, como alternativas aou'l.ftendimento das

exigências dos artigos anteriores, referentes a insolação e venti

lação natural, demonstração técnica de sua suficiência, na forma-

que for estabelecida em norma técnica especial.

Art. 34Q- Não serão permitidas clarabói-

as nos passeies das vias públicas, para qualquer destinação.

Art. 35Q-

às fls. 12
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Art. 352- Não serão permitidas saliênci

as sobre o alinhamento quando se tratar de " marquise" em estabe-

lecimentos comerciais.

§ 12- AS marquises terão um recuo mínimo

do meio fio, da metade do passeio e nunca inferior à 0,50m.

9 22- Serão permitidas marquises somente

quando sua altura for no mínimo de 3 (três) metros a partir do

ponto mais alto do passeio.

CAPITULO IV.

- DAS CONDIÇCES GERAIS DOS PAVIMENTOS-

Art. 362- Quando ao rés do chão não con~

tituir habitação autonoma e s~bre ele existe outro pavimento, de-

verão comunicar-se internamente por meio de escadas.

Art. 372- É obrigatória a instalação de

compartimento sanitário em todos os pavimentos.

CAPITULO V.

- Das Condições Gerais dos Elementos de Ligação entre Comparti-

mentos das Escadas e Elevadores.

Art. 382- As escadas deverão dispor obri

gatoriamente de patamares separando lances de 17 (dezessete) de-

graus no máximo.

Art. 392- As caixas de escadas deverão -

ser em todos os pisos iluminadas e ventiladas diretamente do ext~

rior.

Art. 402- Todo edifício com mais de 10

(dez) pavimentos deverão conter 2 (dois) elevadores no mínimo.

§ 12- O elevador não dispensa a escada.

§ 22- As caixas de elevadores deverão -

ser executadas em alvenarias revestidos internamente com material

incombustível.

§ 32- A parede fronteira à porta dos el~

vadores deverão estar dela afastada de 1,5m ( um-metro e meio) no

mínimo.

Art.

talado sem que o proprietário
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alvará que poderá ser obtido juntamente com o de aprovação da plag

ta do prédio.

parágrafo Único: Os elevadores não pode-

rão funcionar sem licença e ficarão sujeitos à fiscalização.

Art. 422- Nenhum elevador poderá funcio-

nar sem que seja assinado termo de responsabilidade técnica com

indicação do nome e n2 de registro no Conselho do Profissional

responsável ou firma habilitada encarregada da conservação de sua

parte mecânica e elétrica.

~rt. 432- Ficarão sujeitos às disposições

deste capítulo, no que couber, os elevadores de carga.

CAPITULO VI

- Especificações Construtivas Gerais-

Art. 442- Os materiais empregados nas

construções deverão ser adequados ao fim a que se destinam e ateg

der as normas específicações da Associàção Brasileira de Normas -

Técnicas ( ABTN).

Art. 452- Toda edificação deverá ser peE

feitamente isolada da umidadee emanações provenientes do solo, m~

diante impermeabilização entre os alicerces e as paredes e em to-

das as superfícies, da propria edificação e das edificações vizi-

nhas, sujeitas à penetração de umidade.

Art. 462- A cobertura dos edificios será

feita com materiais impermeáveis, incombustíveis e maus condutores

de calor.

Art. 472- As cozinhas, instalações sani-

tárias, depÓsitos, armazéns, despensas, adegas e compartimentos -

similares, terão o piso e as paredes revestidas até a altura de

2,OOm no mínimo, de material liso, resistente, impermeável e lav~

vel, ou na forma que for previstas em normas específicas.

§ 12- O disposto neste artigo se aplica-

a locais de trabalho, segundo a natureza das atividades a serem -

neles desenvolvidas, a critério da autoridade mu~icipal competente

§ 22- Nas cozinhas e instalações sanitá-

rias de habitação, exceto dos coletivos, a altura da Barra imper~

meável poderá ser reduzida a 1,50m, no mínimo.
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§ 32- Para comp"rtimentos de tipos não-

previstos, adotar-se-á o critério de similaridade.

CAPITULO VII.

- Disposições Diversas-

Art. 482- Os sistemas privados de abast~

cimento de água ou de disposição de esgotos deverão ser submetidos

à aprovação da autoridade municipal.

§ 12~ Os poços de suprimento de água co~

siderados inservíveis e as fossas, que não satisfazerem as exi--

gências deste regulamento e d~ suas normas técnicas especiais, -

deverão ser aterradas.

§ 22- Cada prédio deverá ter um sistema

independente de afastamento de águas residuais.

Art. 492- As edificaçõés nofundo dos lo-

tes e nos denominados" lotes de fundo", obedece no que for nece~

sário às normas específicas para Habitação Unifamiliar.

Art. 502- A forma das salas e dos dormi-

tórios será que permita a inscrição de um circulo de 1,00 ( um m~

tro) de raio, entre os lados opostos e concorrentes.

parágrafo Único: As paredes concorrentes

não podem formar a~gulo menor que 602 ( sessenta graus).

Art. 512- Os compartimentos sanitários -

não poderão ter comunicação,direta com sala de refeição, copa, cQ

zinhas ou despensas.

Art. 522- Todos os aoarelhos sanitários-

serão munidos de sifão hidráulico.

Art. 532- Todos os ramais de esgoto serão

convenientemente ventilados por tubos de diâmetro mínimo de 2" (-

duas polegadas' com saída direta para o exterior, devendo tal tu-

bo prolongar-se no mínimo até 1,00 ( um metro) acima do telhado.

Art. 542- Os tubos de queda deverão ser

de material impermeável e resistente, e de diâmetro 4"(quatro po-

legadas) •

Art. 552- As ligações dos aparelhos sani

tários com o tubo de queda serão feitas por meio de peças especi~

ais de diâmetro adequado.

Art.
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Art. 56Q- A declividade mínima dos rama-

is das instalações sanitárias, será de 3% ( três por cento) e os

diâmetros mínimos serão:

a}- nos ramais de banheiro, pias, lavatórios e tanques,-

mínimo de 2" (duas) polegadas.

b}- nos ramais de vaso sanitário, mínimo de 4" (quatro)-

polegadas.

c}- nos sub-ramais para aparelhos que não sejam vasos sa

nitários, ml.nl.mode 3" (tres) polegadas.-

Art, 57~- Todos os ramais, sub-ramais e

colunas serão convenientemente instaldaos de maneira a facilitar-

a inspeção e limpeza.

Art. 58Q- Cada casa terá um ramal inde--

pendente, sendo em casos especiais, permitidas"ligações pelos fug

dos, desde que o interessaCbesteja autorizado por título hábil, à

critério do PodeFPúblico.

Art. 59Q- ~ obrigatório a ligação da re-

de domiciliar às redes gerais de água e esgoto quando tais redes

existirem na via pública fronteira à edificação.

parágrafo Único: Todos os serviços de -

água e esgoto serão executados de acordo com a legislação vigente.

Art. 60Q- Nenhum prédio poderá ser cons-

truído sem que se verifique as condições de resistência do solo e

sem que sejam tomadas necessárias providências para garantia e e~

tabilidade da construção.

Art. 61Q- A construção e a conservação -

de passeios será feita pelo proprietário do imóvel adjacente, de

acordo com as especificações técnicas.

parágrafo Único: Para a entrada de veíc~

los no interior dos lotes, deverá ser rebaixada a guia e rampeado

o passeio, o rampeamento não pod ir além de O,30cm ( trinta Centi

metros) da guia.

TERCEIRA PARTE

NORMAS ESPECIFICAS DAS EDIFICAçõES

CAPITULO I

- Habitações Unifamiliares - Casas-

Art. 62~:

às fls. 16
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Art. 622- Toda habitação deverá dispor -

de pelo menos um dormitério, uma cozinha, uma instalação sanitári

a e uma área de serviço.

Art. 632- As salas, dormitórios e cozi-

nhas das habitações deverão apresentar áreas não inferiores às se

guintes:

1- Salas 8,00 m2

Il- Dormi tár ios:

a)- Quando se tratar de um único além da sala: 12,00 m2.

b)- Quando se tratar de dois: 10.00m2 para cada um.

c)- Quando se tratar de três; ou mais: 10,00 m2, para um

deles, 8,00 m2 para cada um dos demais, menos um, -

que poderá admitir com 6,00 m2.

d)- Quando se tratar de sala dormitório: 16.00 m2:

e)- quartos de vestir, quando conjugados à dormitórios

4,00 m2.

f)- dormitórios de empregada: 6,00 m2.

111- Cozinhas: 7,00 m2.

Art. 642- As cozinhas terão paredes afe

altura de 1,50m no mínimo e os pisos revestidos de material liso

resistente e impermeável, não se comunicarão diretamente com dOE

mitórios ou compartimentos providos de bacia sanotária.

parágrafo Único: Nas cozinhas, deverá -

ser assegurada ventilação permanente.

Art. 652- A copa,

entre a cozinha e

quando houver, deverá-

os demais cômodos daser passagem obrigatória

habitação.

Art. 662- Nas casas que não disponham -

de quarto de empregada, os depÓsitos, despensas, adegas, despejes

rouparia e similares, somente poderão ter:

1- Área não superior a 2,00 m2 ou

11- Ãrea igualou superior a 6,00 m2, devendo, neste caso, -

atender as normas de insolação, iluminação e ventilação

aplicáveis à dormitórios.

Art. 672- Em toda habitação, deverá ha-

ver pelo menos um compartimento provido de bacia sanitária, lav~

tório e chuveiro, com:

às fls. 017

1- Área não inferior a 2,50 m2;

11-
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11- Paredes até a altura de 1,50m, no mínimo, e os pisos re-

vestidos de material liso, resistente, impermeável e la-

vável.

parágrafo Único: Nestes compartimentos -

deverá ser assegurada ventilação permanente.

Art. 682- Os pisos e paredes dos demais

compartimentos serão revestidos com materiais adequados ao fim a

que se destinam.

Art. 692- A largura dos corredores inteE

nos e das escadas, não poderá' ser inferior a 0,90 m.

parágrafo Único: A largura mínima das e~

cadas destinadas a acesso a giraus, torres, adegas e outras situ~

ções similares, será de O,60m.

Art. 702- Os pé-direitos mínimos serão -

os seguintes:

1- Salas e dormitórios: 2,70m

11- Garagem 2,30m

111- Demais compartimentos: 2,50 m.

parágrafo Único: Os compartimentos situ~

dos em sub-solo ou porões, deverão atender aos requisitos acima,-

segundo seu destino.

CAPIWLO 11

- Habitações Multifamiliares - Edifícios de Apartamentos-

Art. 7122• Aplicam-se aos edifícios de

apartamentos as normas gerais referentes às edificações e as es~

cíficas referentes às habitações no que couber, complementadas ~

lo disposto neste capítulo.

Art. 722- Nos edifícios de apartamentos,

deverão existir dutos de queda para lixo e compartimento para ser

depÓsito com capacidade suficiente para 24 horas no mínimo.

§ 12- Os dutos deverão ter abertura aci-

ma da cobertura do prédio provida de tela, serão de material que

permita lavagem e desinsetizações periódicas devendo sua superfí

cie ser lisa e impermeável.

§ 22- A critério da autoridade municipal

poderá ser dispensada a exigência deste artigo.

