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LE I N° 124/2020 

"Dispoe sobre o Cod igo de Obras". 

O PR E FE ITO MUNICIPAL DE  DAMIANOPOLIS . Fago saber que A CAMAR A 
MUNICIPAL aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei: 

PR IME IR A PAR TE  
DIS POS IcOE S  GE R AIS  

CAPITULO I 
DIS POS ICOE S  PR E LIMINAR E S  

Art. 1. Qualquer construgao somente podera ser iniciada no perimetro 
urbano, apos aprovagao do projeto e concessao do Alvara de Construgao pela 
Prefeitura, e sob responsabilidade de profissional habilitado. 

§  1° Nas edificagoes serao exigidos ainda, os projetos hidraulicos e de 
protegao contra incendio. 

§  2° As eventuais modificagoes em projetos aprovados serao consideradas 
projetos novos para efeito deste codigo. 

Art. 2° Para obter aprovagao do projeto e alvara de construgao, devera o 
interessado submeter 

a Prefeitura o projeto da obra. 

Art. 3. Os projetos deverao estar de acordo cam a legislagao vigente sobre 
loteamento e zoneamento. 

CAPITULO 11 
DA APR OVACAO DE  PR OJ E TOS  AR QUITE TONICOS  

Art. 4. Para obter aprovagao do projeto arquitetonico, o proprietario devera 
submeter o projeto a Prefeitura, acompanhado dos seguintes documentos: 

I - requerimento em formulario padrao da Prefeitura Municipal de 
Damianopolis; 

II - copia da taxa municipal para analise de projeto, com o comprovante de 
pagamento, em nome do proprietario do imovel; 

III - copia atualizada do titulo de propriedade do imovel - matricula atualizada 
do CartOrio de R egistro de Imoveis; 

IV - copia de documentos de identificagao do proprietario; 

V —  3 (tres) copias do projeto arquitetonico, corn carimbo do CR E A, assinadas 
pelo responsavel tecnico e pelo proprietario, sem rasuras ou emendas; 
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VI - copia do R R T ou da AR T referente ao projeto arquitetonico, corn recibo 
de pagamento; 

VII - levantamento planialtimetrico do terreno, em escala compativel corn a 
area; 

VIII - copia de AR T do levantamento planialtimetrico, corn recibo de 
pagamento; 

IX  —  projeto de aterro ou desaterro, quando for o caso. 

§  1° E m caso de requerimento assinado por um procurador, alem dos 
documentos acima listados, devem ser anexadas copias da procuradoo e dos 
documentos de identificagao do procurador. 

§  2° A cada apresentagao do projeto para aprovagao devera ser recolhida 
nova taxa de analise de projeto, salvo no caso de reapresentagao decorrente de 
corregao nao detectada pela analise anterior. 

Art. 5. O projeto arquitetonico devera constar no minimo de: 

I - planta baixa de cada pavimento da construgao, preferencialmente na 
escala 1:50 e, eventualmente, nas escalas 1:75 ou 1:100, devidamente cotada, corn 
cota de piso, destinagao de cada compartimento e suas dimensoes, inclusive areas 
uteis, corn informagao da area total do referido pavimento, bem Como as dimensoes 
das esquadrias; 

II - elevagao da(s) fachada(s) voltada(s) para a via publica, preferencialmente 
na escala 1:50 e, eventualmente, nas escalas 1:75 ou 1:100; 

III —  cortes transversal e longitudinal da edificagao, preferencialmente na 
escala 1:50 e, eventualmente, nas escalas 1:75 ou 1:100, corn as dimensoes 
verticais, cota de piso e a indicagao do perfil natural do terreno; 

IV —  planta de cobertura, na escala minima de 1:200, corn informagao sobre o 
tipo de cobertura, corn as indicagoes dos caimentos, calhas e as dimensoes dos 
beirais, caso existam; 

V —  implantagao da construgao, devidamente cotada, na escala minima de 
1:200, corn a posigao da edificagao do terreno, sua posigao em relagao a todos os 
limites do tote, marcagao dos acessos, o fechamento do terreno, identificagao das 
areas permeaveis e o tratamento dado a elas, bem como a cota da largura da 
calgada e o nome da referida via publica; 

VI —  planta de situagao, indicando a localizagao do terreno na cidade, a 
denominagao atualizada da referida via publica, das vias adjacentes, os elementos 
que sao referencia para a area, podendo-se trabalhar a planta de situagao a partir de 
maps da cidade ou imagem de satelite; 
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VII —  quadro corn a indicagao da zona em que se localiza o edif cio, bem como 
dos indices urbanisticos da zona e da edificagao; 

VIII —  em edificagao corn mais de uma unidade autonoma, deve-se informar a 
area total privativa, coberta e descoberta, de cads unidade, em separado; 

IX  - quadro de fragoes, quando for o caso; 

X  —  as rotulos das pranchas do projeto deverao conter no minimo as 
seguintes informagoes: 

a) tipo de use de edificagao; 

b) nome ou razao social completo, numero do CPF  ou do CNPJ  do 
proprietario da obra e assinatura; 

c) name completo do responsavel tecnico pelo projeto, numero de registro no 
CR E A ou CAU a assinatura; 

d) enderego da obra; 

e) area do terreno; 

f) area a construir, demolir e/ou reformar, bem coma area existente, a 
construir e area total do projeto final, conforme o caso; 

g) conteudo das pranchas; 

h) numeragao de pranchas e data do projeto; 

i) espagos reservados aos carimbos da Prefeitura corn as dimensoes minimas 
de 10x5 cm. 

§  1° A escala nao dispensary a indicagao das cotas que exprimam as 
dimensoes dos compartimentos e das aberturas, os afastamentos das divisas e a 
altura da edificagao. 

