
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

MENSAGEM NO 069 

REGIME DE URGÊNCIA 

Prezada Senhora, 

Pelo presente, encaminha-se o Projeto de Lei que "ALTERA A 

LEI NO. 8.293, DE 30 DE JUNHO DE 2015, QUE DISPÕE SOBVRE OS CRITÉRIOS 

PARA REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRAS EXISTENTES NO 

MUNICÍPIO", para apreciação dessa Casa. 

O projeto de lei tem como objetivo, a questão da necessidade de 

readequação aos valores das altas multas, que inviabilizam as regularizações, bem como adequações 

à legislação. 

Por tratar-se de regularizações de edificações já construídas, optouse 

també em referendar edificações construídas até 2005, que estavam contempladas e de acordo com o 

plano diretor de 1981 e que estariam em desconformidade com a atual lei. 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara Municipal 

aprecie e vote este projeto. 

 

Ima. Sra. 

Vereadora Edite Lisboa 

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo 

Nesta Cidade 
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PROJETO DE LEI 

DISPÕE SOBRE O PROCESSO 

ADMINISTRATIVO PARA 

REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EMISSÃO 

DE CERTIDÃO DE HABITE-SE NO MUNICÍPIO DE 

SÃO LEOPOLDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ARY JOSÉ VANAZZI, Prefeito Municipal de São Leopoldo. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI 

Art. 1 0 0 processo administrativo referente à Regularização de edificações e Certidão de habite-se 

obedecerá ao disposto nessa Lei, observando as normas edilícias e as demais legislações vigentes. 

Art. 20 Com a solicitação de regularização de obra, o processo de emissão da Certidão de Habite-se 

ocorrerá conjuntamente. 

Art. Y As responsabilidades sobre o projeto e sobre a obra estão estabelecidas no Artigo 3 0 da Lei 

Municipal no 6628/2008. 

Art. 4 A aprovação do projeto de Regularização de Edificações e Habite-se de obras residenciais 

unifamiliares deverá ser solicitada pelo responsável técnico, autor do projeto, ou pelo proprietário da 

obra, ou seu representante legal, por meio de requerimento padrão, a ser protocolizado no Protocolo-

Geral da Secretaria Municipal de Administração, acompanhado dos seguintes documentos: 

I — Requerimento padrão; 

II — Certidão de Matrícula do imóvel atualizada, emitida há, no máximo, 06 (seis) meses; 

III — Planta de Situação/Localização com o selo padrão do Município; 

IV — Laudo Técnico, conforme Anexo I, com fotos do imóvel; 

V — Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, de regularização de arquitetônico, instalações 

hidrossanitárias, instalações elétricas, estrutural e de fundações, quando couberem ou Registro de 

Responsabilidade Técnica — RRT, de laudo técnico, e no campo "Descrição", contendo 

Regularização de arquitetônico, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, estrutural e de 

fundações, quando couberem; 

VI — Declaração, conforme Anexo II, com firma reconhecida, na qual o proprietário se responsabiliza 

por qualquer irregularidade que venha a ferir os direitos de vizinhança em razão do prédio objeto de 

regularização; 

VII — Apresentação da Certidão de Alinhamento do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre 

— DNIT ou Empresa Gaúcha de Rodovias — EGR, quando couber. 

 1 0 A documentação deverá ser protocolizada em, no mínimo, duas vias e organizada em pastas. 

 20 Não serão admitidas rasuras, devendo ocorrer a substituição das plantas. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

Y Para primeira análise do processo é facultada a apresentação de apenas uma via do projeto. 

Art. 50 A aprovação do projeto de regularização de edificações e Habite-se de obras residenciais 

multifamiliares e/ou não residenciais deverá ser solicitada pelo responsável técnico, autor do projeto, 

ou pelo proprietário da obra, ou seu representante legal, por meio de requerimento padrão, a ser 

protocolizado no Protocolo-Geral da Secretaria Municipal de Administração, acompanhado dos 

seguintes documentos: I — Requerimento padrão; 

II — Certidão de Matrícula do imóvel atualizada, emitida há, no máximo, 06 (seis) meses; 

III — Planta de Situação/Localização com o selo padrão do Município; 

IV — Laudo Técnico, conforme Anexo I, com fotos do imóvel; 

V — Planta Baixa, cortes esquemáticos, sendo facultada a substituição das fachadas por fotos; 

VI - Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, de regularização de arquitetônico, instalações 

hidrossanitárias, instalações elétricas, estrutural e de fundações, quando couberem ou Registro de 

Responsabilidade Técnica — RRT, de laudo técnico, e no campo "Descrição", contendo 

Regularização de arquitetônico, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, estrutural e de 

fundações, quando couberem; 

VII - Declaração, conforme Anexo II, com firma reconhecida, na qual o proprietário se responsabiliza 

por qualquer irregularidade que venha a ferir os direitos de vizinhança em razão do prédio objeto 

de regularização; 

VIII — Quadros de áreas I e II da NBR 12721, quando necessário; 

IX — Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio, expedido pelo Comando do Corpo de 

Bombeiros, dentro do prazo de validade. 

X — Apresentação da Certidão de Alinhamento do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre 

— DNIT ou Empresa Gaúcha de Rodovias — EGR, quando couber. 

 1 0 Os prédios a regularizar deverão estar de acordo com as normas de acessibilidade e Lei Municipal 

no 7737/2012 e não estão isentos de análise referente a patrimônio histórico e solicitação de outros 

documentos técnicos necessários, quando couber. 

