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USO DO SOLO  



CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Art. 50 Os afastamentos estabelecidos pela legislação 
urbanística não poderão receber nenhum tipo de 
edificação ou elemento construtivo, exceto os casos 
previstos neste Código. 
 
I. os afastamentos serão medidos perpendicularmente ao 

alinhamento do terreno e deverão atender a Tabela I; 
 

II. será permitida a implantação e a execução de saliências 
complementares à edificação que deverão atender a 
Tabela II; 

 
 
 
 

CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES  



Altura da 
Edificação 

AFASTAMENTOS 

Lateral (m) Fundo ( m ) Frente ( m ) 

3,00 - - 5,00 

6,00 - - 5,00 

9,00 2,00 2,00 5,00 

12,00 3,00 3,00 5,00 

15,00 3,20 3,20 5,00 

18,00 3,40 3,40 5,00 

54,00 5,80 5,80 5,00 

57,00 6,00 6,00 6,00 

78,00 7,40 7,40 6,00 

81,00 7,60 7,60 8,00 

93,00 8,40 8,40 8,00 

Acima de 93,00 8,40 8,40 10,00 

TABELA I 



Saliências 
Balanço máximo sobre os recuos 
obrigatórios conforme Tabela I 

Aba horizontal e vertical, 
Brise, Viga, Pilar, 

Jardineira, Floreira, Balcão, 
Ornato e Ornamento 

60cm (sessenta centímetros) 
a partir da laje de cobertura do pavimento 

térreo 

Pilar 
60 cm (sessenta centímetros) 

Para edificações com altura igual ou 
superior a 57m(cinqüenta e sete metros) 

Beiral da cobertura e/ou 
Coroamento 

1,50m 
(um vírgula cinqüenta metros) 

Elemento de composição 
de fachada como 
complemento da 

cobertura 

1,50m 
(um vírgula cinqüenta metros) 

Para edificações com no mínimo 10 (dez) 
pavimentos 

TABELA II 



III.  
os terrenos lindeiros às vias arteriais e/ou as formadoras 
dos Corredores Estruturadores, Exclusivos e Preferenciais, 
integrantes da Macrozona Construída, definidos pelo 
Anexo II do Plano Diretor, deverão garantir uma distância 
mínima bilateral de 18,00 m (dezoito metros) para os 
Corredores Estruturadores e Exclusivos e, 15,00 m ( quinze 
metros) para os Corredores Preferenciais, medidos entre 
o início da divisa do lote e o eixo da referida via, 
conforme o Anexo 17, desta Lei, ficando, neste caso, 
liberado o afastamento frontal para os corredores a 
serem implantados, para edificação com até 9,00 m 
(nove metros) de altura, sendo para o restante da 
edificação aplicada a Tabela I de Afastamentos. 



§ 1º No caso da altura máxima da edificação, se situar nos 
intervalos da Tabela I, serão utilizados os critérios de 
arredondamento matemático. 
 
§ 2º Entre edificações, com altura superior a 6,00m (seis 
metros), será garantido um afastamento mínimo igual ao 
dobro do respectivo afastamento lateral, entre edificações 
na mesma área, conforme Tabela I e Anexos 1 e 2. 
 
 
Art. 50-A O afastamento excepcional exigido no Art. 50 
INCIDIRÁ A PARTIR DO SUBSOLO não podendo receber 
qualquer tipo de ocupação.  



Art. 51 Todos os componentes das edificações, inclusive as 
fundações, fossa, sumidouro e poço simples ou artesiano, 
deverão estar dentro dos limites do terreno, não podendo, 
em nenhuma hipótese, avançar sobre o passeio público ou 
sobre os imóveis vizinhos. 
 
§ 3º As águas pluviais provenientes das coberturas 
deverão escoar dentro dos limites do terreno, não sendo 
permitido o desaguamento diretamente sobre os lotes 
vizinhos ou logradouros.  
 
§ 5º Não será permitido o despejo de águas pluviais na 
rede de esgoto, nem o despejo de esgotos ou de águas 
residuais e de lavagens nas sarjetas dos logradouros ou 
em galerias de águas pluviais. 



Art. 52º O fechamento em alvenaria ou similar na divisa 
frontal, quando existir, poderá ter altura máxima de 2,20m 
(dois vírgula vinte metros), e em nenhuma hipótese, altura 
superior a 3,00m (três metros), em relação ao nível do 
terreno, quando em desnível. 
 