§  2° As pranchas deverao atender as especificagoes da Associagao Brasileira 
de Normas Tecnicas - ABNT quanta a forma, dimensoes e dobradura, e ser 
entregues corn dobradura no formato final A4. 

§  3° Nas obras de reforma, reconstrugao ou acrescimo, as projetos deverao 
apresentar, de maneiras distintas, as partes existentes, as partes a serem demolidas 
e as partes novas ou acrescimos. 

§  4° O projeto arquitetonico deve seguir as normas da ABNT quanto a 

representagao grafica para sua correta compreensao. 

§  5° O projeto arquitetonico devera ser apresentado sera rasuras ou em.e a 
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Art. 6. O E xecutivo podera indagar a respeito da destinacao de uma obra, no 
seu conjunto ou em suas partes, recusando-se a aceitar o que for inadequado ou 
inconveniente do ponto de vista da seguranca, da higiene, da salubridade e da 
adequacao a legislacao vigente. 

Art. 7. O projeto aprovado tera validade de 6 (seis) meses, e, findo este prazo 
e nao tendo sido solicitado o alvara de construcao, a aprovacao do projeto perde a 
validade. 

Art. 8. O prazo maximo para o E xecutivo concluir a analise do projeto, 
aprovando-o ou emitindo ao proprietario comunicacao por escrito relativa as normas 
infringidas e aos erros tecnicos cometidos, e de 30 (trinta) digs, contados da data de 
seu protocolo. 

§  1° Os projetos que estiverem em desacordo corn a legislacao vigente ou 
contiverem erros tecnicos poderao ser corrigidos pelo responsavel tecnico e 
reapresentados ao E xecutivo para aprovacao. 

§  2° O projeto indeferido sera encaminhado ao setor de protocolo da 
Prefeitura, e o requerente tera o prazo de 60 (sessenta) digs para buscar a 
documentacao referente ao processo, e, findo este prazo, a documentacao sera 
descartada. 

§  3° O requerente tern o prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, contados 
de sua primeira notificacao sabre correcoes necessarias, para reapresentar o projeto 
e obter aprovacao, sendo que o nao atendimento desse prazo implica encerramento 
do processo. 

Art. 9. A aprovacao do projeto arquitetonico nao significa o reconhecimento 
da legitimidade dos direitos de posse, dominio ou quaisquer outros sobre o lote ou 
conjunto de totes, nem a regularidade do use da edificacao. 

CAPITULO II-A 
DO ALVAR A DE  CONS TR UcAO 

Art. 10. Nenhuma obra podera ser iniciada sem a emissao do respectivo 
Alvara de Construcao. 

Paragrafo unico. Para requerer alvara de construcao, o proprietario devera 
apresentar a Prefeitura os seguintes documentos: 

I - requerimento em formulario padrao da Prefeitura Municipal de 
Damianopolis; 

II - copia da taxa municipal para licenciamento de construcao - Taxa de Alvara 
de Construcao, corn o comprovante de pagamento; 

III - copia de documentos de identificacao do proprietario; 

IV - copia do projeto arquitetonico, corn carimbo de aprovacao pela Prefeitura; 
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V - copia de AR T do projeto estrutural, corn recibo de pagamento; 

VI —  copia de AR T da execugao da obra, corn recibo de pagamento; 

VII - copia da AR T de execugao de demoligao, quando for o caso; 

VIII - copia da AR T da execugao dos servigos de movimentagao de terra, corn 
recibo de pagamento, sempre que, para implantagao do projeto arquitetonico, for 
necessario este tipo de servigo. 

Art. 10-A. O licenciamento para inicio da construgao sera valido pelo prazo de 
1 (um) ano, e, findo este prazo e nao tendo sido iniciada a construgao, o 
licenciamento perdera sua validade. 

Paragrafo unico. Para efeito da presente lei, uma edificagao sera considerada 
como iniciada quando iniciada a execugao dos servigos de fundagao. 

CAPITULO III 
DA E XE CUcAO DA OBR A 

Art. 11. Aprovado o projeto e expedido o alvara de construgao, a execugao da 
obra devera ser concluida dentro de 1 (um) ano, viavel a revalidagao. 

Art. 12. S era obrigatoria a colocagao de tapume, sempre que se executarem 
obras de construgao, reforma ou demoligao, no alinhamento da via publica. 

§  1° Os muros e grades inferiores a 2 (dois) metros ficam isentos dessa 
obrigagao. 

§  2° Os tapumes deverao ter a altura minima de 2 (dois) metros, e poderao 
avangar ate a metade do passeio, quando nao prejudicar a seguranga do pedestre. 

§  3° Nas edificagoes, a partir do primeiro andar, sera obrigatoria a colocagao 
de protegao para a via publica a laterais. 

)5
, 

Art. 13. Nao sera permitida, em hipotese alguma, a ocupagao da via publica 
corn material de construgao, salvo na parte interior lirnitada pelo tapume. 
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Paragrafo unico. Nao se considers ocupagao da via publica o tempo suficiente 
pars retirar o material de construgao necessario a obra. 

CAPITULO IV 
DAS  PE NALIDADE S  

Art. 14. Qualquer obra sem alvara de construgao estara sujeita a embargo, 
multa de 5% (cinco por cento) do salario minimo vigente na regiao ou demoligao. 

§  1° A multa sera elevada ao dobro, se no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
nao for paralisada a obra, e acrescida de 10% (dez por cento) do salario minimo por 
dia do nao cumprimento da ordem de embargo. 

§  2° S e, decorridos 5 (cinco) dias apos o embargo, persistir a desobediencia, 
independente das multas aplicadas, sera requisitada forga policial pars impedir a 
construgao. 

Art. 15. A execugao de obra em desacordo com projeto aprovado determinara 
o embargo, se no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimagao, nao tiver sido 
providenciada a regularizagao. 