§ 32- No recinto das caixas de escada -

aberturas diretas para e;;,1&~~'~~~
às fls. 18 ••• ÍÉ~~~1()tlOS"'"
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não poderão existir



~

~

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA
LARGO BOM JESUS, 90 - FONE: (0172) 49-1221 - CEP 15.114 - POTIRENDABA - SP

C.G.C.45.094.901/0001-28

fls. 18

para equipamentos ou dispositivos de coleta de lixos.

Art. 732- É obrigatório a instalação de

elevadores na forma disposta no artigo 189 deste regulamento.

Art. 742- É obrigatório a existência de

depÓsito de material de limpeza, compartimento sanitário, vestiá-

rio e chuveiro para uso exclusivo do pessoal de serviço. O vesti~

rio não terá ;área inferior a 6,00 m2.

parágrafo Único: Essa exigência poderá -

ser dispensada, a juízo da autoridade municipal, nos edificios que

comprovadamente, pelas suas dimensões e características a justifi

quem.

Art., 752- As piscinas em edifícios, quag

do não privativas de unidades autonômas, serão consideradas de

uso coletico restrito, sujeitos, no que lhe for aplicável, ao dis

posto neste Regulamento e em suas normas técnicas Especiais.

parágrafo Único: As piscinas pr ativas,

serão consideradas piscinas de uso familiar.

Art. 762- Nos prédios de apartamentos

não será permitido depêsitar materiais ou exercer atividades que

pela sua natureza, representem perigo ou sejam prejudiciais à

saúde e ao bem-estar dos moradores do prédio e vizinhos.

CAPITULO III

- Conjuntos Habitacionais -

Art. 772- Os conjuntos habitacionais de-

verão observar as disposições deste regulamento e àe normas Técni

cas Especiais referentes a loteamentos e parcelamento de imóveis,

assim como as referentes às habitações e a outros tipos de edifi-

cações que os componham.

Art. 782- Deverão segundo a população que

abrigam, prever áreas ou edificações necessárias para atividade -

de comércio, serviços, recreação e ensino.

Art. 792- Para aprovação pela Prefeitura

Municipal de projetos de conjuntos habitacionais, situados em área

não beneficiadas pelos sistemas públicos de água-e de esgoto, se-

rá exigida indicação da solução a ser dada ao abastecimento de á-

gua e ao afastamento de esgotos e comprovação de que a mesma está

aprovada pelos órgãos competentes.

às fls. 19

Art. 802-
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Art. 802- O disposto neste capítulo será

complementado por Norma Técnica Escpecial que conterá também, di~

positivos especiais aplicáveis aos conjuntos de habitação de int~

resse social.

CAPITULO IV

- Habitações Coletivas -

- seção I -

Hotéis, motéis,' Casas de pensão, Hospedarias e Esta-

belecimentoscongêneres.

Art. 812- Os hotéis, motéis, casas de

pensão, hospedarias e estabelecimentos congêneres obdecerão as

normas e especificações gerais para as edificações e as especifi-

cas para habitação, no que aplicáveis, comple~entados pelo dispo~

to nesta seção.

Art. 822- Nos. hotéis, motéis, casas de

pensão, hospedarias e estabelecimentoa congêneres, todas as pare-

des internas serão revestidas ou pintadas com material impermeável

até a altura mínima de 1,SOm, não sendo permitida paredes de mad~

ira para divisão de dormitórios.

Art. 832- As instalações ~anitárias de

uso geral deverão:

1- ser separadas por sexo, com acessos independentes;

11- Conter, para cada sexo, no mínimo, uma bacia sanitária,

um chuveiro, um box e um lavatório para cada grupo de 20

- leitos, ou fração, do pavimento a que servem;

111- Nos pavimentos sem leitos, ter, no mínimo, uma bacia sa-

nitária e um lavatório para cada sexo;

IV- Atender as condições gerais para compartimentos sanitá-

rios.

parágrafo Único: Para efeito do Inciso 11

não serão considerados leitos de apartamentos que disponham de

instalações sanitarias privativas.

Art. 842- Os estabelecimentos deverão -

ter reservatório de água potável, com capacidade que atenda ao es

tabelecido pelas Normas do ABTN.

Art. 8S2- Os dormitórios deverão ter á-

às fls. 20 't.r!J:J~,nIã-rELf4#.í1LU .1000s ••••
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ter área correspondente a, no mínimo S,OOm2 por leito e não infe-

rior em qualquer caso a 8,00 m2, quando não dispuserem de instal~

ções sanitárias privativas, deverão ser dotados de lavatório com-

água corrente.

Art. 862- Os hotéis, motéis, casas de peQ

são, hospedaria e estabelecimentos congêneres, que forneçam alimeQ

tação, deverão obedecer a todas as disposições relativas a estab~

lecimentos comerciais de gêneros alimentícios no que lhes forem -

aplicáveis.

Art. 872- Os estabelecimentos de que tr~

ta esta seção, estão sujeitos a vistoeia pela Prefeitura Munici--

pal, para efeito de registro perante a autoridade competente.

Parágrafo Único: Constatada em vistoria,

que o local apresenta condições sanitárias satisfatórias, será e~

pedida correspondente " Certidão de Vistoria".·

Art. 882- Os motéis, serão providos, --

obrigatoriamente, dentro de suas divisàs, de locais para estacio-

namento de veículos, na proporção de um local para cada quarto ou

apartamento.

SEÇÃO II.

Asilos, orfanatos, albergues e Estabelecimentos Con-

gêneres.

Art. 892- Aos asilos, orfanatos, alber ~

gues e estabelecimentos congêneres, aplicam-se normas gerais ref~

rentes a edificações e as específicas das habitações no que couber

complementadas pelo disposto nesta seção.

Art. 902- As paredes internasI, até a al-

tura mínima de l,SOm, serão revestidas ou pintadas de material i~

permeável não sendo permitidas divisões de madeira.

Art. 912- Os dormitórios coletivos, deve

rão ter área não inferior a S,OOm2 por leito, os dormitórios dos-

tipos quarto ou apartamento deverão ter área naõ inferior a 5,00

m2 por leito com o mínimo de 8,00 m2.

Art. 922- As instalações sanitárias serão

uma bacia sanitária, um lavatório e um

leitos, além de mictório na proposição de

na proposição mínima de

chuveiro, para cada 10

1 para cada 20 leitos.
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Art. 932. Os locais destinados ao armaz~

namento, preparo, manipulação e consumo de alimentos, no que apli

cáveis, deverão atender às exigências para estabelecimentos co-

merciais de alimentos.

Art. 942- Quando tiverem 50 ou mais lei-

tos, deverão ter locais apropriados para consultórios médicos e

odontológico, bem como quartos para doentes.

Art. 952- Deverão ter área para recrea--

ção e lazer, não inferior a l~~ (dez por cento) da área edificada.

par~grafp Único: A área prevista neste -

artigo terá espaço coberto destinado a lazer, não inferior à sua-

quinta parte e a restante será arborizada ou ajardinada ou, ainda,

destinada a atividades esportivas.

Art. '962- Se houver locais para ativida-

des escolares, estes deverão atender às normas estabelecidas pa-

ra as escolas, no que for aplicáveis.

SEÇÃO III

- Estabelecimentos Militares e Penais, Conventos, Mosteiros, Semi

nários e Similares-

Art. 972- Aos estabelecimentos militares

e penais, sob a jurisdição do Estado, bem como aos conventos, mo~

teiros , seminários e similares, se aplicam às disposições da Se-

ção anterior, adaptada, segundo as peculiaridades de cada tipo de

edificação.

CAPITULO V

- Habitações de Interesse Social -

Art. 982- Considere-se habitação de int~

resse social a habitação com o máximo de 60,00 m2, integrando cog

juntos habitacionais, construída por entidades públicas de admini~

tração direta ou indireta.

§ 12- ~ também considerada de interesse-

social a habitação isolada, com o máximo de 60,OOm2, construída -

sob responsabilidade do proprietário segundo projetos tipos ela~

rados por esta Prefeitura.

§ 22- Mediante atos específicos, poderão

ser considerados de interesse social habitações construídas ou

às fls. 22

financiadas por outras entidades.

Art. 992-
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Art. 992- O projeto e a execução de habi

tações de interesse social, embora devam observar as disposições

relativas à aprovação, gozarão, em caráter excepecional, das per-

missões especiais estabelecidas neste capítulo.

Art. 1002- No projeto e construção da c~

sa de interesse social serão admitidos os seguintes mínimos:

1- pé-direito de 2,40m em todas as peças

11- ~Area útil de 4,00 m2 para cozinha;

111- Área útil de 2,00 m2 para compartimento sanitário.

1V- Área útil de 6,00 m2, nos quartos desde que um tenha 8,00m2

"Art;; 1012- Todas as paredes poderão ser

de meio tijolo de espessura e assentados com barro ou saibro, de~

de que :

1- sejam revestidos com argamassa de cal e areia;

11- Haja impermeabilização entre os aliGe~ces e as paredes.

111- Os alicerces tenham espessura de um tijola e sejam fei--

tos com argamassa adequada.

Art. 1022- A barra impermeável nas pare-

des, com 1,50 m de altura no mínimo, será obrigatório somente no

compartimento sanitário. Na cozinha deverá ser feito pelo menos -

rodapé de ladrilho ou argamassa de cimento.

Art. 1032- ~ permitida na cozinha, no

compartimento sanitário e nas passagens, pavimentação de tijolos-

com revestimento de argamassa de cimento e areia de 1,50cm de es-

pessura.

Art. 1042- ~ obrigatória a ligação do

prédio às redes urbanas de água e esgotos e, na falta destas a

construção de poços, com instalações de bomba e reservatório de

500 litros no mínimo, com canalização para a cozinha e instalação

sanitária, bem como é obrigatório a instalação de fossa séptica,-

obedecidas as prescrições deste Regulamento.

CAP1 TULO VI.

- Edificações destinadas a Ensino - Escolas-

Art. 1052- A área das s~las de aula COE

responderá no mínomo a 1,00m2 por aluno lotado em carteira dupla

e de 1,20m2 quando em carteira individual.

Art. 1062- Os auditórios ou salas de

grande capacidade das escolas ficam sujeitos tamb~ seguintes

à s fi". 23 .,,,~~
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seguintes exigências:

1- Área útil não inferior a 0,8Om2 por pessoa:

11- ventilação natural, ou renovação mecânica de 50m2 de ar

por pessoa, no m1n1mo, no período de 1 hora.

Art. 1072- A área de ventilação natural

das salas de aula deverá ser no mínimo igual à metade da superfíe

cie iluminante, a qual será igualou superior a 1/5 da área piso.

§ 12- Será obrigatório a iluminação nat~

ral unilateral esquerda, sendo admitida a iluminação zenital, quag

do prevenidop ofuscamento •

., § 22- A iluminação artificial, para que-

possa ser adotada em substituição à natural, deverá ser justific~

da e aceita pela Prefeitura Municipal e atender as normas da ABTN.

Art. 1082- Os corredores não poderão ter

larguras inferiores a:

I: 1,50m para servir até 200 alunos:

11- 1,50m acrescido de:

a}- 0,007 ( sete milímetros) por aluno de 200 à 500:

b}- 0,005( cinco milímetros} por aluno de 501 à 1.000;

c}- 0,003 (trAs milímetros) por aluno excedente de 1.000.