§ 1º Será admitido fechamento com altura superior ao 
estabelecido nos artigos anteriores, quando se tratar de 
grades ou similares ou, ainda, em alvenaria até o limite 
determinado, com o excedente em grade ou similar. 
 



Art. 53 Excetuadas as habitações unifamiliares, 
geminadas, seriadas e coletivas com até 8 (oito) unidades, 
em lote exclusivo, qualquer edificação ou conjunto de 
edificações com mais de 750m² (setecentos e cinqüenta 
metros quadrados) deverá ser dotada de espaço ou abrigo 
destinado à guarda de LIXO, localizado no INTERIOR DO 
LOTE e com acesso direto ao logradouro público, 
PODENDO OCORRER NO RECUO FRONTAL obrigatório.  



Art. 54 Os ambientes ou compartimentos com 
armazenamento de recipientes de gás (GLP), para 
consumo doméstico, deverão atender às normas técnicas 
da ABNT - NBR 13523 e a NBR13932, bem como atender 
às seguintes exigências: 
 
I. ventilação permanente, assegurada por aberturas 

diretas para o exterior; 
II. o armazenamento deverá estar fora das edificações 

em ambiente exclusivo e no interior do lote; 
III. com acesso direto ao logradouro público pode ocorrer 

no recuo frontal obrigatório; 
IV. estar protegido do sol, da chuva e da umidade; 
V. estar afastado de outros produtos inflamáveis, de 

fontes de calor e faíscas. 



Quantidade de GLP (kg) Afastamento (m) 

Até 540 0,00 

A partir de 540 até 1080 1,50 

A partir de 1080 até 2520 3,00 

A partir de 2520 até 4000 7,50 

NBR 13523 – AFASTAMENTOS DE RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS 

O(s) recipiente(s) não pode(m) ser localizado(s) sob 
redes elétricas, devendo ser respeitado o 
afastamento mínimo de 3,0 m da projeção [de 
instalações elétricas]. 



Resolução Normativa Conjunta 001 de 2007 
AMMA – Agência Municipal de Meio Ambiente 
 
Art. 7º O rebaixamento provisório de lençol freático por 
bombeamento, necessário em alguns projetos para viabilizar 
a implantação de fundações, só será autorizado após análise 
dos impactos e posterior autorização pela AMMA. 

§1º No caso de existência de escavações abaixo do nível 
do terreno natural deverá ser exigido, em anexo ao projeto 
de arquitetura, o laudo de sondagem geotécnica do local, 
com indicação do NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO, REFERENTE 
AO MÊS DE ABRIL, para fornecer subsídios para a aprovação 
na SEPLAM e na AMMA. 

Art. 8º Fica proibido o rebaixamento permanente do lençol 
freático. 



CAPÍTULO II – DAS CALÇADAS  
 
Art. 55 Nos logradouros públicos, dotados de meio-fio, 
será obrigatória a construção e manutenção de passeio 
público ou calçada em toda a extensão das testadas dos 
terrenos, acompanhando o “grade” da rua, sob 
responsabilidade do proprietário, e atendidas as seguintes 
exigências:  

II. largura mínima do calçamento do passeio de 1,50m, 
livre de qualquer obstáculo, devendo ser garantida a 
continuidade entre passeios vizinhos e tendo como 
referência o passeio já existente, se este estiver em 
conformidade com as normas deste Código, caso 
contrário, deverá ocorrer sua adequação por meio de 
rampa; 
 
 



CAPÍTULO III – DA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO  
 
Art. 57 Os compartimentos das edificações serão 
iluminados e ventilados mediante aberturas para áreas 
de iluminação e ventilação.  
 
§ 1º Nenhuma das aberturas para iluminação e 
ventilação naturais da edificação poderá distar das 
divisas do lote, a menos de 1,50m (um vírgula cinqüenta 
metros). 
 
§ 2º As paredes sem iluminação e ventilação, quando 
afastadas das divisas, não poderão distar destas menos 
de 0,80m (oitenta centímetros). 



Art. 58 Nenhum compartimento será iluminado e 
ventilado através de outro compartimento fechado, salvo 
os casos previstos neta lei. 

§ 1º Os compartimentos fechados poderão ser 
iluminados e ventilados por compartimentos 
avarandados. 