Art. 16. O levantamento do embargo somente ocorrera apos o cumprimento 
de todas as exigencias que o determinaram e recolhimento das multas aplicadas. 

casos: 
Art. 17. E starao sujeitos a pena de demoligao total ou parcial, os seguintes 

a) construgao em desacordo com projeto aprovado; 

b) obra tecnicamente insegura e nao se tomarem as medidas necessarias 
a seguranga. 

Paragrafo unico. A pena de demoligao nao sera aplicada se forem satisfeitas 
as exigencias dentro do prazo concedido. 

CAPITULO V 
DO HABITE -S E  

)5
i 

Art. 18. Apos a conclusao da obra, o proprietario devera requerer vistoria 
da Prefeitura para liberagao do "Habite-se". 

§  1° O "Habite-se" deve ser solicitado anexando-se ao requerimento os 
seguintes documentos: 

I - copia do Alvara de Construgao correspondente; 

AV : Goias n°: 139 Cep: 73.980.000 Damianopolis - GO (62) 3445-1208 Email: prefeitura@damianopolis.go.gov.br 



Gover no do Muni c i pi o de 
Dami anópol i s  Goi as  

ADM:  2017/ 2020 

II —  AR T (Anotagao de R esponsabilidade Tecnica) pela execugao da obra ou 
laudo de responsavel tecnico atestando a seguridade da edificagao corn a respectiva 
AR T (Anotapao de R esponsabilidade Tecnica); 

III - copia da taxa municipal para liberagao do "Habite-se" - Taxa de "Habite-se" 
- corn o comprovante de pagamento; 

IV - laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for o caso. 

§  2° Consideram-se obras concluidas as que atendam 
as seguintes condigoes: 

I —  tenham concordancia corn o projeto aprovado; 

II —  as vagas de estacionamento estejam liberadas; 

III —  os passeios publicos ao longo do meio-fio em frente ao late estejam 
executados; 

IV - apresentem condigoes minimas de habitabilidade, quais sejam: 

a) contrapiso concluido; 

b) paredes internas e externas rebocadas; 

c) esquadrias instaladas; 

d) instalagoes hidrossanitarias e eletricas executadas e devidamente ligadas a 

rede publica. 

Art. 19. O "Habite-se" sera concedido quando atendidas as seguintes 
condigoes: 

I - apresentagao da documentagao pertinente; 
II - vistoria do imovel, constatando: 

a) que a obra foi executada de acordo corn o projeto arquitetonico aprovado; 

b) que foram atendidas as condigoes previstas no §  2° do art. 18 desta Lei. 

§  1 ° Nao sendo procedida a vistoria no prazo estabelecido neste artigo, 
mediante reclamarao do requerente, a Prefeitura mandara proceder a vistoria 
imediatamente, determinando a apuracao da responsabilidade pela omissao. 

§  2° Fornecido o "Habite-se", a obra sera considerada aceita pela Prefeitura. 

Art. 20. E  permitida a concessao de "Habite-se" parcial para construgao 
inacabada em que houver partes em condigoes de serem ocupadas, desde e: 

C
N

 P
J:

 0
1.

74
0.

50
5/

00
01

-5
5 

AV: Goias n°: 139 Cep: 73.980.000 Damianopolis - GO (62) 3445-1208 E mail: prefeitura@ damianopolis.go.gov.br 



Gover no do Muni c i pi o de 
Dami anópol i s  Goi as  

I - estas constituam unidades ou pavimentos autonomos; 

II —  a etapa concluida atenda ao disposto no art. 18 desta Lei; 

III —  os acessos, circulagoes a areas de use comum, pelo menos ate as 
unidades em questao, estejam concluidos de acordo corn os criterios do §  2° do art. 
18 desta Lei. 

Art. 21. Na hipotese da obra ter sido executada em desacordo corn o projeto 
aprovado, pode o interessado solicitar o aceite destas modificagoes para posterior 
liberagao do "Habite-se" desde que nao gerem descaracterizagao do projeto 
aprovado ou infragao a legislagao pertinente. 

§  1° Deve o interessado requerer o aceite, anexando-se ao requerimento os 
seguintes documentos: 

I - copia do Alvara de Construgao correspondence; 

II - levantamento de dados tecnicos - apresentagao da situagao real, contendo 
os desenhos e informagoes necessarios para a devida compreensao das alteragoes 
sujeitas a aprovagao; 

III —  AR T ou R R T (Anotagao de R esponsabilidade Tecnica) pelo levantamento 
de dados tecnicos; 

IV - copia da taxa municipal para analise da solicitagao de aceite das 
alteragoes em projeto aprovado, corn o respectivo comprovante de pagamento. 

§  2° A apresentagao do levantamento referido no §  1° deste artigo devera 
ocorrer no momento do comunicado de conclusao da obra, antes da solicitagao do 
"Habite-se". 

§  3° Caso a Comissao de Aprovagao de Projetos aceite as alteragoes 
apresentadas atraves do levantamento, sera expedido o Alvara de R egularizagao de 
Obra E xistente, e o interessado podera requerer a vistoria para liberagao do "Habite-
se". 

§  4° Caso a Comissao de Aprovagao de Projetos nao aceite as alteragoes 
apresentadas atraves do levantamento, novo processo para aprovagao de projeto de 
regularizagao da obra deve ser iniciado para posterior solicitagao do "Habite-se", 
atendendo-se ainda o disposto nos artigos 4° e 5° desta Lei. 

)5
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Art. 22. A edificagao somente podera ser habitada, ocupada ou utilizada apos 
a concessao do Habite-se. 

S E GUNDA PAR TE  
DAS  CONDICOE S  GE R AIS  R E LATIVAS  AS  CONS TR UCOE S  

CAPITULO I 
DOS  TE R R E NOS  
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Art. 23. Nao poderao ser arruados, nem loteados os terrenos improprios para 
habitagao ou que prejudiquem reservas florestais. 

