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LEI COMPLEMENTAR N.° 006/2003 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003

Autoriza o Poder Executivo a alterar a redação de
Artigos e Parágrafos da Lei Complementar n.° 003/03,
e dá outras providências.

Câmara Municipal de Brasnorte
Registrado no üvr^ rfs Registro d«:
lÁiLeie ' >Autografo
( Jfteso/uçóes ( )Portarias

A Si* ISOLETE CORRÊA RODRIGUES, Prefeita
Municipal de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, FAZ
SABER, que a Câmara aprovou e ela sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Artigo Io - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a redação de
Artigos e Parágrafos da Lei Complementar n° 003/2003 que dispõe sobre o novo Código de
Obras do Município de Brasnorte.

Artigo 2o - O Artigo 10 passa a vigorar com a seguinte redação: "Será tolerada a
utilização, para estacionamento de veículo, das áreas de recuo dos lotes urbanos,
compreendidas entre o alinhamento predial e as edificações propriamente ditas, desde
que a área destinada a circulação de pedestres não seja prejudicada.

Artigo 3o - O Parágrafo 3o, do Artigo 30 passa a vigorar com a seguinte redação:
Por ocasião do pedido de "visto de conclusão", se ficar constatado que a edificação foi
executada em desacordo com o projeto aprovado, para a qual não haja sido feita
justificativa na forma do art 32, será imposta ao proprietário multa equivalente a 10
UPFM, acrescida diariamente no valor equivalente a 0,3 UPFM, se a edificação não
satisfizer o mínimo estabelecido pelo Código de Obras, até que a obra seja regularizada
e obtido o "visto de conclusão" definitivo."

Artigo 4o - O Parágrafo 2o, do Artigo 32 passa a vigorar com a seguinte redação: "
Verificado o prosseguimento da obra depois de decorrido o prazo estipulado, sem que a
irregularidade seja justificada, será imposta ao construtor a multa de 10 UPFM, sem
prejuízo do embargo da obra, na forma deste Código."

Artigo 5o- O Artigo 33 passa a vigorar com a seguinte redação: "Serão embargadas
quaisquer obras dependentes de alvará, cuja execução não for precedida de aprovação
pela Prefeitura, e simultaneamente imposta a multa de 10 UPFM ao proprietário ou
construtor.

§1°-...
§2o-..."

Artigo 6o - OParágrafo Único do Artigo 36 passa a vigorar com a seguinte redação: "J5-^
Pelo desrespeito ao embargo, será aplicada ao proprietário a multa de 20 UPFM
e mais 0,6 UPFM ao dia, enquanto estiverem sendo executados quaisquer
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serviços na obra, exceto a execução de trabalhos que sejam necessários ao
restabelecimento da disposição legal violada.

Artigo 7° - O Parágrafo único do Artigo 37 passa a vigorar com a seguinte redação:
"A Procuradoria Geral dará conhecimento da ação judicial à Assessoria Técnica da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para que acompanhe a obra
embargada, comunicando imediatamente qualquer irregularidade notada com respeito
ao embargo."

Artigo 8° - O Artigo 57 passa a vigorar com a seguinte redação: " Todo
compartimento de permanência noturna, qualquer que seja o tipo da edificação e a zona
considerada, deve apresentar em plano vertical aberturas para o logradouro público,
saguão ou área em que seja banhado pela luz solar, continuamente, durante uma hora,
o plano do piso do pavimento.

Artigo 9° - O Artigo 59 passa a vigorar com a seguinte redação: ' Nos saguões
interiores, para a osculação definida no artigo 58, a base deve ser capaz de conter-

a) ...
b) ...»

Artigo 10 - O Parágrafo 3o do Artigo 81 passa a vigorar com a seguinte redação: "
Vencido o prazo de 30 (trinta) dias, sem que os responsáveis tenham dado início às
obras necessárias, será lavrada multa de 10 UPFMe novo prazo de 30 (trinta) dias será
dado para que se cumpra a nova notificação. "

Artigo 11 - Ao Artigo 104 acrescenta-se § 8o, § 9o e § 10 com a seguinte redação:
"§ 8o - toda edificação localizada em área onde houver rede coletora de

esgoto sanitário com tratamento final deverá ter seu esgoto conduzido diretamente à
rede de esgotamento sanitário existente,'

§ 9o - nos logradouros ainda não serridos pela rede de esgoto da cidade,
as edificações serão dotadas de instalação de fossa séptica para tratamento exclusivo
das águas dos vasos sanitários e mictorios, com tipo e capacidade proporcionais ao
número máximo admissível de pessoas em sua ocupação, conforme-

a) as águas, depois de tratadas na fossa séptica, serão infiltradas no
terreno, por meio de sumidouro, convenientemente construído,

b) a fossa séptica, o sumidouro, a caixa de passagem e a de gordura
deverão obedecer ao modelo exigido pela Prefeitura Municipal,'

c) as fossas sépticas não poderão ser construídas a menos de 0,50m
(cinqüenta centímetros) da divisa do terreno!

d) é proibida a construção de fossas em logradouro público,'

§ 10 - Verificandose a produção de mau cheiro ou qualquer,
inconveniente, pela deficiência do funcionamento de uma fossa, o órgão competente da
Prefeitura Municipal providenciará para que sejam efetuados, a expensas do
responsável, os reparos necessários ou a substituição da fossa."
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Artigo 12 -A alínea "g" do Artigo 162 passa a ter a seguinte redação: " os rodapés, ao
serem colocados, deverão ser observadas as normas técnicas do Ministério da Saúde em
legislação própria."

