
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 024 DE 23 DE OUTUBRO DE 2013.                           

“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

COMPLEMENTAR 007 DE 26 DE 

OUTUBRO DE 2011 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

 

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte  Lei.  
 

Art. 1°.O inciso LXXIII do artigo 5° passa a vigorar com a seguinte redação: 

“LXXIII. Residências Geminadas: consideram-se residências geminadas duas 

ou mais unidades de moradias contíguas, que possuam paredes em comum 

entre si.” 

Art. 2°. O inciso XII, do artigo 18 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“XII. Um dos seguintes comprovantes: 

a- Certidão do Registro de Imóveis atualizada, com data de emissão de 

no máximo 30 (trinta) dias antes da requisição da licença para 

Construção ou Demolição; 

b- Escritura Pública de transferência de Direitos Possessórios, datados 

de 5 (cinco ) anos ou mais; 

c- Contrato de cessão e transferência de direitos possessórios firmado 

pelas partes com firma reconhecida a 5 (cinco) anos ou mais; 

d- Boletim de cadastro imobiliário há 5 (cinco) anos ou mais; 

Art. 3º. O artigo 47 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 47. As paredes executadas em alvenaria de tijolos ou blocos deverão ter 

espessura mínima de 12 cm (doze centímetros) quando internas, e 15 cm 

quando externas.” 

“§1°. Quando se tratar de paredes de alvenaria que constituírem divisões entre 

habitações distintas ou se construídas na divisa do lote, deverão ter espessura 

de 20 cm (vinte centímetros).” 

 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES 

 

Art. 4º. O § 3º  do artigo 58, passa a vigorar com seguinte redação: 

“§ 3º. cada vaga deverá ser calculada em 12,5 m² (doze metros cinqüenta 

centímetros quadrados), obedecendo-se as dimensões mínimas de 2,5 m (dois 

metros e cinqüenta centímetros), de largura e 5,00 m (cinco metros) de 

comprimento, livres de colunas e qualquer outro obstáculo.” 

Art. 5º. Os Incisos I , II e parágrafo único do artigo 120, passam a vigorar com 

seguinte redação: 

“I . A testada da fração do lote de uso exclusivo de cada unidade obedecerá as 

seguintes condições: 

a- 5m (cinco metros) de frente para terrenos com testada múltipla de 5m 

(cinco metros): testadas de 10, 15, 20, sucessivamente. 

b- 6m (seis metros) de frente para terrenos com testada múltipla de 6m 

(seis metros): testadas de 12, 18, 24, sucessivamente. 

II. Cada unidade autônoma deverá obedecer as taxas de ocupação, coeficiente 

de aproveitamento e de permeabilidade da zona em que estiver inseridas, 

devendo ser apresentado juntamente com o projeto as planilhas que 

demonstrem os índices de cada unidade.  

“Parágrafo Único. As construções em andamento ou finalizadas que se 

enquadrarem como residências em série paralelas ao alinhamento predial, que 

apresentarem testadas inferiores as disposta no inciso I poderão requerer a 

regularização desde que a data de inicio da obra seja comprovadamente 

anterior a vigência desta lei.” 

Art. 6º. O inciso III, do artigo 137, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“III. Somente poderão ser construídos com um raio de distanciamento mínimo 

de 100,00 metros de equipamentos comunitários existentes e distanciamento 

mínimo de 200 metros de outros postos de abastecimento.” 

Art. 7º. O artigo 147 passa vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 147. Compete à fiscalização do Município notificar, embargar e multar os 

atos que ferem as disposições desta lei. 

§ 1º. O proprietário da obra e/ou responsável técnico será (ão) notificado (s), 

cabendo prazo entre três e quinze dias para sua regularização. 

§ 2°. A notificação será expedida visando: 
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a- O cumprimento de alguma exigência acessória necessária para 

aprovação do projeto; 

b- A regularização do projeto, da obra ou de parte destes; 

c- Exigir a observância do cumprimento de outras disposições desta 

Lei. 