Art. 1092- As esltadas e rampas deverão ter

em sua totalidade largura não inferior à resultante de aplicação-

dos critérios de dimensionamento dos corredores, para a lotaç~o -

de pavimento a que servem, acrescida da metade daquela necessária

para a lotação do pavimento imediatamente superior.

§ 12- Para os efeitos deste artigo serão

considerados os dois pavimentos que resultem no maior valor.

§ 22- As escadas não poderão apresentar-

trechos em lequel os lances serão retos, não ultrapassarão a 16 -

degraus e estesn~~rão espelhos com mais de O,16m, nem piso com m~

nos de 0,30m e os patamares terão extensão não inferior a 1,5Om.

§ 32- As escadas deverão ser obrigatóri~

mente dotadas de corrimão.

§ 42- O n2. de escadas será de 2 no míni

mo, dirigidas para saídas autonomas.

declividade

de material

cento} ,

§ 52- As rampas não deverão apresentar -

superior a 12% ( doze por cento) e serão revestidas-

não escorregadio, sempre

Art: 1102-

às fls. 24
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Art. 1102- As escolas deverão ter com -

partimentos sanitários, devidamente separados para uso de cada -

sexo.

§ 12- Esses compartimentos, em cada pa-

vimento deverão ser dotados de bacias sanitárias em número corre~

pondente no mínimo, a uma para cada 25 alunas; uma para cada 40

alunos; um mictório para cada 40 alunos; e um lavatório para ca-

da 40 alunos ou alunas.

§ 22- As portas das celas em que estiv~

rem situadas as bacias sanitárias deverão ser colocadas de forma

a deixar vãos livres de'O,15m de altura na parte inferior de 0,30

metros, no mínimo, na parte superior.

§ 32- Deverão também, ser previstas in~

talações sanitárias para profêssores que deverão atender, para -

cada sexo, à proporção mínima de uma bacia sanitária para cada -

10 salas de aula; e os lavatórios serão em número não inferior a

um para cada 6 salas de aula.

§ 42- ~ obrigatória a exigência de ins-

talação sanitária nas ,~aáreas de recreação, na proporção mínima-

de 1 bacia sanitária e 1 mictório para cada 200 alunos, uma baci

a sanitária para cada 100 alunas e um lavatório para cada 200 a~

lunos ou alunas. Quando for prevista a prática de esportes ou -

educação física, deverá haver também chuveiros na proporção de -

um para cada 100 alunos ou alunas no mínimo.

Art. 1112- ~ obrigatório a instalação -

de bebedouros de jato inclinado e guarda protetora na proporção

mínima de 1 (um) para cada 200 alunos, vedada sua localização em

instalações sanitárias; nos recreios, a proporção será de l(um)

bebedouro para cada 100 alunos.

parágrafo Único: Nos bebedouros, a ex-

tremidade do local de suprimento de água deverá estar acima do -

nível de transbordamento do receptáculo.

Art. 1122- Os compartimentos dos locais

destinados à preparação, venda ou distribuição .de alimentos ou

bebidas, deverão satisfazer às exigências para estabelecimentos-

comerciais de gêneros alimentícios, no que, lhes for aplicável.

Art. 1132- As áreas destinadas à admi--

nistração e ao pessoal
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prescrições para locais de trabalho no que forem aplicáveis.

Art. 1142- Nos internatos, além das di~

posições referentes a escolas, serão observadas as referentes às

habitações, aos dormitórios coletivos, quando houver, e aos loc~

is de pr epaxo., manipulação e consumo de alimentos, no que lhes -

forem aplicáveis.

Parágrafo Único: Deverá haver também ,

nos internatos, local para consultório médico, com leitos anexos.

Art. 1152-Nas escolas de pr~meiro grau,

é obrigatório a existência de local coberto para recreio, com

área, no minimo, igual a 1/3 (um treçol da soma das áreas das sa

las de aula.

Ar t.; 1162- As áreas de recreação deve--

rão ter comunicação com o logradouro público, que permita rápido

escoamento dos alunos em caso de emergência; para tal fim, as

passagens não poderão ter largura total inferior à corresponden-

te a 1 cm por aluno, nem vãos inferio~es a 2 metros.

Art. 1172- As escolas ao ar livre, par-

ques infantis e congêneres, obedecerão às exigencias deste Regu-

lamento no que aplicáveis.

Art. 1182- Os reservatórios de água po-

tável das escolas terão capacidade adicional à que for exigida ~

para combate à incêncio, não inferior à correspondente a 50 li-

tros por aluno.

parágrafo Único: Esse minimo será de 100

litvos por aluno, nos semi-internato, e de 150 litros por alunos

nos internatos.

CAP1 TULO VII •

- Locais de Reunião - Esportiva, Recreativa, Social- Cultural e

Religiosa.

seção 1-

Piscinas:

Art. 112- Para efeito ueste R gulamento

as piscinas se classificam nas quatro categorias seguintes:

1- Piscinas de Uso Público: as utilizáveis pelo público em

geriU;

11- Piscinas de uso coletivo

às fls. 26
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por grupos restritos, tais corno,condomínios, escolas,

entidades, associação, hotéis, motéis e congêneres;

III- Piscinas de uso familiar: as piscinas de residências -

unifamiliares I
IV- Piscinas de uso especial: As destinadas a outros fins -

que não esporte ou a recreação, tais cornoos terapeuti-

cos e outros.

ArE. 1202- Nenhuma piscina poderá ser -

construída ou funcionar sem que atenda às especificações do pro-

jeto aprovado peLa:autoridade competente, obedecidas as disposi-

ções deste Regulamento e das Normas Técnicas-mspeciais a elas

aplicáveis.

§ 12- As piscinas de uso público e de

uso coletivo restrito, deverão possuir alvará de funcionamento,-

que será fornecido pela Prefeitura municipal,-apés a vistoria de

suas instalações.

§ 22_ As piscinas de uso familiar e de-

uso especial ficam dispensadas das exigências deste REgulamento.

Art. 122- As piscinas constarão, no mí-

nimo, de tanque, sistema de circulação ou de recirculação, vesti

ários e conjuntos de instalações sanitárias.

Art. 1222- O tanque obedecerá as seguiQ

tes especificações mínimas:

I- Revestimento interno de material-

resistente, liso e impermeável;

II - O fundo não poderá ter saliências

reentrâncias ou degraus;

III - A declividade do fundo, em qual-

quer parte da piscina, não poderá ter mudanças bruscas; e até -

1,SOm de profundidade não será maior que 7% (sete por cento).

IV - As entradas de água deverão estar

submersas e localizadas de modo a produzir circulação em todo o

tanque. § 12- O tanque deverá estar localizado-

de maneira a manter um afastamento de, pelo menos 1,50m das divi

aa s ,

§ 22_ Em todos os pontos de acesso à

área do tanque, é obrigatório a existência de lava-pés, com di-

mensões mínimas de 2,00x2,00 m e, de 0,20m':;';~~d:::;;,~~

as fls. 27 - .,;;;iJ.UJII-~1.0t'lf:>--
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útil, nos quais deverá ser mantido claro residual acima de 25

mg/litro.

Art. 1232- Os vestiários e as instala -

ções sanitárias, independentes por sexo, conterão pelo menos:

I- bacias sanitárias e lavatórios na proporção de l(um) pa

ra cada 60 homens, e l(urn) para cada 40 mulheres.

II- Mictórios na proporção de l(urn) para cada 60 homens;

III- Chuveiros, na proporção de l(urn) para cada 40 banhistas.

§ i2- Os chuveiros deverão ser localiz~

dos de forma a tornar obrigatório a sua utilização antes da en-

trada dos banhistas na área do tanque.

§ 22_ As bacias sanitárias deverão ser

localizadas de forma a facilitar a sua utilização antes dos -

chuveiros.

Art. 1242- A área do tanque será isola-

da, por meio de divisória adequada.

Parágrafo Único: O ingresso nesta área

só será permitido após passagem obrigatória pelo chuveiro.

Art. 1252- Serão regulamentadas por N0E

mas Técnicas Especiais, a qualidade da água utilizada nas pisci-

nas, os projetos das piscinas, os requisitos sanitários de uso,-

de operação e de manutenção, bem corno o controle médico sanitário

dos banhistas.

Seção IL

- Cinemas, Teatros, Auditórios e Similares -

Art. 1262- As salas de espetáculo e au-

ditório, serão construídas com materiais incornbustíveis.

Art. 1272- SÓ serão permitidas salas de

espetáculos no pavimento térreo e no imediatamente superior, ou

inferior, devendo em qualquer caso, ser assegurado o rápido escQ

~ento dos espectadores.

Art. 1282- As portas de saída de espet~

cuios, deverão obrigatoriamente abrir para o lqdo de fora, e ter

na sua totalidade a largura correspondente a 1 cm por pessoa pr~

vista para lotação total, sendo no mínimo de 2,OOm por vão.

Art. 1292- Os corredores de saída aten-

derão ao mesmo critério do artigo anterior. _17 _
~arágrao Único: "'#L:2.Lúã'f.i./4~
às fls. 28 ••• íl r.U'(),,~1000S
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Parágrafo Onico: Quando houver rampas,

sua declividade não poderá exceder a 12%: quando acima de 6%, s~

rão revestidas de material não escorregadio. A largura das rampas

será a mesma exigida para escadas.

Art. 1302- As escadas terão largura não

inferior a 1,50m e deverão apresentar lances retos de 16 degraus

no máximo entre os quais se intercalarão patamares de 1,5Om de e

extensaa, no mínimo, não podendo apresentar trechos em leque.

§ 12- Quando o número de pessoas que por

elas devem transitar for superior a 150, a largura aumentará à -

razão de 5mm por pessoa·'excedente.

§ 22- Os degraus não terão piso inferior

a 0,30m, nem espelho superior a 0,16 m.

Ar t,', 131-l!-As salas de espetáculo serão

dotadas de dispositivos mecânicos que darão.renivação constante-

de ar, com capacidade de 13,00m2 de ar exterior, por pessoa e

por hora.

Parágrafo Onico: Quando instalado o si~

tema de ar condicionado será obedecida a norma da Associação Br~

sileira de Bormas Técnicas.

Art. 1322- As cabines de projeção de ci

nemas deverão satisfazer as seguintes condições:

1- Área mínima de 10,OOm2, pé-direito de 3,00m:

11- Porta de abrir para fora e construção de materia.l inco!!!

bustíveL

111- Ventil~ção natur~l ou por dispositivos mecânicos.

IV- Instalação Sanitária.

Art. 1332- Os camarins deverão ter área

não inferior a 4,00 m2 e serão dotados de ventilação natural ou-

por dispositivos mecânicos.

parágrafo Onico: Os camarins individua-

is ou coletivos serão separados para cada sexo, e servidos por -

instalações sanitárias com bacias, chuveiros e lavatórios, na -

proporção de 01 conjunto, para cada 5 camarins individuais ou pa

ra cada 20,00m2 de camarins coletivos.

Art. 1342- As instalações sanitárias de~

ao público nos cinemas, teatro e aud16rio, serão separa-

sexo e independentes para cada ord ••em d.,e l~C l~~:\a:~'E.-~L-~~A
parágrafo Onico: ••.......~.__-~..,.-=
às. fls. 29 ••i.....:.........lJ...... ~"lol)OS •••••..
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parágrafo Único: Deverã9 conter, no mí-

nimo, uma bacia sanitária para cada 100 pessoas, um lavatório e

um mictório para cada 200 pessoas ~dimitindo-se igualdade entre-

o número de homens e o de mulheres.