Artigo 13-0 Parágrafo único do Artigo 165 passa a ter a seguinte redação: "Nessas
salas, o piso e o revestimento das paredes, será de material previsto nas normas
expedidas pela Vigilância Sanitária."

Artigo 14 - A alínea "b" do Artigo 170 passa a ter a seguinte redação: "o piso, as
paredes e o forro, ao serem colocados, deverão ser observadas as determinações do
Ministério da Saúde, através de legislação própria."

Artigo 15 - O Artigo 174 passa a vigorar com a seguinte redação "Só épermitida
a instalação de açougues cumprindose o determinado na Seção VIII — Dos
Estabelecimentos de Produção e Manipulação de Alimentos — do Código Sanitário
Municipal, Lei 692/2003 de 21/03/2003.

Parágrafo único

Artigo 16 - As alíneas "1" e "o" do Artigo 175 passam a ter a seguinte redação:
"1 - Haverá instalação sanitária na proporção mínima de uma para cada

cinco compartimentos, devidamente, separadas para cada sexo, de acordo com as
normas deste Código, para as instalações sanitárias agrupadas, localizando-se no
mínimo a cinco metros de qualquer compartimento de venda',

772"...

72"...

o — haverá compartimento especial destinado a depósito de lixo
localizado em situação que permita a sua fácil remoção. Esse compartimento, com
capacidade para o lixo de dois dias, será perfeitamente iluminado e ventilado pela
abertura superior e terá paredes e piso revestido de material impermeável, torneira e
ralo para escoamento das lavagens."

Artigo 17-0 Artigo 183 passa a ter a seguinte redação: "As escadas para acesso às
localidades mais elevadas terão largura mínima de um metro e cinqüenta centímetros.

§1°--
§2°-...
§3°-...
§4°-..."

Artigo 18 - A alínea "e" do Artigo 206 passam a ter a seguinte redação: "junto à
cabina, deve haver instalação sanitária para uso dos operadores, dotado de porta
incombustível e de mecanismo que a mantenha permanentemente fechada."

Artigo 19 - O Artigo 291 passa a ter a seguinte redação: "Quando a cobertura for
constituída por laje de concreto armado, deverá apresentar a espessura mínima de seis
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centímetros (0,06m), compreendendo a impermeabilização e garantida a não elevação
térmica por processo considerado eficiente."

Artigo 20 - Os Incisos I, II, III, IV, V, VI e VII do Artigo 297 passarão a ter a
seguinte redação:

"I - multa de 10 UPFM a 100 UPFM, ao proprietário de qualquer obra,
dependente de alvará, iniciada sem estar devidamente licenciada. (Art. 33)',

II - Multa de 3 UPFM a 10 UPFM, aplicada ao construtor, por
desrespeito ao disposto no Artigo 24 (falta de Projeto e Alvará da obra).

III-Multa de 3 UPFM a 15 UPFM, aplicada ao construtor por falta de
placa na obra (Art. 42 e parágrafo).

W-Multa de 10 UPFM a 100 UPFM aplicada ao construtor por iniciar
qualquer obra dependente de Alvará de alinhamento e nivelamento, sem estar de posse
do mesmo,'

V - Multa de 5 UPFM a 50 UPFM aplicada ao construtor e ao
proprietário, pela ocupação ou utilização de qualquer obra dependente de Alvará, sem
visto de conclusão.

VI - A multa será acrescida de 1 UPFM a 6 UPFM por dia, após
decorridos quinze dias da data de autuação, enquanto o infrator não estiver de posse do
visto de conclusão,'

VII -A infração de qualquer disposição para a qual não haja penalidade
expressamente estabelecida neste Código, será punida com a multa de 2 UPFM a 15
UPFM, variável segundo a gravidade da infração."

Artigo 21 - Os Incisos 1, II, III, IV, V, VI e Vil do artigo 298 passarão a ter a
seguinte redação:

"/— construções residenciais!
a) aprovação de projeto-

1) pavimento térreo •' 25a (Vigésima quinta) parte da UPFM por
metro quadrado!