§ 3°. Findo o prazo da notificação, sem que a mesma seja atendida, será 

procedido o embargo e o auto de infração da obra;”  

Art. 8°. O artigo 148 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 148. Caberá notificação nos seguintes casos: 

I. Iniciar obra sem alvará de licença para construção e sem o 

pagamento dos tributos devidos; 

II. Forem falseadas cotas e indicações do projeto ou quaisquer 

elementos do processo; 

III. Revogado; 

IV. Revogado; 

V. Revogado. 

Art. 9º. O inciso II e parágrafo único, do artigo 152, a vigorar com a seguinte 

redação: 

“II. Multas, de acordo com regulamento especificado neste código.” 

“Parágrafo Único. As multas serão aplicadas ao proprietário ou ao 

responsável técnico, se houver responsabilidade deste, de acordo com a 

regulamentação de multas especificadas neste código.” 

Art. 10. O artigo 153 inciso I passa a vigorar com a seguinte redação e 

acrescido dos seguintes incisos: 

 “I. continuar sendo executada sem o cumprimento da notificação;” 

V. for desrespeitado o respectivo projeto em qualquer de seus elementos 

essenciais; 

 

 

 

 

 



                                       ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES 
 

VI. estiverem sendo executadas sem a responsabilidade de profissional 

habilitado, ou com carteira profissional suspensa ou cassada pelo conselho 

respectivo; 

VII. quando constatado ser fictícia a ART da obra ou a mesma configurar 

acobertamento profissional. 

Art. 11. O artigo 155 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 155. Se o Infrator desobedecer ao embargo, ser-lhe-á aplicada multa 

prevista conforme especificada neste código.” 

Art. 12. O artigo 163 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 163. A multa será imposta pelo funcionário competente ao infrator, 

mediante lavratura do auto. Na imposição da multa e para graduá-la, ter-se-á 

em vista: 

I. a maior ou menor gravidade da infração; 

II. as suas circunstâncias; 

III. os antecedentes do infrator.” 

Art. 13. O artigo 164 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 164. As multas, independentes de outras penalidades previstas pela 

legislação em geral e as do presente Código, serão aplicadas quando: 

 

I. a obra estiver em evidente desacordo com os condicionantes urbanos do 

local, falseando cotas e indicações do projeto ou qualquer outro elemento do 

processo; 

II. a obra for iniciada sem projeto aprovado e sendo expedida notificação, não 

seja obtida solução no prazo fornecido; 

III. Depositar entulho ou material de construção no passeio ou vias públicas; 

IV. o prédio for ocupado sem que a Prefeitura Municipal tenha expedido o 

devido habite-se; 

V. não for obedecido o embargo imposto pela Secretaria de Planejamento 

Urbano do Município; 

VI. vencido o prazo do alvará de construção, prossiga a obra sem a necessária 

prorrogação do prazo; 
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VII. Obra executada em desacordo com projeto aprovado; 

VIII. Quando a obra for executada em desacordo com o Plano Diretor ou 

Código de Obras, sem pedido de aprovação do projeto ou executada estando o 

projeto indeferido. 

Parágrafo único. As sanções serão aplicadas de acordo com a tabela a 

seguir, sendo sua base de aplicação a UFM, com reajuste anual em lei 

específica para este fim.” 

Tabela para aplicação das multas 

UFM Infração cometida - inciso 

05 a 15 III 

30 a 50 IV e VI 

50 a 250 I,II, V e VII 

250 a 350 VIII 

 

Art. 14. O artigo 176 passa a vigorar com a seguinte redação.  

“Art. 176. Os casos omissos, bem como edificações que contrariam as 

disposições deste código serão avaliadas pelo(s) setor (es) competentes e 

encaminhadas para apreciação do Conselho Municipal da Cidade. 

