
PROCESSO Nº 2658/19 – PROJETO DE LEI Nº 403 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal (Proc.nº 12880/01) 

ASSUNTO: Autoriza o Poder Executivo a regularizar obras clandestinas ou 

irregulares concluídas ou em fase de conclusão e dá outras 

providências. 

-0- 

PROJETO DE LEI 

 

Autoriza o Poder Executivo a 

regularizar obras clandestinas ou 

irregulares concluídas ou em fase de 

conclusão e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de São Carlos faz 

saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder executivo 

autorizado a regularizar obras clandestinas e/ou irregulares concluídas ou em fase de 

conclusão de acordo com o disposto nesta Lei. 

Art. 2º Ficam adotadas as siglas e 

abreviaturas constantes na Lei Municipal nº 15.958, de 29 de dezembro de 2011, ou 

a quer vier substituí-la, validas para o singular e plural de cada vocabulário ou 

expressão, e também. 

I – obra clandestina: aquela executada 

sem o conhecimento do Poder Executivo; 

II – obra irregular: aquela executada em 

desacordo com a legislação vigente. 

Art. 3º As obras clandestinas e/ou 

irregular que comprovem a área construída antes da vigência desta Lei Municipal nº 

18.053, de 19 de dezembro de 2016 – Plano Diretor, poderão ser regularizadas sem 

o atendimento aos índices urbanísticos previstos nesta e à Lei Municipal nº 15.958, 

de 29 de novembro de 2011 e demais restrições construtivas municipais, dos 

loteamentos e condomínios. 

Parágrafo único. As obras clandestinas 

e/ou irregulares concluídas ou em fase de conclusão após a data defnida no caput 

deste artigo poderão ser regularizadas desde que atendam integralmente a legislação 

edilícia vigente. 

Art. 4º As obras clandestinas e/ou 

irregulares concluídas ou em fase de conclusão serão tratadas como obra a regularizar 

desde que possuam cobertura ou laje de cobertura. 

§ 1º Para os casos previstos no caput 

deste artigo o profissional deverá ser responsável pela estrutura já executada e pelos 

serviços necessários à conclusão da obra. 

§ 2º As obras clandestinas e/ou 

irregulares em que a cobertura ou laje de cobertura não tenha sido concluída terão de 

atender a legislação vigente. 

§ 3º As obras que não se enquadrem no 

caput deste artigo serão objeto de Licença de Execução. 

§ 4º No tocante as ampliações em 

imóveis regulares ou passíveis de regularização nos termos desta Lei deverão atender 



a legislação edilícia vigente na parte a ser ampliada no que couber, não podendo 

agravar os índices urbanísticos. 

Art. 5º A comprovação da área 

construída a ser regularizada será por meio de um dos seguintes documentos: 

I  - certidão de cadastro imobiliário com 

histórico de áreas; 

II - IPTU do ano de 2017; 

III - foto aérea emitida por órgão 

oficial; 

IV – AVCB ou CLCB; 

V – imagem de sites obtida dentro do 

prazo previsto nesta Lei; 

VI – demais documentos a serem 

definidos pelo Poder Executivo. 

Art. 6º Não serão passíveis de 

regularização as edificações: 

I – localizadas em áreas de preservação 

permanente ou “non-edificandi”; 

II – situadas em loteamentos ou 

ocupações clandestinos; 

III – em desacordo com o uso do solo, 

exceto para os estabelecimentos instalados e licenciados antes da vigência da Lei 

Municipal nº 18.053, de 19 de dezembro de 2016 – Plano Diretor; 

IV  - localizadas em áreas públicas 

invadidas, desde que as mesmas não tenham sido objeto de prévia alienação nos 

termos da legislação pertinente; 

V – que lançam águas residuais no 

sistema de águas pluviais observando o disposto na Lei Municipal nº 13,649, de 15 

de setembro de 2005, ou a que vier substituí-la; 

VI – situadas em áreas desprovidas de 

rede pública coletora de esgoto que não possuírem instalações destinadas ao 

armazenamento, tratamento e destinação de esgoto, e de acordo com as normas 

técnicas específicas e aprovadas pelos órgãos municipais ou estaduais ou federais 

pertinentes; 