 20 As edificações já aprovadas deverão ser representadas em planta de implantação, sem necessidade 

de detalhamento, informando a palavra "existente" e devidamente cotada. 

Art. 60 Em caso de condomínio a regularização de áreas depende de autorização expressa dos 

condôminos, através de ata ou documento que a substitua, conforme regulamentos condominiais. 

Art. 70 As obras executadas em conformidade com os limites dos índices urbanísticos, entendidos 

como Indice de Aproveitamento - IA, Taxa de Ocupação - TO, Taxa de Permeabilidade - T P, recuos 

e demais dispositivos estabelecidos nas Leis Municipais vigentes, não terão a incidência de multa 

conforme previsto no Artigo 1 1 0 desta Lei. 

Art. 80 No caso de fechamento total ou parcial de sacadas, varandas, terraços ou áreas abertas, soma-se 

a área excedente ao IA para cálculo do enquadramento na legislação. 

Art. 90 A regularização deverá contemplar toda e qualquer edificação constante no lote e considerará 

todos os requisitos urbanísticos previstos no Plano Diretor e Código Municipal de Obras. 

Art. 10 As edificações em desconformidade com o Plano Diretor e o Código de Obras e que tenham 

sido concluídas até 30 de março de 2015, comprovadamente pela imagem de satélite de 2015 podem 

ser regularizadas, desde que atendidos os requisitos da presente Lei. 

Art. 11 As edificações concluídas após 30 de março de 2015 somente serão regularizadas se estiverem 

de acordo com o Código Municipal de Obras, o Plano Diretor e demais legislações vigentes. 
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Art. 12 São passíveis de regularização, nos critérios dessa Lei, as edificações que: 

I — Atendam o Art. 10 da presente Lei; 

II — Atendam o Art. I I da presente Lei; 

II — Possuam laudo técnico, conforme Anexo I, acompanhado de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsável pela 

regularização; 

III — Estejam em conformidade com a legislação ambiental; 

IV — Estejam em conformidade com as leis e normas de prevenção de incêndio; 

V — Cujos terrenos possuam Certidão de Matrícula junto ao Registro de Imóveis em nome do 

proprietário ou do detentor de direito real sobre o imóvel; 

VI — Possuam acesso por via pública ou servidão de passagem averbada na Certidão de Matrícula. 

Art. 13 Não são passíveis de regularização, nos critérios dessa Lei, as edificações que: 

I — Cujos lotes estejam em áreas de risco ou em Area de Preservação Permanente (APP), com exceção 

dos casos em que exista legislação específica; 

II — Invadam o alinhamento (limite divisório entre o lote e o logradouro público), excetuando-se as 

projeções de sacadas, até o limite de um terço da largura do passeio não ultrapassando 1,30m (um 

metro e trinta centímetros), desde que sejam a partir de uma altura de 3,00m (três metros), estejam 

nos locais previstos no Anexo III e que tenham sido concluídas até o ano de 2005, comprovadamente 

pelo aerofotogramétrico de 2005; 

III — Estejam localizadas em logradouro público com previsão de alargamento viário em função de 

novo gabarito, conforme Tabela I do Anexo II do Plano Diretor Municipal; 

IV — Estejam localizadas sobre faixa non aedificandi de qualquer natureza ou áreas de domínio público, 

salvo autorização expressa do órgão competente; 

V — Causem dano ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico elou cultural; 

VI — Possam oferecer riscos aos moradores e vizinhos; 

VII - distância menor que 1,50 metros da divisa do lote; VIII — Por outro motivo de interesse público; 

IX — Tenham sido embargadas. 

Art. 14 Fica autorizada a regularização das edificações que atendam aos itens constantes no artigo 12 

e não estejam previstas no artigo 13, executadas em desacordo com os limites dos índices urbanísticos, 

entendidos como IA, TO, TP, recuos e demais dispositivos estabelecidos nas Leis Municipais vigentes, 

mediante pagamento de multa especificada no Art. 15 desta Lei. 

S I O Quando se tratar de irregularidade em aberturas a menos de 1,50m das divisas, o proprietário 

deverá anexar o Termo de Anuência firmado pelo proprietário lindeiro, bem como cópia da certidão 

de matrícula do imóvel vizinho envolvido, conforme anexo IV; 

sS20 Cumprido o disposto no parágrafo anterior o requerente recolherá a multa referente a infração ao 

código de obras e poderá regularizar seu imóvel; 

sS3 0 Na hipótese de não ser possível a apresentação do Termo de Anuência, poderá o requerente eliminar 

a abertura e requerer novamente a regularização do imóvel; 

sS40 Não havendo o cumprimento do disposto no SS 1 0 ou SS 3 0 deste artigo, não haverá a regularização 

do imóvel e o consequente recolhimento da multa referida no 20. 
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Art. 15 Para efeito de aplicação da presente Lei será emitida multa, em Unidade Padrão Municipal 

UPM, equivalente à área irregular, calculada pela tabela a seguir, baseada no uso da edificação e no 

tipo de infração cometida, seguindo os seguintes valores por metro quadrado: 

Uso da 
  Valor 

Edificação 
Legislação de Referência Tipo de Infração Referência da 

Multa 
  Índice de Aproveitamento 30 UPM por 

1112 

Residenciais Infração Plano Diretor Taxa de Ocupação 35 UPM por 

Unifamiliares 
 Taxa de Permeabilidade 20 UPM por m2 

  Recuos 35 UPM por 

 Infração Código de Obras Lei 6628/2008 150 UPM 

 Indice de Aproveitamento 55 UPM por 

Não- 

 Taxa de Ocupação 60 UPM por 

Residenciais Infração ao Plano Diretor 

 Taxa de Permeabilidade 50 UPM por 

Unifamiliares 

 Recuos 60 UPM por 

e Multifamiliares 

 Infração Código de OLei 6628/2008 300 UPM 

Art. 16 A multa por infração ao código de obras não é cumulativa, ou seja, independentemente do 

número de infrações ao código de obras a multa será aplicada uma única vez. 