Art. 15. O anexo I da lei Complementar nº 007, que dispõe do quadro de 

edificações residenciais passa a vigorar com a seguinte forma; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS 

 

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS 

ESTADO DE 
SANTA 

CATARINA 

PREFEITU
RA 

MUNICIPA
L DE 

PASSO 
DE 

TORRES 

      

Salas 2,40 8,00 1/6 1/12 2,40 - - 

Quarto 

principal 

(pelo menos 

um na 

edificação) 

2,40 9,00 1/6 1/12 2,40 - - 

Demais 

quartos 
2,40 8,00 1/6 1/12 2,40 - - 

Escritório (1) 2,4 8,00 1/6 1/12 2,4 - - 

Escritório (2) 2,4 6,00 1/6 1/12 2,4 - - 

Copa (3) 2,00 4,00 1/6 1/12 2,40 - - 

Cozinha (4) 1,50 4,00 1/6 1/12 2,20 

Impermea

bilizado 

até 1,50 

Imperm

eabiliza

do 

Banheiro (5) 1,00 1,80 1/7 1/14 2.20 

Impermea

bilizado 

até 1,50 

Imperm

eabiliza

do 

Lavanderia 

(6) 
1,20 2,00 1/6 1/12 2,20 

Impermea

bilizado 

até 1,50 

Imperm

eabiliza

do 

Depósito (7) 1,00 1,80 1/15 1/30 2,20 - - 

Garagem (8) 2,40 12,00 1/15 1/30 2,20 - Imperm

eabiliza



do 

Corredor (9) 0,90 - - - 2,40 - - 

Sótão (10) 2,00 6,00 1/10 1/20 2,00 - - 

Porão (11) 1,50 4,00 1/10 1/20 2,00 - - 

Adega 1,00 - - 1/30 1,80 - 

Imperm

eabiliza

do 

ESTADO DE 
SANTA 

CATARINA 

PREFEITU
RA 

MUNICIPA
L DE 

PASSO 
DE 

TORRES 

      

Notas: 
(1) Para residências com apenas um dormitório; 
(2) Para residências a partir de dois dormitórios; 
(3)Tolerada iluminação zenital concorrendo com 50% no máximo da iluminação natural exigida; 
(4)Tolerada iluminação zenital concorrendo com 50% no máximo da iluminação natural exigida. 
(5)Tolerada iluminação e ventilação zenital; 
Tolerada chaminés de ventilação e dutos horizontais; 
Não poderá comunicar-se diretamente com a cozinha. 
(6) Tolerada iluminação e ventilação zenital; 
Tolerada chaminés de ventilação e dutos horizontais 
(7) Tolerada iluminação e ventilação zenital.– 
Tolerada chaminés de ventilação e dutos horizontais. 
(8) Poderá ser computada como área de ventilação a área da porta. 
(9) Tolerada iluminação e ventilação zenital 
Tolerada chaminés de ventilação e dutos horizontais. 
Para corredores com mais de 3,00m (três metros) de comprimento, a largura mínima e de 1,00 
m (um metro). 
Para corredores com mais de 10,00m (dez metros) de comprimento é obrigatória a ventilação; 
e a sua largura, igual ou maior que 1/10 do comprimento. 
(10) Permitida iluminação e ventilação zenital. 
Deverá obedecer às condições exigidas para a finalidade a que se destina. 
Porão: 
(11) Deverá obedecer às condições exigidas para a finalidade a que se destina. 
(12) Nas escadas em leque, a largura mínima do piso do degrau a 50,00 cm (cinqüenta 
centímetros) do bordo interno, deverá ser de 28,00 cm (vinte e oito centímetros). 
Sempre que o número de degraus exceder de 15, ou o desnível vencido for maior que 2,80m 
(dois metros e oitenta centímetros, deve ser intercalado um patamar com profundidade mínima 
de 1,00m(um metro). 
 

Observações gerais: 

As linhas de iluminação e ventilação mínima referem-se à relação entre a área 

da abertura e a área do piso. 

Todas as dimensões são expressas em metros. 
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Todas as áreas são expressas em metros quadrados. 

Art. 16. Estão revogados quaisquer dispositivos em contrário. 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Passo de Torres, 23 de outubro de 2013 

 
Juarez Godinho Scheffer 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 23 
de outubro de 2013. 
 
 
Alissandra Alves Paganini Silvério 
Secretária Municipal de Administração e Finanças 
 

 

 

 

 

 