§  1° Nao poderao ser aprovados projetos de loteamento, nem permitida a 
abertura de via publica em terrenos baixos e alagadigos ou sujeitos a inundagao, 
sem que sejam executadas as obras de drenagem necessarias e tecnicamente 
aterrados. 

§  2° Os cursos d'agua nao poderao ser alterados sem autorizagao da 
Prefeitura. 

CAPITULO II 
DASFUNDACOES 

Art. 24. Sem previo saneamento do solo, nenhuma construgao podera ser 
executada sobre terreno: 

a) umido ou pantanoso; 

b) contendo substancias prejudiciais a saude; 

C) Sujeitos a inundagoes ou deslizamento. 

Art. 25. As fundaroes serao executadas de modo que a carga sobre o solo 
nao ultrapasse os limites estabelecidos nas especificaroes da Associapao Brasileira 
de Normas Tecnicas (ABNT). 

Paragrafo unico. As fundagoes nao poderao invadir o leito da via publica. 

CAPITULO III 
DAS PAREDES 

Art. 26. As paredes externas de qualquer construgao serao sempre 
impermeaveis. 

serao: 
Art. 27. As espessuras minimas das paredes de alvenaria de tijolo comum 

a) de um tijolo para as paredes externas; 

b) de meio tijolo para as paredes internas; 

Paragrafo unico. As paredes executadas corn outro material deverao ser 
equivalentes as de tijolo quanto 

a 

impermeabilizagao, resistencia, estabilidade e 
acustica. 

CAPITULO IV  
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a) perfeita impermeabilizagao; 
b) isolamento termico adequado; 
c) nao refletir a luz solar corn intensidade. 

Art. 35. As aguas provenientes das coberturas nao poderao ser desviadas 
pars lotes vizinhos ou logradouros. 

Art. 36. A construgao de cobertura devera estar de acordo corn o projeto 
aprovado. 

§  12 As coberturas existentes em desacordo corn este artigo deverao ser 
regularizadas. 

§  2° As coberturas deverao ser assentadas sobre paredes. 

§  3° As coberturas laterals so serao permitidas quando o afastamento das 
divisas for igual ou superior a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros), conforme 
dispoe este codigo. 

§  4° As paredes voltadas para a via publica deverao harmonizer-se corn as 
fachadas. 

CAPITULO VII 
DOS  PE -DIR E ITOS  

Art. 37. Pe-direito e a distancia entre o piso e o teto, ficando assirn 
estabelecido: 

a) dormitorio, sala, escritorio, copa e cozinha, minimo de 2,60m (dois 
metros e sessenta centimetros); 

b) banheiro, corrector e deposito, minimo de 2,20m (dois metros e vinte 
centimetros); 

c) loja, minimo de 3,00m (tres metros); 

d) poroes, minimo de 50cm (cinquenta centimetros), a contar do ponto 
mais baixo do nivel inferior do piso do primeiro pavimento; 

e) poroes habitaveis, minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta 
centimetros), quando se tratar de compartimento para permanencia 
diurna e 2,70m (dois metros e setenta centimetros), quando destinado 

a permanencia noturna e, maximo 3,40m (tres metros e quarenta 
centimetros); X
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f) predio destinado a use coietivo tais coma, cinema, auditorio e 
congeneres, minimo de 6.0Dm (seis metros); 

g) sobreloja, pavimento imediatamente acima da loja, caracterizada par 
pe-direito reduzido, minima de 2,50m (dois metros e cingi enta 
centimetros) e maxima de 3,0Dm (tres metros), alem desta medida sera 
considerada pavimento. 

CAPITULO VIII 
DA INS OLACAO, ILUMINACAO E  VE NTILACAO DOS  COMPAR TIME NTOS  

S E CAO I 
DOS  VAOS  DE  ILUMINACAO E  VE NTILACAO 

Art. 40. Todos os compartimentos, seja qual for o seu destino, devem ter 
abertura em piano vertical diretamente para a via publica ou area interna. 

§  1° Nao se aplica a disposipao acima a pegas destinadas a corredores ou 
caixas de escadas. 

§  2° Alem das janelas, todos compartimentos deverao ser dotados, nessas 
aberturas, de dispositivos proprios para assegurar a circularao do ar. 

§  3° As disposigoes destas normas poderao sofrer alteracoes em 
compartimento de edificios especiais, coma galerias de pintura, escolas, salas de 
reuniao, hoteis, bancos, estabelecimentos industriais e comerciais, nos quais serao 
exigidos iluminarao e ventilagao conforme a destinacao de cada um. 

Art. 41. A soma da area dos vaos de iluminapao e ventilacao de cada 
compartimento, tera seu valor minima expresso em fracao da area, conforme a 
seguinte tabela: 

a) salas, dormitorios e escritorios, 1/6 (um sexto) da area do piso; 

b) cozinhas, ban heiros e lavatorios, 1/8 (um oitavo) da area do piso; 

c) demais comodos, 1/10 (um decimo) da area do piso. 

Art. 42. A distancia da parte superior da janela ao teto nao deve ser superior a 
1/5 (um quinto) do pe-direito. 
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Art. 43. As janelas devem ficar situadas no centro das paredes, pois e o local 
onde a intensidade da iluminagao e mais adequada. 

Paragrafo unico. Quando houver mais de uma janela na mesma parede, a 
distancia recomendavel entre elas deve ser menor au igual a '/4 (um quarto) da 
largura da janela, a fim de que a iluminagao se tome uniforme. 

CAPITULO IX  
DOS  AFAS TAME NTOS  

Art. 44. Todas as construgoes e reconstrugoes dentro do perimetro urbano, 
deverao obedecer a um afastamento de acordo corn o alinhamento da via publica. 