Art. 1352- Deverão ser instalados bebe-

douros, com jato inclinado, fora das instalações sanitárias, pa-

ra uso dos frequentadores, na proporção mínima de l(um) para ca-

da 300 pessoas.

Art. 1362- As paredes dos cinemas, tea-

tros, auditórios e locais similares, na parte interna deverão r~

ceber revestimento ou pintura lisa, impermeável e resistente,

até altura de 2,OOm. Outros revestimentos poderão ser aceitos, a

critério da autoridade municipal, tendo em vista a categoria do

estabelecimento.

Art. 1372- Para os. afeitos deste Regul~

mento, equiparam-se no que for aplicável, aos locais referido~

no artigo anterior, os templos maçonicos e congêneres.

Seção 1I1.

- Locais de Reuniões para Fins Religiosos-

Art. 1382- Consideran-se locais de reQ

nioes para fins religiosos os seguintes:

1- Templos religiosos e salões de culto;

11- Salões de agremiações religiosas;

Art. 1392- As edificações de que trata

esta seção deverão atender além das normas e especificações ge~

rais para edificações mais os seguintes requisitos:

1- As aberturas de ingresso e saída em número de 2 (duas)

no mínimo, não tendo largura inferior a 2,OOm, e deve~

rão abrir para fora e serem autonomas.

11- O local de reunião ou de culto, deverá ter:

a)- O pé-direito não inferior a 4,OOm;

bl- Área do recinto dimensionada segundo a lotação ma--

xima prevista;

c)- Ventilação natural ou por dispositivos mecânicos c~

pazes de proporcionar suficiente e renovação de ar

exterior.

parágrafo Único: Quando instalado o si~

tema de condicionamento de ar, este deverá ••Obi:Jir~:~~~~~~~

às fl s , 3 O r.- í.ELUIZt'PJ\~'tol)OS .••••
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Normas da Sssociação Brasileira de Normas Técnicas ( ABTN).

Art. 1402- As edificações de que trata

esta seção, deverão dispor, além dos pr~vativos, instalações sa

nitárias para eventual uso dos frequentadores, separados por se

xo, com acesso independentes e constantes pelo menos de:

1- Um compartimento para homens, contendo bacia sanitária,

lavatório e mictório;

11- Um compartimento para mulheres, contendo bacia saintária

e lavatório.

parágrafo Único: Quando abrigarem outra

atividades abexas, como escolas, pensionatos ou residências, de-

verão satisfazer exigências próprias da respectiva norma especí-

fica.

CAPITULO IIr.

= Necrotérios - Velórios e Cremaéórios-

Seção I

Necrotérios e Velórios:

Art. 1412- Os necrotéroos e velórios d~

verão focar a 3,Oam no mínimo, afastados das divisas do terrenos

vizinhos e ser convenientemente ventilado e iluminado.

Art. 1422- Os necrotériso deverão ter -

pelo menos:

1- Sala de necrópsia, com área não inferior a 16,00 m2, p~

redes revestidas até a altura de 2,00m, nO mínimo e pi-

sos de material liso, resistente, impermeável e lavável

devendo contar pelo menos com:

a)- Mesa para necrópsia, de formato que facilite o escQ

amento de líquidos, e feita ou revestida de materi-

al liso, resistente, impermeável e lavável.

b)- Lavatório ou pia com água corrente e dispositivo

que permita a lavagem das mesas de necrópsia e do

11-

111-

IV-

piso.

c)- piso dotado de ralo.

Câmara frigorífica para cadáveres com área de 8,00 m2.

Sala de recepção e espera.

Instalação sanitária com pelo menos, uma bacia sanitári

a, um lavatório e um chuveiro

às. fls. 31



~.,

~

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA
LARGO BOM JESUS, 90- FONE: (0172) 49-1221 - CEP 15.114 - POTIRENDABA - SP

C.G.C.45.094.901/0oo1-28

fls. 31

Art. 1432- Os velórios deverão ter, pe-

lo menos:

1- Sala de vigilia, com área não inferi

or a 20,00 m2.

11- Sala de descanso e espera, proporci2

nal ao número de salas de vigi'l.ia;

111- Instalações sanitárias com, pelo me-

nos 1 (uma) bacia sanitária e 1 (um) lavatório, para cada sexo;

IV- Bebedouro, fora das instalações sani

tárias e das salas de vigilia.

'.PArágrafo Único: são permitidas copas e

locais similares adequadamente situadas.

Seção 11

- Crematórios -

Art. 1442- ~ permitida a construção de

crematórios, devendo seu projeto ser &ubmetido a prévia aprova-

ção da autoridade municipal.

Parágrafo Único: O projeto deverá estar

instruído com a aprovação do órgão encarregado da proteção do m~

io ambiente.

Art. 1452- Os crematórios deverão ser ~

providos de câmara frigoríficas e de sala para necrópsia, deven-

do esta atender aos ~equisitos mínimos estabelecidos neste regu-

lamento.

Art. 1462- Associados ao crematório de-

verão existir áreas verdes ao seu redor, com área mínima de •••

20.000 ( vinte mil) metros quadrados.

CAPIWLO IX.

- Locais de Trabalho -

Seção I

- Industrias- Fábricas e Grandes Oficinas -

SUBSEÇi\,O I

Normas Gerais

Art. 1472- Todos os locais de trabalho

onde se desenvolvam atividades industriais, fabricas e de grag

des oficinas deverão obedecer as exigências deste capítulo e de

suas normas Técnicas Especiais _;-7-.
?>rt. ~482- ",'.L2Lúií'r~~
Fls. 032 ~ ~ O~~,~
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Art. 1489- Antes de iniciada a constru-

ção, a reconstrução, a reforma ou ampliação de qualquer edifica-

ção destinado a local de trabalho, deverá ser ouvida a autorida-

de Municipal, quanto ao projeto, com suas respectivas especific~

ções.

Art. 1499- Para a aprovação do projeto,

a autoridade Municipal deverá levar em conta a natureza dos tra-

balhos a serem executados.

parágrafo

observância detigo não dispensa a

estaduais.

Único: O cumprimento deste aE

outras disposições federais e

Art. 1509- Nenhuma edificação nova, am-

pliada ou reformada poderá ser utilizada parai local de trabalho

sem verificação de que foi executada de acordo com o projeto e

memoriais apEovados.

Parágrafo Único: A verificação referida

neste artigo se fará mediante vistoria pela autoridade municipal

que expedirá o correspondente alvará de utilização.

Art. 1519- A autorização para instala--

ção de estabelecimento de trabalho em edificações já existentes

e de competência do órgão encarregado da hmgiene e segurança do

trabalho, sem prejuízo da competência da autoridade municipal

nos casos previstos neste regulamento e em suas Normas Técnicas

Especiais.

Art. 1529- Os locais de trabalho não PQ

derão ter comunicação direta com dependências residenciais.

Art. 1539- Os compartimentos especiais

destinados a abrigar fontes geradoras de calor deverão ser isol~

das termicamente.

Art. 1549- As águas provenientes de la~

vagens dos locais de trabalho deverão ser lançadas na rede cole-

tora de esgotos ou ter outra destinação conveniente, a critério

da autoridade competente.

SUBSEC1\.o II

Normas Construtivas=

Art. 1559- Os locais de trabalho terão

como norma, pé-direito não inferior a

às fls. 33
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a altura livre compreendida entre a parte mais alta do piso e a

parte mais baixa da estrutura do teto~

Parágrafo Único: A juízo da autoridade

municipal, o pé-direito poderá ser reduzido a até 3,OOm, desde 9

que na ausência de fontes de calor, e atendidas as condições de

iluminação e ventilação condizente com a natureza do trabalho.

Art. 1562- 0s pisos dos locais de trab~

lho serão planos e em nível, construídos com materiais resisten-

te, impermeável, lavável e "não escorregadio.

Art. 1572- As estruturas de sustentação

e as paredes de vedação serão revestidas com material liso, re--

sistente, lavável e impermeável, até a altura mínima de 2,OOm.

Parágrafo Único: Á juizo da autoridade

municipal, outras exigências relativas aos .pisos, paredes e fOE

ros, poderão também ser determinadas tendo-se em vista o proce~

so e as condições de trabalho.

SUBSEÇÃO In

Iluminação

Art. 1582- Em todos os locais de traba-

lho deverá haver iluminação natural ou artificial, apropriada à

natureza da atividade.

§ 12- A área para iluminação natural de

um local de trabalho deve corresponder, no mínimo, a um quinto -

( 1/5) da área total do piso.

§ 22- Para a iluminação artificial, quag

do justificada técnicamente, deverão ser observadas as normas

previstas na legislação sobre higiene e segurança do trabalho.

Art. 1592- A iluminação deve ser adequ~

da ao trabalho a ser executado, evitando-se o ofuscamento, refl~

xos fortes, sombras e contrastes excessivos.

SUBSEÇÃO IV

Ventilação

Art. 1602- Os locais de trabalho deve-

rão ter ventilação natural ou artificial que proporcionem ambieg

te compatível com o trabalho realizado.

§ 12-

às.. fls. 34
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§ 12_ A área total das aberturas de veg

tilação natural dos locais de trabalho deverá ser, no mínimo,coE

respondente a 2/3 (dois terços) da ~rea iluminante. natural.

§ 22- A ventilação artificial será obri

gatória sempre que a ventilação natural não preencher as condi-

ções e conforte térmico a juízo de autoridade competente.

SUBSEÇÃO V

Circulação

Art. 1612- Os corredores quando houver,

deverão ser livres, dimensionados para proporcionar o escoamento

seguro dos empregados, e dirigidos para saídas de emergencia.

parágrafo ~nico: A largura dos corredo-

res não poderá ser inferior a l,2Om.

Art. 1622- As saídas de emergência terão

portas abrindo para o exterior e largura não menor que as dimen-

sionadas para os corredores.

Art. 1632- As rampas e as escadas deve-

rão ser construídas de acordo com as seguintes especificações:

I- A largura mínima da escada será de l,20m, devendo ser

àe 16 no máximo, o número de degraus entre patamares.

II- A altura máxima dos degraus (espelho) deverá ser de ••

0,16m, e a largura (piso) de O,3Om.

III- Serão permitidas rampas com 1,20m de largura, no mínimo

a declividade máxima de 15% (quinze por cento).

SUBSEÇÃO VI

Instalações Sanitárias

Art. 1642- Os locais de trabalho terão

instalações sanitárias separadas para cada sexo e dimensionados

por turno de trabalho nas seguintes proporções:

I- Uma bacia sanitária, um mictório, um lavatório e um ch~

veiro para cada 20 empregados do sexo masculino;

II- Uma bacia sanitária, um lavatório e um chuveiro para c~

da 20 empregadas do sexo feminino.

parágrafo ~nico: Será exigido um chuvei

ro para cada la empregados nas atividades eu operações insalubres

no" trabalho" com exPC"i
Ç
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alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade, e

nos casos em que haja exposição a color intenso.