Art. 17 Nos casos de incidência de mais de uma infração no mesmo imóvel e no mesmo processo 

administrativo, para fins de aplicação das penalidades, será considerada a multa de maior valor. 

Art. 18 As exigências decorrentes do exame do processo de regularização deverão ser efetuadas no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, findo o qual, e não sendo efetuadas pelo interessado, o processo 

será indeferido e arquivado, cabendo à municipalidade, quando aplicável, tomar as providências 

necessárias para efetivação da regularização da edificação. 

O pagamento da multa poderá ser: 

I - Através de recolhimento por Documento de Arrecadação Municipal (DARM); 

II - Em imóveis e/ou outros bens de interesse do Município, de valor equivalente ao devido, 

avaliado por profissional habilitado para realizar e emitir laudo técnico, a expensas do proprietário, 

independente de metragem quadrada. 

III Via Termo de Ajustamento, que conterá a compensação exigida pela municipalidade, que será 

diversa aos incisos anteriores; 

Art. 19 A regularização da obra somente será efetivada após a comprovação do recolhimento da 

respectiva multa ou após a adequação da edificação aos parâmetros urbanísticos. 

Art. 20 0 recolhimento dos valores da regularização poderá ser efetuado: 

I — A vista, com 10% de desconto, 

II — Parcelado conforme a Lei Municipal 6786/08 e alterações. 

 

bras  
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Art. 21 Efetuado o recolhimento do valor integral referido no artigo anterior, o processo de 

regularização será encaminhado ao Departamento de Habite-se para os tramites devidos. 

Art. 22 As solicitações de regularizações de edificações protocolizadas anteriormente a presente Lei, 

poderão, a requerimento do interessado/requerente ser enquadradas as disposições desta lei. 

SS 1 0 0 requerimento de reenquadramento acarretará no atendimento da integralidade das disposições 

da presente lei, em detrimento do disposto na legislação vigente quando da abertura do expediente 

administrativo. 

SS 20 0 requerente que solicitar o reenquadramento abre mão da análise do seu protocolo com base na 

legislação vigente a época de abertura. 

Art. 23 Toda regularização acarretará no cadastramento municipal, e os valores de Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU e taxas relativas ao imóvel serão lançados com a nova base de cálculo no 

próximo exercício fiscal, podendo a municipalidade realizar o lançamento retroativo, quando for o 

caso, conforme Código Tributário Municipal. 

Art. 24 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 25 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal no 7.296/2010 Lei 

Municipal no 8.293/2015 e Lei Municipal no 8.416/2016. 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo  
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— 

ATA N O 002/2017 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, 

reuniu-se a CT PM na sala de reuniões do 20 andar, na 

Secretaria de Gestão e Governo, a pedido do representante da 

SEGG Arquiteto e Urbanista João Henrique Dias. Presentes os 

representantes do Gabinete do Prefeito, Renato Gomes da Cunha 

(titular), da SEMMAM, Fabiano De Mari (titular) e Inês 

Nogueira Corrêa Dias (suplente), da SEDETEC, Jorge Kuhn Neto 

(titular) e Mario Rosito (suplente), da SMCT, Magda Carol 

S.Rdrigues (titular) e Lilian Nunes da Silva (suplente), da 

SEMOV, Oscar Simão Soares Neves (titular) e Nilson Rodrigues 

Karam (suplente), do SEMAE, Júlio Cesar Macedo (titular) e 

Vicente Jaeger Fonseca (suplente), do COMURB, Dirceu Meincke 

(Titular) e da SEGG, João Henrique Dias (titular) e Cristiane 

Maciel (Secretaria Executiva da CTPM). A reunião iniciou com 

a leitura da ata da reunião passada, aprovada e assinada. 

Foram apresentadas a pauta da reunião cuja o tema seria de 

legislação como: Lei no 8293/2015 (Regularização), Lei no 

8473/2016 (caixa de retenção e aproveitamento de água da 

chuva) e a Lei no 3518/1989 (Marquises). João Henrique 

explicou as atribuições da Lei de Regularização e apontou as 

altas multas que muitas vezes inviabilizam a regularização, 

conforme a legislação vigente. A metodologia utilizada foi 

de apresentar as leis com a leitura e à medida que houvesse 

duvidas ou divergência se discutiria até haver consenso para 

passar ao novo ponto da Lei. Os membros da Comissão apontaram 

as mudanças que gostariam que fossem feitas: no item V do 

artigo 30, separar as exigências referentes à RRT e ART; no 

artigo 30 quanto as rasuras não serem aceitas, sendo 

necessária a troca de plantas; no artigo 40 artigo primeiro, 

foi relatado a dificuldade de viabilizar acessibilidade em 

prédios antigos, onde foi apontado que o município cobra uma 

justificativa técnica para esses casos; no Artigo 60 , foi 

acordado que permaneça o indicativo da foto aérea de 2015, 
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para a regularização das edificações; no Artigo 80, parágrafo 