Art. 45. Nas edificagoes sera permitida a construgao de balango acima do 
pavimento de acesso ate 50% (cinquenta par cento) do passeio, nao podendo 
ultrapassar o limite de 1 m (um metro), preservadas a estetica urbana e a seguranga. 

Paragrafo unico. Quando a edificagao apresentar mais de uma fachada 
voltada para logradouros publicos, o disposto neste artigo sera aplicado a cada uma 
delas. 

Art. 46. E m todos as cruzamentos de vias publicas, as dais alinhamentos 
serao concordados par um terceiro, normal 

a 

bissetriz do angulo por eles formados e 
comprimento variavel entre 2,00m (dais metros) e 4,00m (quatro metros). 

§  1 ° As dimensoes referidas neste artigo obedecerao ao seguinte criterio: -
extensao minima de 2,00m (dois metros) para angulos ate 40° (quarenta graus); - os 
angulos superiores a este, receberao um acrescimo de 2 cm (dois centimetros) par 
grau, ate o limite de 4,0Dm (quatro metros). 

§  2° A concordancia estabelecida neste artigo sera exigida somente no 
pavimento terreo. 

§  3° Nos cruzamentos acentuadamente desnivelados, cabera a 

Prefeitura a 
determinagao da concordancia. 

Art. 47. Os predios comerciais, construidos somente em areas previamente 
delimitadas, que ocuparem a testada do late, deverao obedecer ao seguinte: 

x.
5
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o caimento da cobertura devera ser sempre no sentido oposto ao 
passeio; 

b) havendo passagem lateral, esta nunca sera inferior a 1,00m (um 
metro); 

c) se a passagem tiver finalidade de acesso publico para atendimento de 
mais de tres estabelecimentos comerciais, sera considerada galeria e 
obedecera ao seguinte: 

—  largura minima de 3,00m (tres metros); 

II —  pe direito minima de 3,00m (tres metros); 

III —  profundidade maxima de 25,00m (vinte e cinco metros); 

IV —  havendo duas aberturas nas dimensoes minimas acima, em linha reta, a 
profundidade podera atingir ate 50,00m (cinquenta metros). 

Art. 48. As construgoes para fins industriais somente serao permitidas em 
areas previamente determinadas pela Prefeitura e corn area minima de 20,00m 
(vinte metros), obedecendo ao seguinte: 

a) afastamento de uma das divisas laterais no minima de 3,00m (tres metros), 
nao podendo haver contiguidade de paredes, cabendo a Prefeitura 
estabelecer o sentido obrigatorio do afastamento; 

b) afastamento minima de 5,00m (cinco metros) da construgao ate o passeio, 
sendo permitido neste espago, patio de estabelecimento. 

CAPITULO X  
DA ALTUR A DAS  E DIFICACOE S  

Art. 49. Como altura das edificapoes sera considerada a medida vertical do 
nivel do passeio ate o ponto mais elevado. 

Paragrafo unico. Toda edificagao devera estar de acordo corn a legislacao de 
protecao de campo de pouso. 

Art. 50. O gabarito das edificaroes sera definido no projeto de loteamento. 
Paragrafo unico. Nos demais logradouros publicos, a exigencia deste artigo 

podera ser definida em lei municipal. 

CAPITULO XI 
DAS  AGUAS  PLUVIAIS  

0
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Art. 51. O terreno circundante as edificapoes sera preparado de modo que 
permita franco escoamento das aguas pluviais para a via publica ou para o terreno a 
jusante. 

§  1 ° E  proibido o escoamento de agua servida de qualquer especie para a via 
publica. 

§  2° Os edificios deverao dispor de calhas e condutores, a as aguas serem 
canalizadas par baixo do passeio ate a sarjeta. 

CAPITULO XII 
DAS  CIR CULACOE S  NUM ME S MO NIVE L 

Art. 52. As circulagoes de utilizarao privativa em unidade comercial ou 
residencial terao largura minima de 90cm (noventa centimetros). 

Art. 53. As circulacoes num mesmo nivel de utilizagao coletiva terao as 
seguintes dimensoes minimas: 

a) use residencial, largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros) para 
uma extensao maxima de 10 0Dm (dez metros). E xcedendo este 
comprimento, havers um acrescimo de 5cm (cinco centimetros) na largura, 
para cads metro ou fragao; 

b) use comercial, largura minima de 1,40m (um metro e quarenta centimetros) 
para uma extensao maxima de 10,0Dm (dez metros). E xcedendo esse 
comprimento, havers um acrescimo de 10cm (dez centimetros) na largura, 
para cada metro ou fragao. 

CAPITULO XIII 
DA CIR CULACAO DE  LIGAcAO DE  NIVE IS  DIFE R E NTE S  

S E CAO I 
DAS  E S CADAS  

Art. 54. As escadas deverao obedecer as seguintes normas: 

a) as escadas para use coletivo terao largura minima de 1,20m (um metro 
e vinte centimetros); 

>/~
 

b) as escadas deverao obrigatoriamente ser construidas de material 
incombustivel; 

c) as escadas corn mais de 15 (quinze) degraus consecutivos, deverao ter 
um patamar corn a mesma largura na parte media corn a extensao 
minima de 1,00m (um metro); 

d) as escadas deverao ser protegidas por corrimao. 
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Art. 55. As dimensoes dos pisos e espelhos em escadas de use coletivo 
devem ser constantes em toda a escada, atendendo as seguintes condigoes: 

I - pisos (p): 0,28m< p < 0,32m; 

II - espelhos (e): 0,16m < p < 0,18m; 

III - 0,63m < p+2e < 0,65m. 

S E CAO II 
DOS  E LE VADOR E S  

Art. 56. Os elevadores nao poderao constituir o meio exclusivo de acesso aos 
pavimentos superiores ou inferiores dos edificios, devendo coexistir corn as 
mesmos, escadas ou rampas. 