Art. 1652- Os compartimentos das bacias

sanitárias e dos mictórios deverão ser ventilados para o exteri-

or, não poderão ter comunicação direta com os locais de trabalho

nem com os locais destinados às refeições; e deverá existir, en-

tre les, antecâmaras com abertura para o exterior.

Art. 1662- As instalações sanitárias d~

verão atender aos seguintes requisitos:

1- piso revestido de.material resistente, liso, lavável e

impermeável, inclinado para os ralos, os quais serão -

providos de sifões;

11- Paredes revestidas de material resistente, liso, imper-

meável e lavável até a altura de 2,00m, no mínimo;

111- Portas que impeçam o seu devassamento.

Art. 1672- Os compartimentos com bacias

sanitárias deverão ter área mínima d~ 1,00m2, com largura mínima

de 1,00m.

Parágrafo dnico: No caso de agrupamento

de aparelhos sanitários da mesma espécie, os compartimentos des-

tinados a bacias sanitárias e chuveiros, serão separados por di-

visões com altura mínima de 2,OOm. tendo vãos livres de 0,15m de

altura na parte inferior, e 0,35m de altura na parte superior; -

área mínima de L,00m2, com Largura de 1,00m; e acesso mediante -

corredor de largura maior que 0,9Om.

Art. 1682- Os reservatórios de água de-

verão ter capacidade mínima correspondnete a 70 lit~os por empr~

gado e nunca inferior a 1.000 litros.

SUBSEÇJ.\.O VII

APARELHOS BANITAR10S

Art. 1692- O equipamento das instalaçõ-

es sanitárias deverá satisfazer as seguintes condições:

1- Não serão permitidos aparelhos de canalização das inst~

lações sanitárias, de quaisquer natureza, que apresenten

defeitos ou solução de continuidade que possam acarretar

infiltrações ou acidentes.

11- As bacias e os mictórios ou tubos de queda, os demais -

aparelhos deverãp ter seus despesjos conflzidos a um r~

lo sifonado, provido de inspeção. 'JIr~iiJttriL~
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Art. 1702- As bacias sanitárias deverão

atender aos seguintes requisitos:

1- ser instalados em compartimentos individuais ventilados

direta ou indiretamente para o exterior;

11- Os seus receptáculos deverão fazer corpo comoo s respec-

tivos sifões, devendo pe., rmanecer na bacia uma quanti-

dade de água suficiente para impedir a aderência de de-

jetos.

Art. 1712- Os mictórios deverão ser de

fácil limpeza e atender aos. seguintes requisitos:

1- Poderão ser do '.tipo cuba ou calha;

11- DEverão ser providos de descarga continua ou intermiteg

te, provocada ou automática.

II±- No mictório de tipo, calha, de uso coletivo, cada segmeg

to de 0,60m corresponderá a um mictó!io do tipo cuba;

IV- Os mictórios do tipo cuba, de uso individual, deverão -

ser separados entre si, por ~a distância àe O,60m, no

mínimo de eixo a eixo.

Art. 1722- Os lavatórios deverão aten-

der ao seguinte:

1- devem ser situados no conjunto de instalações sanitári-

as ou em local adequado;

11- poderão ser do tipo individual ou coletivo devendo neste

ultimo, cada torneira corresponder a um lavatório indi-

vidual desde que estejam separados por distância não ig

ferior a 0,60 m.

SUBSEÇÃO

BEBEDOUROS

Art. 1732- Em todos os locais de traba-

lho deverá ser proporcionado aos empregados água potável em con-

dições higiênicas, sendo obrigatória a existência de bebedouros

de jato inclinado e guarda protetora, proibida sua instalação em

piaa ou lavatórios.

VIII

Parágrafo Único: Os bebdouroB serão in~

talados na proporção de um para cada 200 empregados, sendo que o

local de suprimento de água deverá estar acima do nível de tran~

bordamento do receptáculo.

às fls. 37
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SUBSEÇÃO IX

VESTIARIOS

Art. 174~- Junto aos locais de trabalho

serão exigidos vestiários separados, para cada sexo.

§ 12- Os vestiários tarãp área corres-

pondente a O,35m2 por empregado que neles deva ter armário para

uso pessoal, e nunca inferior a 6,00 m2.

§ 22- Ás áreas para vestiários deverão

ter comunicação com os chuveiros, ou ser a estes conjugados.

SUBSEÇÃO X

REFEI TORIO S

Art. 1752- Nos estabelecimentos que

trabalham mais de 30 empregados é obrigatória a existência de ~

refeitório, ou local adequado a refeições,.~tendendo aos requi-

sitos estabelecidos nesta subseção.

Parágrafo Único: Quando houver mais de

300 empregados é obrigatória a existência de refeitórios com-

área de 1,00 m2 por usuário, devendo abrigar de cada vez 1/2 -

(metade) do total de empregados em cada turno de trabalho.

Art. 1762- O refeitório ou local ade--

quado para refeições obedecerá aos seguintes requisitos minimos:

1- Piso revestido com material resistente, liso e imperm~

ável;

11- Paredes revestidas com material liso, lavável, resiste&

te e impermeável, até a albura de 2,OOm, no minimo;

111- Ventilação e iluminação de acordo com as normas fixadas

no presente regulamento.

IV- lavatórios individuais e coletivos.

V- Cozinha, no caso de refeições preparadas no estabeleci

mento; ou local adequado com fogão, estufa ou similar,

quando se tratar de simples aquecimento de refeições.

parágrafo Único: O refeitório ou local

adequado a refeições não poderá comunicar-se diretamente com os

locais de trabalho, instalações sanitárias e com locais insalu-

bres ou perigosos.

Art. 1772- Em casos excepcionais, con-

siderando as condições de duração, natureza de trabalho e pecu-

liariedades locais, poderão ser dispensadas as ~~ê~cia~~ ~

refeitório e cozinha. .,.#qwãf.~.•..•
às fls. 38 . jlfJlllf ~~10~
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SUBSEÇÃO XI

LOCAL PARA CRECHE

Art. 1782- O estabelecimento em que -

trabalhem 30 ou mais mulheees com mais de 16 anos de idade, e -

que não mantenha convênio nos termos da legislação federal per-

tinente, deverá disper de creches ou local apropriado onde seja

permitido às empregadas guardar, sob vigilância e assistência -

aos seus filhos no período de amamentação.

§,12- O local a que se refere o prese~

te artigo obedecerá alI.,seguintes requisitos:

a)- Berçário com área mínima de 3,00 m2 por criança e no

mínimo 6,00 m2, devendo haverentre os berços e entre -

estes e as paredes, a distância mínima de O,SOcm ( cin-

quenta centímetros).

b)- Saleta de amammentação, com área mínima de 6,00 m2, -

provida de cadeiras du banc~-encosto, para que as mulh~

res possam amamentar seus filhos em adequadas condições

de higiene e conforto.

c)- Cozinha dietética para o preparo da mamadeira ou su-

plementos dietéticos para as crianças ou para as mães,

com área mínima de 4,00 m2.

d)- pisos e paredes revestidas de material liso, resiste~

te, impermeável e lavável, até altura de l,SOm, no mí-

nimo.

e)- compartimento de banho e higiene das crianças, com áF

rea de 3,OQm2, no mímimo.

f)- instalações sanitárias para uso das mães e do pessoal

da creche.

§ ~2_ O número de leitos no berçário,

obedecerá a proporção de 1 para cada grupo de 30 empregadas en-

tre 16 e 40 anos de idade.

SUBSEÇÃO XII

LOCAL PARA ASSISTENCIA MEDICA

Art. 1792- Nos estabelecimentos em"··que

trabalhem mais de 10 operários deverá existir compartimento para

ambulatório, destinado a socorros de emergencia, com 6,00 m2, de

área mínima e com:

às. fls. 39
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1- Paredes revestidas até a altura de 1,50 m, no mínimo,

com material liso, resistente, impermeável e lavável;

11- piso revestido com material liso, resistente, imperm~

ável e lavável.

SEÇÃO II

Outros locais de trabalho:

Art. 180Q- Outros locais de trabalho -

onde se exerçam atividades de comércio, serviços, bem como in-

dustrias de pequeno porte,' atenderão às normas previstas na Se-

ção I deste Capítulo, no que lhes forem aplicáveis, ajustadas -

a~ suas dimensões e peculariedades.

Art. 181Q- O pé-direito dos locais re-

feridos nesta seção será, como regra, não inferior a 3,00 m, P2

dendo ser admitidos desde que devidamente ju~tificados, redução

de até 2,7Orn.

Art. 182Q- OS vestiários, em casos de-

vidamente justificados, poderão ter área inferior a 6,00 m2, a

critério da autoridade Municipal.

Art. 183Q- Aos locais de trabalho para

pequenas oficinas e industrias de pequeno porte aplicam-se as -

seguintes disposições:

1- Oficinas de marcenaria desde que utilizem somente máqui

nas portateis, deverão ter compartimentos de trabalho-

com área não inferior a 20,00 m2, e serão dotadas de -

instalação ssnitária e, quando necessário de vestiário

com chuveiro;

11- Oficinas de borracheiro:

a)- deverão dispor, além dos compartimentos destinados

ao conserto de pneus e à venda de materiais, de á-

rea ou pátio de trabalho;

b)- Quando não integrados ou conjugados a outro local-

de trabalho'· que disponha de instalação sanitária,

deverão ter suas próprias, além de vestiários com

chuveiro quando necessário.

111- Oficinas de funilaria e Serralheria:

a)- 06 locais de trablaho para oficinas de serralheria

e funilaria não poderão fazer parte ~s edificações

para habitação ou escritóriO.". 'JIr~~~~'EL~~
às fls. 3'91 ." íEUJ'~~~1()tlOS--
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b)- Deverão dispor no mínimo de: compartimento de tra-

balho com área não inferior a 20,00 m2, comparti--

mento especial para apareil'hos de solda a gas·i Ln s-:

talação sanitária e, quando necessário, vestiário

com chuveiro.

IV- Oficinas de tinturaria: deverão dispor de pelo menos,

área coberta para atendimento ao público, compartimen-

to de trabalho com 20,00 m2, no mínimo, área de secagem

instalação sanitá~ia e, quando necessário, vestiário -

com chuveiro.

V- Oficinas de sapateiro e de vidraceiro: deverão ser con~

tituído no mínimo de, compartimento de trabalho, insta

lação sanitária e,quando necessário de vestiário com-

chuveiro.

VI- Oficinas mecânicas diversas:

a)- Os locais para oficinas.mecânicas não poderão fa-

zer parte de edificações para habitação ou escritQ

rios.

b)- Deverão dispor de pelo menos, compartimentos de tr~

balho com área suficiente a evitar trabalhos nos -

passeios, de instalção san~tária e, quando necessá

rio de vestiários com chuveiro.

c)- Quando houver trabalhos de solda ou pintura, deve-

rão dispor de compartimentos separados, adequados

a essas atividades.

§ lQ- Outros tipos de locais não menci

onados neste artigo terão exigências mínimas estabelecidas pela

autoridade Municipal, segundorcritério de similaridade.

§ 2Q- OS pisos dos locais a que se re-

fere este artigo serão revestidos de material resistente, impeE

meável, liso e lavável e as paredes com barra impermeável até a

altura de 2,OOm no mínimo.

CAPITULO X.

Edificações destinadas a Comércio e Serviços

SE CÃO I.