2, analisou-se a inclusão do Art. 30 do Plano Diretor de 

1981, que trata nas "Zonas Comerciais Um, Dois e Três - ZCI 

- ZC2 - ZC3 em projeção vertical, é permitido às sacadas a 

partir do segundo pavimento e às marquises um avanço sobre o 

alinhamento ou recuo do terreno conforme o caso, na 

—  

proporção limite de 1/3 da largura da calçada para as 

primeiras até o limite de 1,30m (um metro e trinta 

centímetros) de largura e 2/3 de da largura da calçada para 

as últimas.", para que este tipo de construções possam ser 

regularizadas, desde que construídas antes de 2006, quando 

entrou em vigor o novo Plano Diretor Lei n o 6125/2006, sendo 

que para comprovar a pré-existência destas edificações, será 

utilizado o Aerofotogramétrico de 2005; foi debatido sobre 

como calcular as multas de edifícios mistos. Também foi 

proposto de o município solicitar uma autorização do vizinho 

para janelas na divisa, que deverá constar em lei a exigência 

desta autorização, criando artigo e anexo. Após debates, o 

Coordenador João calculou um valor de multa de construção 

irregular para melhor compreensão do grupo. No Artigo 18, que 

refere sobre as formas de pagamentos da multa, foi sugerido 

que se buscasse junto a Secretaria Municipal da Fazenda, uma 

normativa a ser atribuído valor mínimo da parcela, bem como 

indexar a multa ao valor do IPTU. No Artigo 21, que fala 

sobre edificações no recuo de ajardinamento não poderem ser 

indenizadas em caso de desapropriação, os membros apontaram 

ser necessário encaminhar a Procuradoria Municipal para 

analise se juridicamente é uma ação válida. Acabou-se então 

a leitura sobre a Lei de Regularização. Aprovada com as 

ressalvas elencadas e encaminhamentos necessários. O Sr. 

Nilson Karan iniciou a leitura de uma demanda da SEMOV. Na 

demanda, o Condomínio Feitoria 1, em fase de execução de 

obra, está causando problemas de inundação na região e 

procura uma maneira de resolver esta questão. A SEMOV então 

pensou na criação de uma bacia de retenção na área de um 
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parque próximo à edificação. Foi explicado que a praça não 

será inutilizada por meio desta resolução, e se tratando de 

um condomínio que já esteve em pauta na CT PM por conta de 

uma área doada para o município, pensou-se em fazer uma medida 

compensatória, onde o município devolve a área de doação 

referente à servidão de passagem, e o empreendedor realiza 

uma rede pela Rua Singapura até o arroio. Karam acredita que 

a bacia estaria pronta até o inverno, e caso não seja 

agilizado, outra contrapartida deverá ser discutida. Apontou 

que a drenagem é urgente, e a ideia da bacia na praça já está 

aprovada pelo construtor. A CT PM decidiu que fica à cargo 

da SEMOV tomar a melhor decisão sobre esta questão. Nada mais 

havendo, eu, João 

 

 

—  

Henrique Dias, coordenador da Comissão, lavrei a presente ata, 

que, depois de lida e aprovada, vai por mim datada e pelos 

demais presentes assinada. 

 

Renato G. da 

Cunha 

Gabinete do 

Prefeito 

 

Magda Carol S. 

Rodrigues 

SMCT 

 
Oscar S. Soares Neves 

SEMOV 

 

Júlio C. Macedo 

SEMAE 

 

Jorge Kuhn 
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SEDETEC 

 

Fabiano de Mari 

SEMMAM 

 

Dirceu Meincke 

COMURB 

 

Lilian Nunes da 

Silva 

SMCT 

 

Nilson R. Karan 

SEMOV 

 

Vicente J. Fonseca 

SEMAE 

 

Mário Rosito 

SEDETEC 

 

Inês N. Corrêa Dias 

SEMMAM 

São Leopoldo, 12 de 

abril de 2017. 

 

 

— 

 

 João H. Dias Cristiane C. de O. Maciel 

 SEGG SEGG 
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—  

ATA N O 003/2017 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e 

dezessete, reuniu-se a CT PM na sala de reuniões do 20 

andar, na Secretaria de Gestão e Governo, a pedido do 

representante da SEGG Arquiteto e Urbanista João 

Henrique Dias. Presentes os representantes do Gabinete 

do Prefeito, Renato Gomes da Cunha (titular), da SEMMAM, 

Inês Nogueira Corrêa Dias (suplente), da SEDETEC, Jorge 

Kuhn Neto (titular) e Mario Rosito (suplente), da SMCT, 

Joel Santana da Gama (titular), da 

SEMOV, Oscar Simão Soares Neves (titular), do 

SEMAE, Vicente Jaeger Fonseca (suplente), da 

COMURB, Rogério Inácio Daudt (suplente), da SEMHAB, 

Silvio 

Leandro Gaier (titular) e da SEGG, João Henrique Dias 

(titular) e Cristiane Maciel (Secretária Executiva da CTPM). 