Art. 57. E  obrigatoria a instalagao de elevadores quando a circulagao vertical 
de qualquer unidade privativa a pelo menos um dos acessos do edificio ou as areas 
comuns de lazer e estacionamento de veiculos atingirem um desnivel superior a 
10,00m (dez metros). 

§  1° No caso de area de estacionamento de veiculos, sera considerado, para 
efeito do disposto no caput deste artigo, o desnivel entre essa e a unidade a ela 
vinculada. 

§  2° O acesso a casa de maquinas dos elevadores sera feito por circulagao de 
use comum da edificagao. 

§  3° No computo dos pavimentos e no calculo do desnivel, para 
obrigatoriedade de instalagao do elevador, nao serao considerados: 

- as pavimentos de cobertura de use privativo de andar inferior contiguo, 
desde que nao configurem unidade autonoma e nao tenha acesso pela circulagao de 
use comum do edificio; 

II - terrago coberto ou descoberto, de use comum, exclusivamente para 
secagem de roupa, sera benfeitorias e desde que as unidades sejam servidas por 
area de servigo. 

~/~
 

Art. 58. As caixas dos elevadores serao dispostas em recintos que recebam 
ar e luz da via publica. 

Paragrafo unico. As caixas dos elevadores serao protegidas, em toda a sua 
altura, par paredes de material incombustivel. 

Art. 59. A parede fronteira a porta dos elevadores devera dela se afastar 
1,50m (um metro e cinquenta centimetros), no minima. 

AV : Goias n°: 139 Cep: 73.980.000 Damianopolis - GO (62) 3445.1208 Email: prefeitura@damianapolis.go.gov.br 



Gover no do Muni c i pi o de 
Dami anépol i s  Goi as  

ADM:  2017/ 2020 

Art. 60. Os elevadores tanto em seus carros, coma em sua apareihagem de 
seguranga e instalagao, deverao obedecer 

as normas da Associagao Brasileira de 
Normas Tecnicas (ABNT). 

Art. 61. F icarao sujeitos as 

disposigoes desta segao, no que couber, as 
monta-cargas. 

S E cAO III 
DAS  R AMPAS  

Art. 62. As rampas para use coietivo nao poderao ter largura inferior a 1,20m 
(um metro e vinte centimetros) e a sua inclinagao maxima de 12% (doze par cento). 

CAPITULO XIV 
DOS  VAOS  DE  ACE S S O 

Art. 63. Os vaos de acesso obedecerao, no minima, ao seguinte: 

a) dormitorios, salas, cozinhas e copas, 70cm (setenta centimetros); 

b) banheiros, lavatorios, 60cm (sessenta centimetros); 

c) lojas, salas comerciais e de atividades profissionais, 1,00m (um metro). 

CAPITULO XV 
DAS  TAXAS  DE  OCUPACAO 

Art. 64. Para as construgoes residenciais, a taxa de ocupagao nao podera 
exceder a 80% (oitenta par cento). 

Art. 65. Para as construgoes comerciais e industriais a taxa de ocupagao 
podera atingir 90% (noventa par cento), respeitadas as demais disposigoes deste 
codigo. 

CAPITULO XVI 
DAS  MAR QUIS E S  

Art. 66. A construgao de marquises na fachada das edificagoes obedecera as 

seguintes condigoes: 

a) sera sempre em balango; 

b) a face externa do balango devera ficar afastada do meio-fio, no minima, 
50cm (cingUenta centimetros); 

c) ter altura minima de 3,00m (tres metros), a partir do ponto mais alto do 
passeio; 

~/~
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d) permitir perfeito escoamento das aguas pluviais, exclusivamente, para 
dentro dos limites do lote; 

e) nao prejudicar a arborizagao e a iluminagao publica. 

Art. 67. A forma das salas e dormitorios sera tal que permita a inscrigao de 
um circulo de 2,00m (dois metros) de diametro, entre os lados opostos e 
concorrentes. 

Art. 68. A profundidade dos comodos nao podera exceder 
a 

2,5 (duas e meia) 
vezes o pe-direito. 

CAPITULO III 
DAS  COZINHAS  E  COPAS  

Art. 69. As cozinhas terao a area minima de 6,00m2 (seis metros quadrados). 

§  1 ° S e as copas estiverem unidas as 

cozinhas, por meio de vao sem 
fechamento, a area minima dos dois compartimentos em conjunto podera ser de 
8,00m2 (oito metros quadrados). 

§  2° As paredes terao um revestimento de ate 1,50m (um metro e cinquenta 
centimetros) de altura, no minimo, de material resistente, liso e impermeavel. 

§  3° Os pisos serao ladrilhados ou equivalentes. 

§  4° As cozinhas nao poderao ter comunicagao direta corn os dormitorios ou 
corn as instalagoes sanitarias. 

§  5° S erao abundantemente providas de iluminagao. 

Art. 70. A area minima das copas sera de 5,00m2 (cinco metros quadrados), 
salvo a hipotese mencionada no paragrafo primeiro do artigo anterior. 

Paragrafo unico. As paredes terao ate 1,50m (um metro e cinquenta 
centimetros) de altura, no minimo, revestimento liso e impermeavel. 

CAPITULO IV 
DAS  INS TALACOE S  S ANITAR IAS  

Art. 71. E  obrigatoria a ligagao da rede domiciliar 
as redes gerais de agua e 

esgoto da via publica. 

§  1° F ica proibida a ligagao de rede de esgoto na rede pluvial. 

§  2° Nao havendo rede de esgoto, sera permitida a existencia de fossas 
septicas, afastadas das divisas, no minimo, de 4,00m (quatro metros). 
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§  3° Nao havendo rede de distribuigao de agua, esta podera ser obtida por 
meio de pogos, hermetica e tecnicamente fechados, perfurados em parte mais alta 
em relagao a fossa a dela se afastando, no minima, 15,0Dm (quinze metros). 