Edificios e Escritórios

Art. 184Q-

às fls. 40
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Art. 1842- Os edificios para escritório

atenderão as normas gerais, referentes às edificações, compleme~

tadas pelo disposto neste capítulo.

Art. 1852- Deverão ter dutos de queda-

para lixo e compartimento para seu depósito, com capacidade su-

ficiente para 24 horas, no mínimo.

§ 12- Os dutos deverão ter abertura

acima da cobertura do prédio, provida de tela e serão de materi

al que permita lavagem e desinsetizações periódicas, devendo sua

superficie ser lisa e impeimeável.

§ 22- Em casos especiais poderá ser di~

pensado a exigência deste artigo, à critério da autoridade Muni

cipaL

Art. 1862- No recinto das caixas de e~

cada não poderá existir aberturas diretas para equipamentos e -

dispositivos de coleta de lixo.

Art. 1872- Deverão ter, em cada pavime~

to, instalações sanitárias separadas para cada sexo, com acessos

independentes.

§ 12- As instalações sanitárias para -

homens serão na proporção de uma bacia sanitária, um lavatório

e um mictório para cada 200 m2, ou fração de área útil de salas.

§ 22- As instalações sanitárias para -

mulhe~es serão na proposição de uma bacia sanitária e um lavaté

rio para cada 200 m2, ou fráção de área útil de salas.

Art. 1882- ~ obrigatório a existência-

de depósito de material, compartimento sanitário, vestiário e

chuveiro para uso exclusivo do pessoal encarregado da limpeza -

do prédio.

parágrafo Único: Essa ex~gencia poderá

ser dispensada, à juízo da autoridade sanitária, nos edificios-

que comprovadamente pelas suas dimensões e caracteristicas a

justifiquem.

Art. 1892- ~ obrigatório a instalação-

de elevadores de passageiros nos edificios que apresentem piso

de pavimento a uma distância vertical maior que 10,00m, contada

a partir do nível da soleira do andar térreo.

§ 12-

às fls. 41
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§ 12- Não ser~'considerado o último ~

virnento, quando for de uso privativo do penultimo, ou quando

destinado exclusi~amente a serviços do edifício ou habitação do

zelador.

§ 22- Em caso algum, os elevadores po

derão constituir o meio exclusivo de acesso aos pavimentos do

edifício.

§ 32- Quando o edificio possuir mais -

de 8 pavimentos, deverá ser provido de dois elevadores, no míni

mo.

SEÇÃO r r ,

Lojas Armazens, Depósitos e Estabelecimentos Congêneres.

A~t. 1902- As lojas, armazéns, depósi-

tos e estabelecimentos congêneres estão sujeitos às prescrições

referentes aos locais de trabalho em geral, "no que lhes forem-

aplicáveis.

§ 12- Os estabelecimentos com área até

50,00 m2, terão, no mínimo uma instalação sanitária com bacia e

lavatório, em compartimentos separados; e aqueles com área su~

rior obedecerão ao mesmo critério estabelecido para edificios -

de escritáirio.

§ 22- A autoridade municipal poderá a~

mitir reduções devidamente justi icadas, bem corno exigir além -

do previsto no § 12, quando necessário.

SEÇÃO III

Garagens, Oficinas, Postos de Serviços e de Abastecimentos de

Veículos.

Art. 1912- As garagens, oficinas, pos~

tos de serviços e de abastecimento de veículos estão sugeitos

às prescrições referentes aos locais de trabalho em geral, no -

que lhes forem aplicáveis.

Art. 1922- Os serviços de pintura nas-

oficinas de veículos deverão atender às prescrições referentes

ao controle de poluição do ar, eStabelecidos Pelo órgão encarre

gado da proteção do meio ambiente.

Art. 1932- Os despeJOs das garagens,-

oficinas e de abastecimento de veículos,

às fls. 42
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lavagem ou lubrificação deverão passar por instalação retentora

de areia e graxa, aprovada pelo Qrgão competente.

SEÇÃO IV

Instituto de Beleza sem responsabilidade médica, Salões de Bele
'- -

za, Cabelereiros, Barbearias e Congêneres.

Art. 1942- Os locais em que se instal~

rem institutos de beleza sem responsabilidade médica ou salões

de beleza, cabelereiros e'barbearias terão:

1- Área não inferior a 10,00m2, com largura mínima de 2,50

m para o máximo de 2 cadeiras, sendo acrescida de 5,00

m2, para cada cadeira adicional;

11- Paredes em cores claras, revestidas de material livre,

resistente e impermeável até a altura de 2,00 m no mi

n ímo r

111- piso revestido de material 'liso, resistente e imperm~

ável.

1V- Um lavatório no mínimo;

V- Instalação s~nitária própria.

Art. 1952- Os estabelecimentos de que

trata esta seção estão sujeitas à vistoria por parte desta Prê

feitura, e só poderão ser utilizados para o fim a que se desti

nam, não podendo servir de acesso a outras dependências.

parágrafo Único: são permitidas outras

atividades afins, a critério da autoridade municipal, respeita~

do as áreas mínimas exigidas.

SEÇÃO V

Lavanderias Públicas.

Art. 1962- As lavanderias públicas de-

verão atender, no que lhes for aplicável, a todas as exigências

deste regulamente e de suas Normas Técnicas Especiais.

Art. 1972- SÓ será permitida a instal~

ção de lavanderias onde existir rede coletora. de esgoto e águas

residuais.

Art. 1982- As lavanderias públicas se-

rão dotadas de reservatórios de água com capacidade equivalente

ao con sumo diário, sendo permitido o uso 'Ide a.'gU~:ii'r~~ .

às fls. 43 í,ELU ,,"lODOS ••••
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ou de outras procedências, desde que não seja poluida e que o a

abastecimento público seja insuficiente.

Art. 1992- As lavanderias públicas dev

verão possuir locais destinados à secagem das roupas lavadas,

desde que não disponham de dispositivos apropriados para esse -

fim.

CAPIWLO XI

Estabelecimentos de Assistência Médico-Hospitalar

Art. 2002- Os estabelecimentos de assi~

tência médico-hospitalar devem atender às exigências referentes

às habitações e aos estabêlecimentos de trabalho em geral, con~

tantes dete Regulamento e de suas Normas Técnicas Especiais, além

das disp~sições previstas na Legislação Estadual e Federal per-

tinentes.

CAPIWLO XII

Estabelecimentos Industriais e Comerciais - Farmaceuticos e

Congêneres.

Art. 2012- t expressamente proibida a

instalaça0 de laboratórios ou departamentos de laboratório que

fabriquem produtos biológicos ou de produtos que possam'produzir

riScos de contaminação aos habitantes.

SEÇÃO I

Estabelecimentos Industriais Farmacêuticos, Químico-Farmacêuti-

co, de Produtos Biológicos e Congêneres, de Produtos Dietéticos

de Higiene, Perfumes, Comésticos e Congêneres.

Art. 2022- Os estabelecimentos que fa-

b~iquem ou manipulem drogas, medicamentos, insumos farmaceutic~

e seus correlatos, co§méticos, produtos de higiene, perfume e e

outros, dietéticos, produtos biológicos e congêneres, que inte-

ressem à medicina e à saúde pública, além de obedecer àq~ilo

que diz respeito às habitações e aos estabelecimentos de traba-

lho em geral, deverão ter:

1- locais independentes destinados à manipulação ou fábri

ca de acordo com as formas farmacêuticas;

11- local apropriado para lavagem e secagem de vidros e v~
s.í.Lhame a-

às fls. 44
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IV- Local para laboratório de contrôle;

V- Compartimento para embalagem dos produtos acabados;

VI- local para armazenamento de produtos acabados e de ma-

terial de embalagem;

VII- DepÕsitopara matéria~prima.

§ 12- Estes locais deverão ter área mi

nima de 12,00 m2, cada um, forro liso, de cor clara e material-

adequado, piso de material liso, resistente e impermeável, par~

des de cor clara revestidas até a altura de 2,OOm, no mínimo,de

material liso, resistente; impermeável e lavável.

§ 22- As áreas mínimas desses locaiS -

poderão ser alteradas em função das exigências do processamento

industrial adotado, à critério da autoridade competente.

Art. 2032- Os estabelecimentos a que se

refere esta seção deverão ter entradas independentes, não pode~

do suas dependências ser utilizadas para outros fins, nem servir

de passagem para outro local.

Art. 2042- Os estabelecimentos e com-

partimentos industriais que trabalham com microorganismo patog~

nico, deverão possuir instalações para o tratamento de água e -

esgotos, devidamente aprovados pelo órgão Estadual competente.

Art. 205~- Os estabelecimentos de que

trata esta seção deverão possuir equipamentos especiais para

evitar a poluição ambiental, devidamente aprovado pelo Órgão E~

tadual compe~ente.

Art. 2062- As plantas e memoriais dos

estabelecimentos de que trata esta seção deverão receber visto-

prévio da autoridade sanitária competente, antes de serem aprov

vados pela Prefeitura Municipal •

.sEÇÃO II

Distribuidores, Representantes, Importadores e Exportadores de

Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e seus Correlatos.

Cosméticos, produtos de higiene, Perfumes e outros, Diedéticos,

Produtos Biológicos e Estabelecimentos Congêneres.

Art. 2072- O local para instalação dos

distribuidores, representantes, importadores e exportadores de

drogas, medicamentos, insumos farmaceuticos e seus correlatos,

comést i.cos, produtos d::::::n:: perfume~I~
..!!~tt"l\\~~
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produtos biológicos e estabelecimentos congêneres, que interes-

sam à medicina e a saúde pública, devem satisfazer, além das

disposições concernentes às habitações e aas estabelecimentos -

de trabalho em geral, mais as seguintes exigências:

1- Área mínima de 12.00 m2;

11- piso de material liso, resistente e impermeável e par~

des pintadas de cor clara, com barra de 2,00m, no míni

mo, também de material lisc, resistente e impermeável.

111- forros pintados de cor clara.

Árt. 2089- se houver retalhamento, os

estabelecimentos de que trata esta seção, deverão dispor também

de:

1- Compãrtimentos aeparados para o retalhamento de formas

sólidas, líquidas'e gasosas;

11- compartimento para laboratório de controle.

111- compartimento para embalagem.

Parágrafo Único: Os compartimentos a

que se refere este artigo deverão satisfazer a todas as exigên-

cias do artigo 207, podendo ser reduzido para 6,OOm2, no mínimo,

a área destinada ao laboratório de controle, a critério'~a aut2

ridade sanitária.

Art. 2099- Os estabelecimentos a que -

se refere esta seção deverão ter entrada independente, não podeg

do suas dependências serem utilizadas para outros fins, nem seE

vir de passagens para outro local do edificio.

SEÇÃO III

Farmácias, drogarias, Ervanarias, Postos de Medicamentos e Dis-

pensários de Medicamentos.

Art. 2102- O local para instalação de

farmácia deve satisfazer, além das disposições referentes à ha-

bitação e aos estabelecimentos de trabalho em geral, mais as

seguintes exigências:

1- piso de material liso, resistente e impermeável e par~

des pintadas de cor clara, com barra-de 2,OOm, no míni

m mo, também de material liso, resistente e impermeável.