A reunião iniciou com um debate sobre as multas no processo 

de regularização. A comissão decidiu que será concedido 10% 

de desconto para pagamentos à vista. Após, iniciou-se a 

leitura das observações feitas pela PGM nas alterações da 

Lei. A PGM diz que o Artigo 7 0 , Artigo 80 , e Artigo 90 estão 

confusos, possivelmente requerendo que o Artigo 90 esteja 

contido nos anteriores. Mas a comissão entendeu que está 

claro e bem explicado. No artigo 80 parágrafo único, no item 

II, que se refere a edificações que invadam o logradouro 

público, deve ser verificado o que dizia no Plano Diretor de 

1981, quanto a projeções de sacadas e estabelecer que somente 

poderão ser regularizadas aquelas que atenderem ao disposto 

naquele PDM e que foram concluídas até o aerofotogramétrico 

de 2005. A comissão optou por criar um anexo formado por um 

mapa que delimite as áreas onde será possível a regularização 

das sacadas em balanço sobre o passeio público, conforme o 

PDM de 1981. Jorge Kuhn deu a sugestão de um glossário no 

início da Lei, para melhor entendimento de pessoas que não 

possuam conhecimentos técnicos. No Artigo 20, que diz que 

edificações sobre o recuo de ajardinamento não serão 

indenizadas, a PGM diz que ou o município regulariza e deve 
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pagar indenização, ou não regulariza. Desta forma, a comissão 

entendeu que o Artigo 20 deve ser retirado. No Artigo 22 que 

fala sobre o alvará de funcionamento, que não é substituível 

pela regularização, a CT PM acredita que isso é uma obviedade, 

podendo ser suprimido este Artigo. Em seguida foi discutida 

a Lei 8473/2016 (Caixa de Retenção). No Artigo 20 , foi 

decidido a retirada de prazo, mudando para a data da 

publicação da Lei. Ainda no Artigo 20 0 parágrafo 30 foi 

retirado e foi decidido cobrar a caixa de retenção somente 

das edificações que 

—  

atingirem, no mínimo, 300,00m2 de área impermeabilizada, num 

primeiro momento. O Artigo 1 1 foi formulado dizendo que o 

mínimo de permeabilidade é 20%, mas que, com o uso de 

reservatório de água da chuva pode diminuir a taxa em até 

50%. Ficou criada uma taxa para as vistorias. 

Nada mais havendo, eu, João Henrique Dias, coordenador 

da Comissão, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 

aprovada, vai por mim datada e pelos demais presentes 

assinada. 

São Leopoldo, 19 de abril de 2017. 
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Leis 

LEI N O 8293, DE 30 DE 

JUNHO DE 2015. 

DISPÕE SOBRE OS 

CRITÉRIOS PARA 

REGULARIZAÇÃO E 

HABITE-SE DE OBRAS 

EXISTENTES NO 

MUNICíPlOa 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA, Prefeito Municipal de São Leopoldo. Faço 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Ficam criados critérios para regularização de obras e 

emissão do habite-se, na Macrozona Urbana do Município de São 

Leopoldo, para obras concluídas em conformidade ou em 

desconformidade com a Lei Municipal no 6.125, de 19 de dezembro 

de 2006 (Plano Diretor do Municipal) e a Lei Municipal no 6.628, 

de 16 de maio de 2008 (Código de Obras). 

Parágrafo Único - Com a solicitação de regularização de obra, 

o processo de emissão de habite-se ocorrerá conjuntamente. 

Para efeitos de aplicação da presente Lei entende-se por 

obras concluídas aquelas que estejam em condições de 

habitabilidade, conforme Art. 30 e que possuam reservatório, 

(conforme Lei Municipal no 1648/71) fossa e filtro (quando 

aplicável) e ramal de ligação de água (cavalete de entrada), 

devidamente cadastrado no Serviço Municipal de Água e Esgotos 

- SEMAE; 

Considera-se edificação com condição de habitabilidade 

aquela que possuir no mínimo: paredes, telhado e contrapiso 

concluídos, instalações elétricas e hidráulicas em pleno 

funcionamento, esquadrias instaladas e acesso mínimo adequado 

do logradouro público até a construção. 

São passíveis de regularização as obras: 

I - Que possam ser verificadas na imagem de satélite 

adquirida pelo Município em marco de 

2015; 
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II - Que tenham sido concluídas até 30 de março de 2015, com 
exceção do previsto no Art. 21 desta Lei; 

III - Possuam laudo técnico, conforme anexo III, 

acompanhado por Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional 

responsável pela comprovação desta informação; 

IV - Que estejam em conformidade com a legislação ambiental; 

-  

Leis 

V - Que estejam em conformidade com as leis e normas de prevenção 
de incêndio; 

VI - Cujos terrenos possuam matrícula no Registro de Imóveis 

em nome do proprietário ou do detentor de direito real sobre 

bem imóvel; 

VII - Que possuam acesso por via pública ou servidão de 

passagem averbada no título de propriedade. 

Não são passíveis de regularização por esta Lei as 

obras que: 

I - Cujos lotes estejam em áreas de risco ou em Área de 
Preservação Permanente - APP com exceção dos casos em 

que exista legislação específica; 

II - Invadam alinhamento (limite divisório entre o lote e o 
logradouro público); 

III - Estejam previsto alargamento viário em função de 

novo gabarito (conforme tabela I do anexo II do Plano 

Diretor); 

IV - Estejam sobre faixa non aedificandi de qualquer natureza 
ou áreas de domínio público, salvo autorização expressa do 

órgão competente; 

V - Causem dano ao meio ambiente ou ao património histórico e 
cultural; 
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VI - Possam oferecer riscos aos moradores e vizinhos; 

VII - Possuam parede externa de material inflamável a 

menos de 1,50m da divisa do lote; 

VIII - Sejam residenciais situadas em zonas industriais; 

IX - Por outro motivo de interesse público. 