Art. 72. Todos os servigos de agua e esgoto serao executados rigorosamente 
de acordo corn o regulamento do Departamento Municipal de Agua, E sgoto e 
S aneamento (DMAE S ). 

Art. 73. Toda habitagao sera provida de banheiro, ou, pelo menos, de 
chuveiro, sanitario e reservatorio de agua, hermeticamente fechado corn capacidade 
de 200 (duzentos) litros por pessoa. 

Art. 74. Os sanitarios poderao ser instalados nos compartimentos de banho. 

Paragrafo unico. Os sanitarios terao area minima de 2,00m2 (dois metros 
quadrados), quando isolados no interior do predio e 1 50m2 (um metro e cinquenta 
decimetros quadrados), quando em dependencia separada. 

Art. 75. Os compartimentos destinados exclusivamente a banheiro terao area 
minima de 4,0Dm2 (quatro metros quadrados). 

Art. 76. Os compartimentos de instalagao sanitaria nao poderao ter 
comunicagao direta corn cozinhas, copas, despensas e salas de refeigao. 

Art. 77. Os compartimentos de instalagoes sanitarios, terao: 

a) as paredes revestidos de material liso e impermeavel, ate a altura 
minima de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros), (azulejo, 
ladrilho, ou barras); 

b) as pisos revestidos de material liso e impermeavel, (azulejos ou 
lad rilhos). 

CAPITULO V 
DOS  POR OE S  

Art. 78. Nos poroes, qualquer que seja sua utilizagao, serao observadas as 
seguintes disposigoes: 

a) deverao dispor de ventilapao permanente por meio de redes metalicas de 
malha estreita e sempre em posigao diametralmente opostas; 

b) todos as compartimentos terao comunicagao entre si, cam aberturas que 
garantam a ventilapao. 

Art. 79. Nos poroes habitaveis serao respeitadas as exigencias fixadas para 
as compartimentos de outros pianos. 

CAPITULO VI 
DAS  GAR AGE NS  E  OUTR AS  DE PE NDE NCIAS  6 2
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Art. 80. As garagens destinam-se exclusivamente a guarda de automoveis. 

§  12 A area minima sera de 15,00m2 (quinze metros quadrados), tendo o lado 
menor 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), no minimo. 

§  2° O pe-direito, quando houver teto, sera de 2,50m (dois metros e cinquenta 
centimetros). 

§  32 As paredes terao a espessura minima de mein tijolo e impermeavel, ate a 
altura de 2,00m (dais metros) sendo a parte excedente rebocada e pintada. 

§  4° O piso sera de material liso e impermeavel, sobre base de concreto de 
10cm (dez centimetros) de espessura, cam declividade suficiente pars o 
escoamento das aguas para a rede de esgoto. 

§  52 Nao poderao ter comunicarao direta cam dormitorios e serao dotadas de 
aberturas que garantam a ventilagao permanente. 

Art. 81. Os edificios de apartamentos au salas terao obrigatoriamente 
garagens, au areas de estacionamento, em numero minima de uma vaga pars cada 
unidade. 

Art. 82. As ediculas destinadas a permanencia diurna, noturna au a deposito, 
obedecerao as disposipoes deste codigo coma se fossem edificagoes principais. 

Art. 83. As lavanderias obedecerao as disposigoes referentes as cozinhas. 

CAPITULO VII 
DAS  LOJ AS  

Art. 84. Nas lojas serao exigidas as seguintes condigoes gerais: 

a) possuirem, pelo menos, um sanitario convenientemente instalado; 

b) nao terem comunicagao direta cam as gabinetes sanitarios au 
vestiarios. 

§  12 A construgao de sanitarios sera dispensada, quando a loja for contigua a 
residencia do comerciante e seu acesso seja independente do interior das pecas de 
habitagao. 
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§  2° A natureza do revestimento do piso e das paredes das lojas dependera do 
genero de comercio para que forem destinadas. E stes revestimentos serao 
executados de acordo corn as leis sanitarias, estadual e federal. 

CAPITULO VIII 
DAS  HABITAcOE S  COLE TIVAS  

S E cAO I 
DAS  CONDICoE S  GE R AIS  

Art. 85. As habitagoes coletivas, corn mais de dois pavimentos, serao 
executados corn material incombustivel. 

§  1° As instalapoes sanitarias estarao, no minimo, na proporrao de uma para 
cada grupo de cinco comodos. 

§  2° S era exigido reservatorio de agua na parte superior do predio, corn 
capacidade de 200 (duzentos) litros para cada comodo e, se necessario, bomba 
para transporte vertical de agua, ate o reservatorio. 

§  3° E  obrigatoria a instalagao de serviro de coleta de lixo, por meio de tubos 
de queda e de compartimento inferior para deposito de lixo durante vinte e quatro 
horas por dia. Os tubas deverao ser ventilados na parte superior e elevar-se 1,00 
(um metro) acima da cobertura, no minima. 

§  4° Os edificios de habitagao coletiva serao dotados de caixas receptoras de 
correspondencia em local de facil acesso localizado no pavimento ao nivel da via 
publica. 

S E CAO II 
DOS  HOTE IS  E  CAS AS  DE  PE NS AO 

Art. 86. Os dormitorios deverao ter as paredes revestidas, ate a altura de 
1,50m (um metro e cinquenta centimetros), no minimo, de material resistente, liso, 
nao absorvente e capaz de resistir 

a 

frequentes lavagens. 

Paragrafo unico. S ao proibidas as divisoes precarias de tabuas au tabiques. 