11- Compartimentos separados até o teto por divisões inin-

terruptas, com as mesmas características previstas no

:~:iSO I, e de=:i~::~s4:: "'Jr~liJtt'~~~
.,." oVf>.~'1~
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a)- Mostruários e vendas de medicamentos, com área mí-

nima de 20,00 m2;

b)- laboratório com área mínima de 10,00 m2.

c)- local para aplicação de injeções, quando houver, -

comáre~ mínima de 3,00m2.

Art. 2112- O local para instalação de

drogarias além de satisfazer as exigências referentes às habit~

ções e aos estabelecimentos de trabalho .·:emgeral, deverá poss~

ir noomariamo 20, 00m2 de área e:

1- Ter piso de material liso, resistente e impermeável e

as paredes pintadas de cor clara, com barra de 2 metro

no mínimo, também de material liso, resistente e impeE

meável.

Parágrafo Único: Quando houver local -

para aplicação de injeção, este deverá atender às exigências do

inciso 11 e alínea "c" do artigo anterior.

Art. 2122-'0 local para instalação de

ervanarias deverá obedecer ao disposto no artigo 211, ficando -

vadadava exi§tência de local para aplicação de injeção.

Art. 2132- O local para instalação de

postos de medicamentos deverá obedecer, no que couber, ao dispo~

to no artigo 221, e ter área mínima de 12,00 m2.

Art. 2142- O local para instalação de

dispensãrios de medicamentes, deverá obedecer, no que couber, -

do disposto no artigo 211, e ter área mínima de 12,00 m2.

Art. 2152- Os estabelecimentos a que -

se refere esta seção deverão ter entrada independente, não po-

dendo suas dependências serem utilizadas para qualquer outros

fins, nem servir de passagem para qualquer outro local do edi

fício.

CAPITULO XIII

Labbratórios de Análises Clinicas, de Patologia Clinica, de He-

matologia Clinica, de Anatomia patológica, de Citologia, de Lí-

quido cefálico, de Radioisotopo!ogia " in-vitFo" e "in-vivo" e

congêneres.

Art. 2162- O local para instalação dos

laboratórios de análise clínicas, de patologia clínica, de hern~

tologia clínica, de anatomia patológica, de cit~gia, de líqui

do cefálo-raquidiano, radioisotopologia -J.~~~ii'ÊÍ~~
As. I"s. 47 í,ELU '1000sil=l'
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"in-vitro" e " in-vivo" e congêneres, além das disposições re-

rentes às habitações e estabelecimentos de trabalho, em geral,-

deverão satisfazer mais as exigências seguintes:

I- Piso de material liso, res~ente e impermeável, paredes

pintadas de cor clara, com barra lisa e impermeável -

até 2,00m de altura, no mínimo;

II- Compartimentos separados até o forro por paredes ou

divisórias ininterruptas, de cor clara, destinadas a:

a)- Recepção e colheita, com área mínima de 10,00m2;

b)- secretaria e arquivo,com área mínima de 10,00 m21

c)_ laboratório, com área mínima de 20,00 m2.

parágrafo Único: Os compartimentos de~

t~nados à colheita de material e ao laboratório terão as mesmas

características previstas no Inciso I e serão providos de sani-

tário masculino e feminino, separados, e de um box para colhei-

ta de material, com mesa ginecológica.

Art. 2122- Os estabelecimentos de que -

trata este artigo deverão ter entrada independente, não podendo

suas dependências serem utilizadas para outros fins, nem servi-

rem de passagem para outro local.

CAPITULO XIV.
'"Estabelecimentos de Assistência Odontológica

Art. 2182- Os locais destinados à as-

sistência odontológica, tais como clínicas dentárias ( oficiais

ou particulares), clinicas dentárias especializadas e polic!ini

cas, clinicas dentárias populares, prontos-sQcorros odontológi-

cos e congêneres, além das exigências referentes à habitação e

aos estabelecimentos de trabalho em geral, deverão satisfazer -

mais as seguintes exigências:

I- Piso de material liso, resistente e impermeável, pare-

des pintadas de cor clara, com barra lisa e impermeá-

vel, até 2,00m de altura, no mínimo.

II- Compartimentos providos de portas, separadas até ao

teto por paredes ou divisões ininte~ruptas de cor cla-

ra e destinadas a:

a)-

bl-
c)

recepção com área mínima de 10,00 m2;

consultório dentário com áreô mínima de 6,00 m2

às fls. 48
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c)- Água corrente e esgotos próprios, em cada consultQ

rio.

Art. 2192- Os estabelecimentos de que-

trata este capítulo devem ter entrada independente, não podendo

suas dependências serem utilizadas para outros fins, nem servi-

rem de passagem para outro local.

CAPIWLO XV

Laboratório e Oficina de Prótese Odontológica.

Art. 2202- O laboratório e a oficina -

de prótese odontológica além das exigências referentes às habi-

tações e aos estabelecimentos de trabalho em geral, deverão sa-

tisfaze~ as seguintes mais:

I- Área mínima de 1~,00 m2;

II- piso de material liso, resistente e impermeável, pare-

des de cor clara, com barra de maeerial liso, resisteg

te e impermeável até 2,OOm de altura, no mínimo;

III- Pia com água corrente.

§ 12- As fontes de calor deverão ter -

isolamento térmico adequado.

§ 22- Quando forem utilizados combusti

veis em tubos ou botijões, os mesmos serão mantidos isolados e

distantes da fonte de calor.

§ 32- Os c;gases, vapores', fumaças e po~

iras deverão ser~movidos por meio adequado.

Art. 2212- Os estabelecimentos de que

trata este capítulo deverão ter entrada independente, não podeg

do suas dependências serem utilizadas para outros fins, nem ser

vir de passagem para outro local.

Parágrafo Único.- O laboratório de pró

tese odontológica que não for utilizado exclusivamente pelo ci-

rurgião Dentista, não poderá ter porta comunicatória com o con-

sultório dentário.

CAPIWLO XVI

Instituto e Clinicas de Beleza sob responsabilidade Médica.

Art. 2222- O,local para instalação dos

institutos e clinicas de beleza sob responsabilidade médica, -

além das disposições referentes às habit~ções e estabelecimen-

tos de trabalho em geral, deverão satisf~;Ir~:~;~'~~

às fl s , 49 ••• íELU{)t'fdt~'t{)l)OS'"
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as seguintes exigências:

1- piso de material liso, resistente e impermeável, pare-

des de cor clara com barra lisa, resistente e impermef

vel, até a altura de 2,00m, no mínimo:

11- Compartimentos separados até o teto por paredes ou di-

visões ininterruptas de cor clara e destinadas a:

a)- Recepção com área mínima de 10,00 m2:

b)- Consultas, com área mínima de 10,00m2:

c)- Aplicações, com área minima de 10,00 m2.

~rt. 2232- Os estabelecimentos de que

trata este capítulo terão entrada independente, não podendo s~

as dependências serem utilizadas para outros fins, nem servirem

de passagem para outro local.

CAPITULO XVII

Estabelecimentos Veterinários e congêneres~

Art. 2242-. Os hospitais, clinicas e

consultórios veterinários, bem como os estabelecimentos de pen-

são e adestramento, destinados ao atendimento de animais domés-

ticos de pequeno porte, serão permitidos dentro do p~rímetro uE

bano, em local autorizado pela autoridade municipal, e desde

que satisfeita as exigências deste regulamento e de suas normas

técnicas especiais.

Art. 2252- Os canis dos hospitais e cli

nicas deverão ser individuais, localizados em recinto fechado,-

providos de dispositivos destinados a evitar a exalação de odo-

res e a propagação de ruídos incomôdos, construídos de alvenaria

com revestimento impermeável, podendo as gaiolas serem de ferro

pintado ou inoxidável, com piso removível.

Art. 2262- Nos estabelecimentos de peg

são, e adestramento, os canis poderão ser do tipo solário indi-

vidual, devendo neste caso, ser totalmente cercados e cobertos

com tela de arame, e providos de abrigo.

Art. 2272- Os canis devem ser providos

de esgoto com destino adequado, dispor de água corrente e sist~

ma apropriado de ventilação.

CAPITULO XVIlI-

às fsL 50

Industriais de Genêros Alimentíci
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Art. 2282- Os estabelecimentos comerei

ais e industriais de genêros alimentícios, além das disposições

referentes à habitação e estabelecimentos de trabalho em geral,

deverão ainda, naquilo que lhes for aplicável, obedecer as exi_

gências das dependências de que tratam as seções I e 11 do pre-

sente capítulo.

SEÇÃO I

Exigências

·Art. 2292- Haverá sempre que a autori-

dade municipal julgar necessário, torneiras e ralos dispostos -

de modo a faci!itar a lavagem da parte industrial e comercial -

do estabelecimento.

§ 12- Todos os estabelecimentos terão

obrigatoriamente, reservatório de água com. capacidade mínima -

mrrespondente ao consumo diário, e nunca inferior a 1.000 litroa

§ 22- As caixas d'água quando subterr~

neas, deverão ser devidamente protegidos contra infiltração de

qualquer natureza.

Art. 2302- As paredes acima das barras

e os forros serão lisos e pintados de cor clara, com i;i.nta im-

permeável e lavável.

Art. 2312- As seções industriais e re-

sidenciais, e de instalação sarcitária, deverão formar conjuntos

di8tin~08 na construção do edificio e não poderãol comunicar-se

diretamenteentre si a não see por antecâmaras dotadas de abert~

ras para o exterior.

Art. 2322- A critério da autoridade M~

nicipal, os estabelecimentos cuja natureza acarrete longa perm~

nencia do público, deverão ter ,instalações sanitárias adequadas

à disposição de seus frequentadores.

Art. 2332- As instalações sanitárias -

deverão ter piso de material liso, resistente e impermeável, as

paredes revestidas até 2,OOm , no mínimo, com material liso, r~

sistente e impermeável, portas com mola e abertura te1adas.

Art. 2342- Os vestiários não poderão -

comunicar-se diretamente com os locais de trabalho, devendo exi~

tirentreelesantec"a::~:::.-::rturas~~
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podendo utilizar-se da mesma antecâmara do sanitário do sexo cOE

respondente e ter com ele comunicação por meio de porta, deven-

do aind<lpossuir:

1- um armário, de preferência impermeabilizado, para cada

empregado;

11- paredes revestidas até 1,5m, no mínimo, com material -

liso e impermeável;

111- piso de material liso, resistente e impermeável;

1V- Portas com mola;

V- Aberturas teladas~

Art. 2352- Os depÓsitos de matéria-pri

ma, adegas e despensas terão:

1- Paredes revestidas de material liso, resistente e im--

permeável, até altura de 2,OOm, no mínimo;

11- pisos revestidos de material liso, resistente e imper-

meável ~

111- Aberturas teladas;

1V- Portas com mola e com proteção, na parte inferior à eg

trada de roedores.

Art. 2362- As cozinhas terão:

1- área mínima de lO,OOm2, não podendo a menor dimensão -

ser inferior a 2,5m;

11- piso de material liso, resistente e impermeável;

111- Paredes revestidas até altura de 2,OOm, no mínimo, de

material liso, resistente e impermeável, e daí para -

cima pintadas de cores claras com tinta lavável;

1V- Aberturas teladas;

V- Portas com molas;

V1- Dispositivo para retenção de gorduras em suspensão;

V11- Água corrente fervente, ou outro processo comprovada-

mente eficiente para higienização das louças, talheres

e demais utensílios de uso;

V111- Pias, cujos despejos passarão obrigatoriamente por cai

xa de gordura.