Fica autorizada a regularização das obras que atendam 

aos itens constantes no art. 40 e não estejam previstas no 

art. 50 , executadas em desacordo com os limites dos índices 

urbanísticos, entendidos como IA (Índice de Aproveitamento), 

TO (Taxa de Ocupação), TP (Taxa de Permeabilidade), recuos e 

demais dispositivos estabelecidos nas Leis Municipais no 

6125/2006 e no 6628/2008, mediante pagamento de multa 

especificada no Art. 70 desta lei. 

S 10 As obras executadas em conformidade com os limites dos 

índices urbanísticos, entendidos como IA (Índice de 

Aproveitamento), TO (Taxa de Ocupação), TP (Taxa de 

Permeabilidade), recuos e demais dispositivos 

estabelecidos nas Leis Municipais no 6125/2006 e no 

6628/2008 não terão a incidência de multas. 

S 20 No caso de fechamento total ou parcial de sacadas, varandas, 

terraços ou áreas abertas, soma-se a área excedente ao IA para 

cálculo do enquadramento na legislação. 

- 

 

S 30 Nas obras que estiverem em desacordo com mais de um dos 

dispositivos de controle das edificações, a regularização 

efetivar-se-á pelo pagamento da multa de maior valor. 

S 40 A regularização deverá contemplar toda e qualquer edificação 

constante no lote e considerará todos os requisitos urbanísticos 

previstos no Plano Diretor e Código de Obras. 
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Para efeito de aplicação da presente Lei será emitida 

multa, em UPM, equivalente à área irregular: calculada pela 

fórmula a seguir, baseada em normas de avaliação, 

contemplando estado de conservação e ano aparente da 

construção, seguindo as seguintes etapas: 

1. Valor da Construção 

2. Valor do m2 da construção 

3. Valor da Multa 

 

1. Cálculo do valor da construção: 

Benfeitoria: Edificação isolada que possui uso e padrão de 

acabamento; 

Área construída (ACO): Área construída em m2 de cada 

benfeitoria; 

Ano da construção (Ano): Ano em que a edificação foi concluída 

ou ano de aparente conclusão; 

Classificação/Padrão de Acabamento (Cpa): Classificação do 

uso e padrão construtivo conforme Tabela I do Anexo IV; custo 

unitário de reprodução (Cur): Custo Unitário Básico x{2010} 

CUB, vigente do mês em R$ /m2), de acordo com a classificação 

do uso; 

Vida útil (Vut): Prazo de utilização funcional de um bem, 

conforme método 

Rossx{2010}Heidecke, Tabela I do Anexo IV; 
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Ano atual (Aat): Ano em que está sendo realizado o cálculo; 

Idade em % de vida (lvi): É quanto tempo o imóvel já consumiu 

de sua Vida Útil (Vut) em porcentagem, calculada através da 

fórmula: 

(Aat  Ano)/Vut 

Vida residual (Vre): Vida útil que resta a um bem, conforme 

método Rossx{2010}Heidecke, Tabela I em anexo IV; 

Estado de Conservação (Eco): Estado atual em que se encontra a 

benfeitoria de acordo com o Quadro I do Anexo IV; 

Fator "K" (FaK): É o coeficiente de depreciação física de acordo 

com o método 

Rossx{2010}heidecke, Tabela II do Anexo IV; 

Fator de Correção (Fco): Fator que considera a vida remanescente 

do imóvel, calculado pela fórmula: 

Fco = Vre + FaK x  

Valor unitário atual (Vua): Valor do metro quadrado da 

benfeitoria, considerando o coeficiente de depreciação, 

calculado pela fórmula: 

Vua = Cur x Fco 

Valor total da benfeitoria (Vtb): Custo total de cada edificação 

presente no imóvel, resultante da fórmula: 

Vtb = Aco x Vua 

Valor total da construção (Vtc): Soma dos valores totais das 

benfeitorias (Vtb) existentes no imóvel; 

2. Cálculo do valor do metro quadrado da construção para fins 

de aplicação da multa: Valor do metro quadrado Da construção 

(A) = Vtc/Aco 

3. Cálculo do valor da multa: 

C=AxBxD 

A = Valor do metro quadrado da construção; 
B = Metragem quadrada em desacordo com a legislação; 
C = Valor da multa calculada. 

D = Fator redutor, conforme tabela abaixo. 

 

I Área Total I 

Fator I da 

I Redutor I 
I Edi fi cação I 

I Até 70m 2 0, 2 

1 

1 70, 01al 0,4 1 

1 150m2  

1150,01m 2 al 0, 61 

 

I Acima de I0 , 8 1 
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S 10 0 pagamento da multa poderá ser em dinheiro, ou em imóveis 

elou outros bens de interesse do Município, de valor 

equivalente ao devido, por avaliação de um profissional 

habilitado para realizar e emitir laudo técnico a expensas do 

proprietário, independente de metragem quadrada. 

S 20 No caso de regularizações com embargos ou o não cumprimento 

de intimações será acrescida a cobrança da multa previsto na 

Lei 6.628/2008, Art. 148, V. 

S 30 A regularização da obra somente será efetivada após a 

comprovação do pagamento da respectiva multa. (Redação dada 

pela Lei no 8416/2016) 

Os recursos financeiros, provenientes das multas de 

regularização por esta Lei, serão depositados no Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, previsto na Lei 

Municipal 6.125/2006. 