2) pavimentos superiores-' igual a 35a (trigésima quinta) parte da
UPFMpor metro quadrado!

b) aprovação de projeto em substituição-' 1 UPFM e mais os
emolumentos da letra "a"deste inciso, quando houver acréscimo de área!

c ) aprovação de projeto de reforma '• igual a 2 UPFM para edificações
com o máximo de cem metros quadrados (I00,00m2) e mais o equivalente a 80a
(octogésima) parte da UPFMpor metro quadrado excedente!

d) aprovação de projeto de casa popular, com até setenta metros)
quadrados-' taxa única equivalente a 2 UPFM, inclusive "visto de conclusão" e uma
vistoria.

e) vistoria para efeito de "visto de conclusão" ou "visto parcial" '- o
equivalente a 1,1/2 (uma e meia) UPFM.

II— construção de edifícios comerciais e industriais!
a) aprovação de projeto-'
l) pavimento térreo o equivalente a 20a (vigésima)parte da UPFM.
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2) Pavimentos superiores o equivalente a 30a (trigésima) parte da
UPFM!

b) aprovação de projeto em substituição- 1 UPFM e mais os
emolumentos da letra "a" deste inciso, quando houver acréscimo de área!

c) aprovação de projeto de reforma- l,l/2(uma e meia) UPFMpara
edificação com área até cem metros quadrados(l00,00m2) e o equivalente a
80a(octogésima) parte da UPFMpor metro quadrado excedente!

d) vistoria para efeito de "visto de conclusão" ou "visto parcial"-' 1,1/2
(uma e meia) UPFM.

III - Autenticação de cópia de projeto aprovado-' o equivalente a
20a(vigésima)parte da UPFMpor folha.

IV-Alvará de Licença para construir-'
a) construção residencial com o máximo de dois pavimentos-' o

equivalente a 40a (quadragésima) parte da UPFMpor metro quadrado!
b) construção de edifício com mais de dois pavimentos, edificação

comercial ou industrial- o equivalente a 40a (quadragésima) parte da UPFM por metro
quadrado.

c) construção de casa popular, até setenta metros quadrados- 1
UPFM!

V - Alvará para construção de andaime e tapume- o equivalente a 20a
(vigésima) parte da UPFM por metro quadrado por trimestre.

VI —Alvará para construção de muro ou calçada-' o equivalente a 20a
(vigésima) parte da UPFM por metro linear até dois metros de largura e o equivalente
a 20a (vigésima) parte da UPFMpor metro de largura excedente!

VII—Taxa de rebaixamento de guias- 1,1/2 (uma e meia) UPFM.
Parágrafo único. Estão isentos de emolumentos as aprovações de projeto

e os alvarás de licença para as construções públicas da União, Estado e Município.

Artigo 22-0 Artigo 306 passará a ter a seguinte redação, acrescentando-se § Io, §
2o, § 3o, § 4o, § 5o e § 6o: "Com o objetivo de melhor organizar a numeração predial da
sede do Município de Brasnorte, ficam estabelecidos os seguintes critérios-'

§ Io - Todas as edificações frontais a Avenida Senador Júlio Campos e
ruas paralelas terão números cuja origem da medição será a rua Jatobá que esta a
esquerda do centro da rotatória na Praça Marechal Rondon, no sentido Sul/Norte!

§ 2o —As edificações frontais a Avenida General Osório e as ruas1
Cuiabá, Campo Grande, Iguatemi, Cáceres, Dourados, Pantanal e Sete Quedas, terão
sua numeração iniciada a esquerda da rotatória da Praça Marechal Cândido Rondon,
na Rodovia MT 170 e seguindo até o seu final no Bairro Nosso Lar.

§ 3o - As edificações frontais as Ruas Jatobá, Juruena, Aripuanã,
Cravari, Diamantino e Corumbá, terão sua numeração iniciada a esquerda da rotatória
da Praça Marechal Cândido Rondon, na Rodovia MT 170 e seguindo até o seu final na
Rua Vila Velha!

Visto
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§ 4o - A numeração será crescente observando-se número par no lado
direito e número ímpar no lado esquerdo. Das ruas citadas para início da medição e até
a soleira da porta de entrada da edificação, será a medida determinante da
numeração da edificação!

§ 5o- Nos loteamentos que não obedeçam ao traçado inicial será
observado tratamento análogo, considerando-se como origem para o Bairro Nosso Lar e
Arco íris, a Rua Vila Velha!

§ 6o - O bairro Parque das Nações terá como determinante de
numeração a Rua Venezuela, da esquerda para a direita, olhando-se para a Praça da
Amizade. As ruas que lhe são paralelas obedecerão o mesmo critério. A Avenida Brasil
e as que lhe são paralelas terão o início da sua numeração na rua Venezuela.

Artigo 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Brasnorte-MT, aos Doze dias do mês de
Dezembro do ano de dois mil e três.

ISOLETE CORRÊA RODRIGUES

Prefeita Municipal
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