§ 2º A cozinha, copa, quarto de serviçal, banheiros, 
depósitos e similares poderão ser iluminados e ventilados 
pela área de serviço, exceto quando esta for iluminada e 
ventilada por poço de ventilação. 

§ 3º Poderá existir iluminação e ventilação por forro 
falso, em compartimentos fechados contíguos, desde que 
respeitado o pé-direito mínimo, estabelecido por este 
Código para os compartimentos das edificações. 





§ 4º Será permitida a utilização de processos mecânicos 
e artificiais de iluminação e de ventilação, tais como 
iluminação zenital, exaustão mecânica e dutos nos 
seguintes compartimentos: corredores, quartos de vestir, 
depósitos e banheiros. 



Art. 59 Os compartimentos destinados à cozinha, copa, 
quarto de serviçal, área de serviço, banheiro, quarto de 
vestir ou “closed” e depósito, poderão ser iluminados e 
ventilados por poço de ventilação descoberto, atendidas 
as seguintes exigências: 

I. o diâmetro (D) do círculo inscrito será considerado livre 
de qualquer obstáculo, inclusive beirais; 

III. quando em edificações com até 3 ( três) pavimentos: 

a) permitir a inscrição de um círculo com diâmetro (D) 
mínimo de 1,50m; 

b) quando o poço de ventilação servir exclusivamente 
para banheiros ou sanitários, o círculo inscrito será 
admitido com diâmetro mínimo de 0,60m. 



IV. acima de 3 (três) pavimentos deverá permitir a 
inscrição de um circulo cujo diâmetro ( D ) seja calculado 
pela fórmula: 
 
D = 1,50m + 0,20 (N – 3 )  

onde N é o número de 
pavimentos da 
edificação e, em 
qualquer caso, ter no 
mínimo área de 7,00m² 
(sete metros quadrados).  



Ambiente 
Proporção de Área de Abertura 
para Iluminação em Relação à 

Área de Piso do Ambiente 

corredor - 

1ª sala 1 | 7 

outras salas 1 | 7 

escritório 1 | 7 

1º quarto 1 | 7 

demais quartos 1 | 7 

quarto serviçal 1 | 7 

cozinha 1 | 7 

sótão e similares - 

serviço 1 | 7 

banheiro e lavabo 1 | 10 

depósito 1 | 10 

PROPORÇÃO DE ABERTURA POR AMBIENTE HABITACIONAL 



CAPÍTULO VI – DOS ESTACIONAMENTOS  
 

VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA USO HABITACIONAL 

categoria 
0m² a 
100m² 

101m² a 
200m² 

201m² a 
300m² 

301m² a 
400m² 

Acima de 
400m² 

unifaniliar 
e geminada 

1 vaga 1 vaga 2 vagas 3 vagas 4 vagas 

seriada 1 vaga 2 vagas 3 vagas 4 vagas 4 vagas 

conjunto 
residencial 

1 vaga 2 vagas 3 vagas 4 vagas 4 vagas 

coletiva 1 vaga 2 vagas 3 vagas 4 vagas 4 vagas 



VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA USO NÃO HABITACIONAL 

categoria 0m² a 60m² 
61m² a 
180m² 

181m² a 
540m² 

541m² a 
5.000m² 

Acima de 
5.000m² 

bares isento 
1 vaga | 

90m² 
1 vaga | 

60m² 
1 vaga | 

45m² 
1 vaga | 

45m² 

educacional isento 
1 vaga | 

90m² 
1 vaga | 

90m² 
1 vaga | 

60m² 
1 vaga | 

60m² 

comércio 
varejista 

isento 
1 vaga | 

90m² 
1 vaga | 

60m² 
1 vaga | 

45m² 
1 vaga | 

45m² 

ginástica isento 
1 vaga | 

90m² 
1 vaga | 

60m² 
1 vaga | 

45m² 
1 vaga | 

45m² 

laboratório 
e clínicas 

1 vaga | 
45m² 

1 vaga | 
45m² 

1 vaga | 
45m² 

1 vaga | 
45m² 

1 vaga | 
45m² 

hospitalar 
1 vaga | 

45m² 
1 vaga | 

45m² 
1 vaga | 

45m² 
1 vaga | 

25m² 
1 vaga | 

25m² 

eventos 
1 vaga | 

25m² 
1 vaga | 

25m² 
1 vaga | 

25m² 
1 vaga | 

25m² 
1 vaga | 

25m² 

albergues e 
flats 

1 vaga | 
unidade 

1 vaga | 
unidade 

1 vaga | 
unidade 

1 vaga | 
unidade 

1 vaga | 
unidade 

hotéis 
1 vaga |      

3 unidades 
1 vaga |      

3 unidades 
1 vaga |      

3 unidades 
1 vaga |      

3 unidades 
especial 



Art. 70 As vagas para estacionamento em edifícios, 
quando em compartimentos fechados, deverão dispor de 
ventilação permanente, correspondentes a 1/30 (um 
trinta avos) da área do piso, ou através de exaustão 
mecânica.  