As exigências decorrentes do exame do processo de 

regularização deverão ser efetuadas no prazo máximo de 90 

(noventa) dias, findo o qual, e não sendo efetuadas pelo 

interessado, o processo será indeferido, cabendo a 

municipalidade, quando aplicável, tomar as providências 

necessárias para efetivação da regularização da obra. 

 

O pagamento dos valores da regularização poderá ser 

efetuado: 

I - À vista com 20% de desconto, ou com parcelamento em até 

12 (doze) meses, quando se tratar de obras com área total 

construída até 70,00 m2; 

II - À vista com 20% de desconto, ou com parcelamento em até 
06 (seis) meses, quando se tratar de obras com área total 

construída superior a 70,00 m2 . (Redação dada pela Lei no 

8416/2016) 

Efetuado o pagamento do valor integral referido no artigo 

anterior, o processo de regularização será encaminhado ao 

Departamento de Habite-se para os tramites devidos. 



10/10 

LeisMunicipais.comgbr - Lei Ordinária 

8293/2015 

A solicitação de regularização de obras residenciais uni 

familiares deverá ser acompanhada da seguinte documentação, em 

duas vias, organizadas em pastas: 

I - Requerimento padrão; 

II - Certidão de Matrícula do imóvel atualizada, até 06 (seis) 
meses de sua emissão; 

III - Planta de Situação/Localização com o selo padrão 

do Município; 

IV - Laudo Técnico conforme Anexo III .com fotos); 
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V - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro 

de Responsabilidade Técnica - RRT, de regularização; 

VI - Declaração, Anexo I desta Lei, com firma reconhecida, na 
qual o proprietário se responsabiliza por qualquer 

irregularidade que venha ferir os direitos de vizinhança em 

razão do prédio objeto de regularização; 

VII - Apresentação da Certidão de Alinhamento do 

Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT ou 

Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR, quando couber. 

S 10 Não serão admitidas rasuras de cotas e áreas, devendo 

ocorrer a substituição de plantas. 

S 20 Para primeira análise do processo é facultada a apresentação 

de apenas uma via do projeto. 

A solicitação de regularização de obras de uso 

residencial multifamiliar e não Residencial deverá ser 

acompanhada da seguinte documentação, em duas vias, 

organizadas em pastas: 

I - Requerimento padrão; 

II - Certidão de Matrícula do imóvel atualizada, até seis (06) 
meses de sua emissão; 

III - Planta de Situação/Localização com o selo padrão 

do Município; 

IV - Laudo Técnico, conforme Anexo III .com fotos); 

V - Projeto Arquitetônico completo, sendo facultada a 

substituição das fachadas por fotos; 

VI - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, de 

regularização; 

VII - Declaração, Anexo I desta Lei, com firma 

reconhecida, na qual o proprietário se responsabiliza por 
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qualquer irregularidade que venha ferir os direitos de 

vizinhança em razão do prédio objeto de regularização; 

VIII - Projeto Hidrossanitário aprovado ou declaração de 

informações sobre as instalações hidrossanitárias, anexo II 

desta Lei; 

IX - Quadros de áreas I e II da NBR 12721, quando necessário; 
X - Alvará expedido pelo Comando do Corpo de Bombeiros. 

XI - Apresentação da Certidão de Alinhamento do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 

Terrestre - DNIT ou Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR, 

quando couber. 

S 10 Os prédios a serem regularizados deverão estar de acordo 

com as normas de acessibilidade e Lei Municipal 7737/2012. Não 

estão isentos de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, 

licenciamentos ambientais ou análise referente a património 

histórico, quando couber, e outros documentos técnicos 

necessários. 

S 20 As edificações já aprovadas deverão ser representadas em 

plantas, sem necessidade de detalhamento, informando apenas a 

palavra "existente" junto com o número da licença para 

construção ou habite-se. 

A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro 

de 

Responsabilidade Técnica - RRT, deverá conter os seguintes 

itens: Regularização e Laudo Técnico de Projeto Arquitetônico, 

instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, 

estruturas e de fundações, quando couberem. 

As solicitações de regularizações de edificações 

protocolizadas anteriores a presente legislação, poderão ser 

reativadas, desde que readequadas a esta Lei. 

Edificações sobre o recuo de ajardinamento, regularizadas 

por esta lei, não serão indenizadas no caso de desapropriações. 

Em caso de condomínio, a regularização de áreas depende 

de autorização expressa dos condôminos, através de ata ou 

documento que a substitua, conforme regulamentos condominiais. 
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Toda regularização implicará no posterior cadastramento 

municipal, e os valores de IPTU e taxas relativas ao imóvel 

serão lançados com a nova base de cálculo no ano seguinte. 

No caso de regularização de áreas não residenciais, esta 

não substitui o alvará de funcionamento, que deverá ser 

solicitado junto ao setor competente. 

As edificações concluídas após a data de publicação 

desta Lei somente serão regularizadas se estiverem de acordo 

com o Código de Obras, o Plano Diretor e demais legislações 

vigentes. 

As edificações concluídas entre 30 de março de 2015 e a 

data de publicação desta Lei poderão ser regularizadas, desde 

que protocolizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 

da vigência da presente Lei. 

As edificações dos lotes descritos no Decreto Municipal 

no 8.058/2015, (loteamento Jardim das Acácias), não se enquadram 

nesta regulamentação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, 30 de junho de 

2015. 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 

Prefeito Municipal 

Download: Anexo - Lei no 8293/2015 - Sao Leopoldo-RS 

h'  

 Ati,23 
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LAUDO TÉCNICO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL 

IDENTIFICACÃO DO IMÓVEL 

de matricula do imóvel. 