Art. 2372- As copas Gbedecerão às mes-

mas ex~gencias referentes às cozinhas com exceção da área, a -

qual deverá ser condizente com as necessidades do estabelecimeg

to, a critério da autoridade municipal.

às fls. 52
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Art. 2382- As copas-quentes obedecerão

as mesmas exigências relativas às cozinhas, com execção da área

que terá no mínimo, 4,00m2.

Art. 2392- Os fornos dos estabelecimen

tos industriais, que usem como combustível lenha ou carvão, te-

rão a boca de alimentação abrindo para área externa sendo veda-

do efetuar sobre eles depósito de qualquer natureza, permitida

apenas a adaptação de estufas. Este fornos deverão ter a aprov~

ção do órgão encarregado do controle do meio ambiente.

Art. 2402- Os depósitos de combustível

destinados a carvão e lenha, não terão acesso através do local-

de manipulação.

Art. 2412- As salas de manipulação, de

preparo e de embalagens terão:

1- piso revestido de material liso, resistente e imperme-

ável:

11- Paredes revestidas de material liso, resistente e impeE

meável, até altura de 2,00m, no mínimo, e daí para cima

pintada a cores claras com tinta lavável.

111- Area não inferior a 20,00m2, com dimensão mínima de

4,OOm, admitidas reduções nas pequenas industrias, a

critério da autoridade municipal.

1V- Portas com mola:

V- Aberturas teladas.

Art. 2422- As salas de secagem obedec~

rão as mesmas eXlgencias prescritas para as salas de manipula--

ção, dispensada a de ventilação quando houver necessidade de m~

nutenção, no ambiente, de características física6 constantes: -

neste caso os vitros poderão ser fixos, dispensadas as telas.

Art. 2432- As salas de acondicionamen-

to terão as paredes até 2,00m de altura, no mínimo, e os pisos

revestidos de material liso, resistente e impermeável.

Art. 2442- As seções de expedição e as

seções de venda terão:

1- àrea não inferior a 10,00m2, com dimensão mínima de

2,50 m.

11- piso revestido de material liso, resistente e imperme~

vele

às. fls. 53
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111- Paredes revestidas dematerial liso, resistente e imper-

meável, até a altura de 2,00m, no mínimo.

Art. 2452- Os entrepostos de generos a

alimentícios terão as paredes até a altura utilizavel, obedeceg

do o mínimo de 2,OOm, e os pisos, revestidos de material liso,-

resistente e impermeável.

"

Art. 2462- Os supermercados e congêne-

res terão área mínima de 200m2, com dimensão mínima de 10,OOm2,

seus locais de vendas obedecerão às exigências técnicas previs-

tas neste Regulamento, segundo o gênero de comércio, no que lhe

forem aplicáveis, dispensados os requisitos de área mínima.

Art. 2472- Os mercados, cujos locais -

de venda deverão obedecer às disposições deste Regulamento, se-

gundo o gênero de comércio 'no que lhes forem aplicáveis, terão:

1- Piso de uso comum, resistente e impermeável e com de-

clividade para facilitar o escoamento das águas~

11- Portas e janelas em número -suficiente, para permitir -

franca ventilação e devidamente gradeadas de forma a

impedir a entrada de roedores;

111- Abastecimento de -água e rede interna para escoamento-

de águas residuais e de lavagem.

Art. 2482- Os açogues, entrepostos de

carnes, casas de aves abatidas, ,peixaria e entrepostos de pesc~

dos terão:

1- Porta abrindo diretamente para o logradouro publico a~

segurando ampla ventilação.

11- Área mínima de 20,00m2 com dimensão mínima de 4,00m, -

com exceção dos entrepostos, que terão área mínima de

40,00 mz ,

111- Piso de material liso, resistente e impermeável.

1V- Paredes revestidas até altura de 2,00m, no mínimo, de

material liso, resistente e impermeável e de cor bran-

ca.

V- Pia com água corrente.

Art. 2492- Os estabelecimentos indus--

triais de meagem de café serão instalados em locais próprios e

exclusivos, nos quais não se permitirá a exploração de qualquer

outro ramo de comercio ou industria de produtos~~:entícios, n

Estes estabelecimentos. deverão ter apr~)I:::!J.rJj~ELÂ~

às fls. 54 . ••• o\'t4~1000s
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aprovação do órgão encarregado do contrôle do meio ambiente.

Art. 2502- Os armazens frigoríficos te

rão piso impermeável e antiderrapante sobre base adequada e as

paredes, até a altura da ocupação, impermeabilizados com materi

al liso e resistente e altura nunca inferior a 2,OOm.

Art. 2512- Os laboratórios terão:

1- Área mínima de 10"Om2, não podende a menor dimensão

ser inferior a 2,5Om.

11- Piso e paredes atéaltura de 2,00m, no mímimo, revesti-

dos de material liso, resistente e impermeável;

111- aberturas teladas;

1V- Portas com mola.

Art. 2522- As salas de recebimento de

matéria-prima terão:

1- Área mínima de 10,00m2, não podendo a menor dimensão -

ser inferior a 2,~Om;

11- Piso e parede até a altura de 2,OOm, no mínimo, reves-

tidos de material liso, resistente e impermeável.

SEÇÃO II

Dependências

Art. 2532- As quitandas e casas de fr~

tas, as casas de vendas de aves e ovos, os empÓrios, mercearias

armazéns, depÓsitos de frutas, depÓsitos de gêneros alimentícios

e estabelecimentos congêneres, serão constituídos, no mínimo, p

por seção de vendas.

Art. 2542- Os cafés, bares e botequins

serão constituídos, no mínimo, por seção de venda com consumação

parágrafo Único: Os estabelecimentos -

de que trata este artigo, que mantenha serviços de lanches, de-

verão possuir também copa quente.

Art. 2552- Os restaurantes terão cozi-

nha, copa, se necessário, depÓsito de gêneros alimentícios e s~

ção de venda com consumação~

parágrafo Único: Nos restaurantes que-

receberem alimentos preparados em cozinhas industriais licenci~

das poderá ser dispensada a existência de cozinha, a critério -

da. autoridade municipal.

Art. 2562-

às fls. 55
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Art. 2562- As pastelarias e estabeleci

mentos congêneres terão cozinha, depÓsito de matéria-prima e s~

ção de vendas com consumação.

Art. 2572- Os estabelecimentos indus-

triais de torrefação e moagem de café terão:

1- Dependências destinadas a torrefação, moagem e embala-

gem, independentes ou não, a crit-erio de autoridade -

municipal, que levará em conta o equipamento industri-

al utilizado.

11- depósito de matéria-prima;

111- Seção de venda e ou expedição.

Art. 2582- As doçarias, "buffets" e e~

tabelecimentos congêneres terão:

1- Sala de manipulação;

11- depÓsito de matéria-prima

111- seção de venda com consumação e ou seção de expedição.

Art. 2592-'As padarias, fabricas de ma~

sas, e estabelecimentos congêneres terão:

1- DepÓsito de matéria-prima

11- Sala de manipulação

111- sala de secagem

1V- Sala de embalagem

V- seção de expedição e ou venda;

V1- depÓsito de combustível

V11- Cozinha

Parágrafo dnico: As salas de embalagem

secagem, depÓsito de combustível e cozinha, serão exigidos a cri

tério da autoridade municipal, levando-se em conta a natureza -

do estabelecimento e o processamento das operações industriais.

Art. 2602- A fabrica de doces, de cons

servas vegetais e estabelecimentos congêneres, terão:

1- DepÓsito de matéria-prima

11- Sala de manipulação

111- sala de embalagem

1V- sala de expedição e ou venda

V- Cozinha

V1- Estufa

V11- local para caldeiras

V111- depÓsito de combustível.

às fls. 56
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parágrafo Único: A sala de embalagem,

a cozinha, a estufa e o depÓsito de combustível serão exigidos

conforme a natureza do estabelecimento e o processamento das -

operações industriais.

Art. 261Q- As fabricas de bebidas e es

tabelecimentos congêneres terão:

1~ local para lavagem e limpeza de vazilhames

11- depÓsito de matéria-prima

111~ sala de manipulação

1V- Sala de envazamento e rotulagem

V- Sala de acondicionamento

V1- sala de expedição.

Parágrafo Único: Conforme ao estabele

cimento e equipamento industrial "utilizado, poderão constitu-

ir uma única peça as salas de manipulação, envasamento e rotu-

lagem, bem como, as salas de acondicionamentoe expediçaõ.

Art. 262Q- As usinas e refinarias de -

açucar ~ as refinarias de sal, conforme a natureza do estabele-

cimento e em fun ção do equipamento industrial utilizado terão:

1- Seção de manipulação para realização das diversas fa-

ses de processamente;

11- Seão de ensacamento.

111- seção de embalagem

1V- DepÓsito de matéria-prima

v- seção de expedição.

Art. 263Q- As fabricas e refinarias de

óleo conforme a natureza do estabelecimento e em funçaõ do equi

pamento industrial utilizado terão:

1- Seção de manipulação para realização das diversas fases

do processamente;

11- Seção de envasamento

111- Depósito de matéria-prima

1V- Sala de acondicionamento

v- Seção de expedição

V1- Local para caldeiras

V11- depÓsito de combustível

Art. 264Q- As fabricas de gelo para --

uso alimentar terão:

As fls. 57
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1- sala de manipulação

11- seção de venda e ou expedição

Art. 2652- Os matadouros-frigoríficos,

matadouros, triparias, charqueadas, fábricas de conservas de caE

nes, gorduras e produtos derivados, fábricas de conservas de

pescados e estabelecimentos congêneres, de acordo com a sua nat~

reza, as atividades desenvolvidas, o processamento das operações

industriais e o equipamento industrial utilizado, terão a crit~

rio da autoridade municipal, e observada a legislação estadual-

e federal pertinente:

1- Currais

11- Sala de matança

1II- Câmaras frigoríficas

1V- depÓsito de matéira-prima

V- laboratório

V1- sala de manipulação

VI1- Sala de embalagem, envasam-ento ou enlatamento

VII1- Sala de acondicionamento

1X- Sala de expedição.

parágrafo Único: As dependências utili

zadas para preparo e fabrica de produtos destinados à alimenta-

ção humana, deverão estar completamente isolados dos demais.

Art. 2662- As granjas leiteiras, usinas

de beneficiamento de leite, postos de refrigeração, postos de -

recebimento, fábricas de laticinios e estabelecimentos congêne-

res, de acordo com a natureza de suas atividades desenvolvidas

o processamento das operações industriais e o equipamento indu~

trial utilizado, terão a critério da autoridade municipal e ob-

servado a legislação estadual e federal pertinente:

1- sala de recebimento de matéria~prima.

11- laboratório

111- depÓsito de matéria-prima

1V- câmaras frigoríficas

V- Sala de manipulação

VI- Sala de embalagem, envasamento

VI1- Sala de acondicionamento

V111- Local de expedição.

Art. Esta

ou enlatamento

às fls. 58
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de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e es

pecialmente a Lei nQ• 595, de 30 de Dezemb~ó de 1.971.

Potirendaba, 29 de Dez 1.989.

RegiS~~~~da na

Nelso~A~onio Cherobim

Secretário

data supra.