Art. 87. As copas, cozinhas, despensas e instalagoes sanitarias a banho terao 
as paredes revestidas corn azulejos ate a altura de 2,00m (dais metros) e o piso tera 
revestimento de material ceramico. 
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Art. 88. Havers na proporcao a um para cada 10 (dez) hospedes, gabinetes 
sanitarios a instalaroes para banhos quentes a frios, devidamente separados para 
ambos os sexos. 

Art. 89. Havers instalacoes proprias para as empregados, corn sanitarios 
isolados da seroao de hospedes. 

Art. 90. E m todos os pavimentos haverao instalacoes visiveis a de facil 
acesso contra incendio. 

S E CAO III 
DOS  PR E DIOS  PAR A E S CR ITOR IOS  

Art. 91. Aos predios para escritorios, aplicam-se os dispositivos sobre 
habitagoes coletivas corn as seguintes alteracoes: 

a) sera instalado um elevador para cada grupo de 30 (trinta) salas ou 
fracao excedente; 

b) as instalacoes sanitarias estarao na proporcao de um sanitario para 
cada grupo de cinco salas do mesmo pavimento. 

§  1° Os sanitarios multiplos serao divididos em celas independentes, corn 
biombo de espessura minima de um quarto de tijolo a de 2,00m (dois metros) de 
altura. 

§  2° A area total do compartimento sera tat que, dividida pelo numero de 
cetas, de o quociente minima de 2,00m2 (dois metros quadrados), respeitado, porem 
o minimo de 1,50m2 (um metro a cinquenta decimetros quadrados) para cada cela. 

CAPITULO IX  
DOS  POS TOS  DE  S E R VICO E  ABAS TE CIME NTO DE  VE ICULOS  

Art. 92. Nas edificacoes para pastas de abastecimento de veiculos, atem das 
normas que forem apticaveis por este codigo, serao observadas as concernentes a 

tegistarao sobre inflamaveis. 

Art. 93. A limpeza, lavagem a lubrificarao de veiculos devem ser feitas em 
boxes isolados a fim de impedir que a poeira a as aguas sejam conduzidas para o 
logradouro pubtico. 

v000:
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Paragrafo unico. As aguas de superficie serao conduzidas para caixa: 
separadas das galerias, antes de ser langadas na cede geral. 

Art. 94. Os postos de servigo e de abastecimento de veiculos deverao possuir 
compartimento e instalagoes sanitarias corn chuveiro para use dos empregados. 

Art. 95. Os postos deverao possuir instalagoes sanitarias independentes para 
oS  usuarios. 

CAPITULO X  
DAS  CONS TR UCOE S  R US TICAS  

Art. 96. A construgao de casas de madeira, adobe ou outros materials 
precarios, so sera permitida nas zonas estabelecidas pela lei de zoneamento. 

Art. 97. As casas de que trata o artigo anterior deverao preencher os 
seguintes requisitos: 

—  distarem no minima 3,00 m (tres metros) do alinhamento do logradouro e 
2,00 m (dais metros) das divisas, e, pelo menos, 3,00 m (tres metros) de qualquer 
construgao porventura existente no tote; 

II —  terem pe-direito minimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros); 

III —  terem as salas, dormitorios, cozinhas, sanitarios a chuveiro a area 
minima de 21,00 m2 (vinte e um metros quadrados); 

IV —  preencherem todos as requisitos de ventilagao e iluminagao 
estabelecidos neste codigo. 

CAPITULO XI 
DAS  OBR AS  NAS  VIAS  PUBLICAS  

Art. 98. A Prefeitura Municipal podera exigir dos proprietarios a construgao de 
muros. sempre que o nivel do terreno diferir da via pubtica. 

Art. 99. A construgao e conservagao dos passeios serao de responsabilidade 
do proprietario, de acordo corn as seguintes normas minimas: N 

a) Nos logradouros publicos de acentuada declividade, isto e, de mais de o 18% (dezoito par cento), sera obrigatoria a construgao de escadas, de o 
acordo corn as normas estabelecidas no artigo 55 (cinquenta e cinco). 

0 
b) O passeio de uma edificagao devera harmonizar-se com os passeios das o 
construgoes vizinhas, nao podendo ter ressalto nem ser revestido corn er 
ardosia, marmore, granito ou quaisquer materias polidos, obedecendo a 
aclividade e declividade referentes a area onde for construgda. -- o 

4 
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b) No limite da parede corn o passeio nao poderao ser colocados obj~. 
pontiagudos ou dispositivos quaisquer que ponham em risco a segurangL  
e conforto do pedestre. 

Paragrafo unico. Para entrada de veiculos nas garagens, a guia podera ser 
rebaixada e o passeio rampeado ate o limite maximo de 50 cm (cinquenta 
centimetros). 

CAPITULO XII 
DAS  DIS POS ICOE S  FINAIS  

Art. 100. Os casos omissos deste codigo serao resolvidos de acordo corn a 
legislagao federal e normas da Associarao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT. 

Art. 101. A Prefeitura estabelecera os prazos e normas para a regularizapao 
das construgoes já existentes em desacordo corn os dispositivos deste codigo. 

Art. 102. F ica criado o S erviro de F iscalizagao, cujos ocupantes deverao ser 
de nivel media subordinado ao Departamento de Obras, corn a atribuigao de fazer 
cumprir as determinaroes deste codigo. 

Art. 103. As taxas referentes aos servigos deste codigo municipal de obras 
serao pautadas a baseadas nas taxas estipuladas no Codigo Tributario do municipio 
de Damianopolis-Go. 

Art. 104. R evogam-se as disposiroes em contrario. 

Art. 105. E ste codigo entrara em vigor na data de sua publicagao. 

R egistre— se, Publique-se, Compra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Damianopolis E stado de Goias, aos 17 de 
dezembro de 2020. 

Gil 'uteri<-dose Ferreira 
Prefeito Municipal 
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