 
Nome do proprietário

 Área do lote 

 
E-mail para contato Endereço. 

 

Responsável Técnico• 

 

CREACAU ART ou RRT 
E-mail para contato

 
USOS E ÁREAS A REGULARIZAR (Llarcar e preencher todas as opções que se aplicam) 

 Comercial Cl Residencial 

 Area regularizada existente.  Area regularizada existente. 

 

 Area a regularizar  Area a regularizar 

 Industrial Cl Outros (especificar) 

 

 Area regulanzada existente.  Area regularizada existente  

 Area a regularizar Area a regularizar. 

2 SISTEMA CONSTRUTIVO  Cl Estrutura viga-pilar Estrutura poftante  Madeira 

a A EDIFICAÇÃO POSSUI ESTABILIDADE ESTRUTURALO Sim 

4 A EDIFICAÇÃO ATENDE A NSR 9050 DE ACESSIBILIDADEQC] Não se aplica 

A EDIFICAÇÃO POSSUI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPATiVE!S  A ATIVIDADEQ

   

A ATIVIDADE PRETENDIDA NECESSITA DE TRATAMENTO ACÚSTICO?Não se aplica Sim 

7 AATMDAOE PRETENDIDA TEM POTENCIAL DE CAUSAR DANOS Às EDIFICAÇÕES VIZINHAS? Sim 

 
8 ATENDE O CÓDIGO CIVIL NAS QUESTÕES REFERENTES AOS AFASTAMENTOS DAS PWISASQ Sim Cl 

Não 

9 POSSUI INSTALAÇÃO DE GÁso DE QUE TiPOQ  Engarrafado 

Telefon

e 

Lot

 
Quadra 
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10 A EDIFICAÇÃO POSSUI INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS COMPATÍVEIS COM A ATIVIDADEQ 
(Assinalar os equipamentos existentes) 

DormitónosNúmero de Habitantes  Número de 

Caixa de gordura - coanha

 Capacidade 
Caixa de gordura • área serviço

 Capacidade 
Tanque Séptico Capacidade 

Filtro Anaeróbico Capacidade 

Sumidouro Capacidade 

 Reservatório Capacidade 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima são 

verdadeiras 

RESUMO OAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDIFICAÇÃO 

11 ItFRAESTRUTURA (marcar com um X o ser,qço executado) 

Mov. Terra: escavacão aterro apiloado reaterro outros  

Fundação: sapata pedra grés estaca metálica tubulão outros sapata corrida alv embassamento 

estaca concreto baldrame 

 

12 PAREDES E PAINÉIS 

Externas:bloco de cimento gesso acartonadogplaca cimentíciaoutros 

 Intemas: bloco de cimentogesso acartonadotp!aca cimenticiaoutros

13. ESQUADRIAS 

Externas:chapa de açooutros 

Internas: chapa de açooutros  

14 COBERTURA 

Estrutura:outros Telha: cerâmica

 ülbrocimento outros 

 

FORRO amadeira Clpvc Dlaje outros  
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lô REVESTIMENTOS E PINTURA 

Externo:cerêmica outros• 

Interno: cerêmica gessooutros  

17 PAVILIENTAÇÃO 

Externa: contrapisocerâmico vilillico laminadooutros 

Intema: contrapiso cerâmico viniico laminadooutros  

Atesto que o imóvel possui condições de 

habitabilidade. 
Decfaro. sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras. 

 
 Reponsável técnico Proprietário Data 

 

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

SOBRE AS INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: 

 

DADOS DO IMÓVEL: 

Endereço 

Quadra 

Área do 

lote 

rn2 
Área 

construída 
rn2 
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Número de dormitórios  Número de habitantes 

 

Assinalar os equipamentos existentes: 

 Caixa de gordura — cozinha Capacidade 

 

Caixa de gordura — área serviço

 Capacidade 

 Tanque séptico Capacidade DN H útil 

 

Reservatório Capacidade 
 

 
Declaro que as informações acima são verdadeiras. 

 

 Data Assinatura Proprietário Assinatura Resp. 

Técnico 

Filtro 

anaeróbio 

 Capacidade DN H útil 

Sumidouro  Capacidade DN H útil 
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LEOPOLDO Estado do Rio Grande do 

Sul 

 

ANEXO II 

D E C LA RA Ç Ã O 

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma 

de Direito, DECLARO para os devidos fins que assumo única e 

exclusivamente a total responsabilidade por eventuais problemas 

que venham a surgir e ferir os direitos de vizinhança em 

decorrência da regularização do prédio, conforme Lei Municipal n 
o xxxx, 

mediante requerimento protocolado sob o no referente ao 

imóvel situado na quadra: , lote:  descrito na 

certidão de matrícula do 

imóvel no 

 

 São Leopoldo/RS, de de 20  

 



 

 

 

Proprietário ( Reconhecer firma em cartório) 

ANE)(O Ⅲ · LEI DE REGULARIZAGAO 

At-tigo 13 一 Item Ⅱ 

PORTÅO 



 

 

PORTÅO 



 

 

N30 HAMBURGO 



 

 

ANEXO VI - LEI DE REGULARIZAÇÃO 

AEROFOTOGRAMÉTRICO SÃO LEOPOLDO- 2005 



 

 

 