Art. 72 As faixas de acesso e circulação de veículos 
deverão apresentar dimensões mínimas, para cada 
sentido de tráfego:  
 
I. para o portão de acesso 3,50m (três vírgula 

cinqüenta metros) de largura e 2,40m (dois vírgula 
quarenta metros) de altura livre de passagem, 
quando destinadas a automóveis e utilitários; 
 

II. 2,40m (dois vírgula quarenta metros) de altura livre 
de passagem, quando destinadas a automóveis e 
utilitários. 

 



Rampa 

Largura 

Pé-direito 
Inclinação 
Máxima 

Raio 
Interno  

Sentido 
Único 

Sentido 
Duplo 

Reta 3,00m 5,50m 

2,40m 

20% 

3,50m 
Curva 

3,50m - 18% 

- 6,00m 15% 

RAMPAS 



Aas vagas obrigatórias devem atender à proporção: 
 
• 5% para idosos 
• 2% para deficientes 
• 20% grandes 
• 73% médias 
• vagas excedentes podem ser pequenas 

vaga 
largura da circulação em 

relação à manobra de acesso 

Tipo de 
veículo 

Altura Largura Comprimento 0 a 45° 46 a 90° 

pequeno 2,10m 2,30m 4,60m 3,00m 4,60m 

médio 2,10m 2,40m 4,80m 3,50m 4,80m 

grande 2,30m 2,50m 5,50m 4,00m 5,00m 

moto 2,00m 1,00m 2,00m 2,50m 2,50m 



ROTAS DE FUGA  

DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA 

Os corpos de bombeiros de todos os municípios 
estipulam, após estudos técnicos e simulações, uma 
distância máxima a ser percorrida por um usuário em 
fuga (em caso de incêndio). Essa distância é medida da 
porta da ante-câmara de uma escada de emergência até 
a porta do ambiente mais distante.  

O Corpo de Bombeiros de Goiás determinou que a 
distância  máxima a ser percorrida nas edificações 

construídas no estado é de 40m, quando houver apenas 

uma escada de emergência, e de  50m, se houver mais 
de uma escada. 
 



Escada à Prova de Fumaça 

não 

obrigatório 

não 

sobrepor 

não 

obrigatório 



Escada à Prova de Fumaça 



Escada à Prova  

de Fumaça 



Escada à Prova de Fumaça 

m
ín

 1
,2

0
m

 

m
ín

 1
,8

0
m

 

mín 1,20m 

á
re

a
  
0
,1

0
5
 x

 n
* 

á
re

a
  
0
,1

0
5
 x

 n
* 

n = número de antecâmaras 

      (não computar o térreo) 



1,00m 



duto de entrada  

de ar no térreo 



CAIXAS D’ÁGUA  



Cálculo dos Reservatórios Superior e 

Inferior 

 

População: 

- habitação: 2 pessoas por quarto 

- comércio e escritórios: 1 pessoa 

para cada 4m² 

 

- Reservatório Inferior: 200 litros x Nº 

de pessoas 

- Reservatório Superior: 200 litros x Nº 

de pessoas + Reserva de Incêndio 

(6.000 litros) 

 

Obs.: prever 1,50m de altura para 

barrilete 

1,50m 

prever 

casa de 

bombas 



ELEVADORES  



1,50m 

4,50m 

2,25m 



4,50m 

2,25m 

2,00m 2,00m 

2,00m 

1,20m 

2,00m 



SHAFTS 





shaft para instalações elétricas – apenas um, no hall 

do elevador  





shaft para instalações hidráulicas – um central, no hall do 

elevador, e shafts periféricos, juntos às “áreas molhadas” 

dos apartamentos 

 

Obs.: cada shaft periférico atende um raio de tubulações, 

não sendo necessário um para cada ambiente 