VII – que prestam serviços de reparos 

mecânicos e similares que estiverem lançando na rede coletora de esgoto os resíduos 

de combustíveis derivados de petróleo e também de álcool e solventes; 

VIII – postos revendedores de 

combustíveis automotivos que não possuam caixas de separação e contenção de óleo 

e terra na rede interna de esgoto antes de interliga-la à rede pública quando 

desenvolver a atividade de lavagem de  veículos, ainda que por equipamentos 

automáticos; 

IX – que as vagas de estacionamento 

junto ao alinhamento não atendam as dimensões previstas na Lei Municipal nº 15.958 

de 29 de novembro de 2011, ou a que vier substituí-la, ou que invadam o passeio 

público; 

X – que despejem águas pluviais sobre 

as calçadas; 

XI – que não atendam as Leis e Normas 

de acessibilidade quando o uso exigir. 



Parágrafo único. Não se incluem nos 

inciso X coberturas sobre portões e marquises que avancem até 1,20m (um metro e 

vinte centímetros) sobre o passeio público e que não sejam prolongamento ou 

recebam água de outra cobertura ou laje. 

Art. 7º Os requerimentos deverão ser 

protocolados na Prefeitura Municipal por meio de formulário específico em conjunto 

com a documentação necessária e recolhimento dos valores pertinentes. 

§ 1º Na existência de licenciamento 

eletrônico, o Poder Executivo definirá os procedimentos. 

§ 2º É obrigatória a assistência de 

profissional habilitado devidamente registrado no CREA/CONFEA ou CAU. 

Art. 8º A aprovação de projeto de 

regularização não implica o reconhecimento pela Prefeitura Municipal do 

atendimento às demais normas legais específicas e do direito de propriedade do 

imóvel. 

Art. 9º O profissional deverá assumir 

total responsabilidade técnica pela estrutura e estabilidade da edificação na parte já 

concluída ou fase de conclusão nos termos das normas do CREA/CONFEA ou CAU. 

Art. 10. O proprietário ou possuídos do 

imóvel e o profissional responderão civil e criminalmente pela veracidade dos 

documentos e títulos de propriedade, posse ou concessão de uso por eles 

apresentados. 

Art. 11.  Os projetos arquitetônicos 

apresentados para o licenciamento ou regularização somente serão aceitos se 

estiverem legíveis, de acordo com as normas técnicas de representação de projetos 

adotadas pelo órgão competente e acompanhados de todos os documentos 

necessários à análise. 

Art. 12. A representação gráfica do 

projeto poderá ser feita por Projeto Completo ou Projeto Simplificado. 

§ 1º Não serão aceitos para protocolo ou 

para reapresentação de projetos, documentos e peças gráficas com emendas, rasuras 

ou colagens. 

§ 2º A qualquer tempo a Prefeitura 

Municipal poderá, com as devidas justificativas, exigir a apresentação de novos 

desenhos, detalhes e informações adicionais, inclusive o Projeto Arquitetônico 

Completo, para melhor instrumentalizar o processo de análise e avaliação do Projeto 

Simplificado. 

§ 3º Na existência de análise digital, o 

Poder Executivo Municipal definirá a forma de apresentação e envio dos projetos e 

demais documentos necessários. 

Art. 13. Todas as pelas gráficas do 

projeto deverão ter: 

I – assinatura do proprietário do imóvel 

ou representante legalmente autorizado; 

II – assinatura do responsável técnico; 

III – descrição e cotas do perímetro do 

lote; 

IV – descrição e cotas do perímetro 

externo de todos os pavimentos da construção e das projeções; 



V – legenda e cotas das áreas regulares 

e a regularizar; 

VI – legenda e cotas das áreas separadas 

por uso quando for misto; 

VII – identificação das áreas 

permeáveis e de cobertura vegetal; 

VIII – cotas do perímetro da área 

permeável; 

IX – cotas do perímetro da área de 

cobertura vegetal; 

X – planta de cobertura; 

XI – cotas dos recuos; 

XII – quadro de áreas indicando: 

a) área do lote/unidade; 

b) coeficientes urbanísticos 

(C.O., C.A., CP. C.C.V.); 

c) áreas separadas por uso, por 

pavimento, computáveis e não computáveis; 

d) áreas regular e a regularizar; 

e) área permeável; 

f) área de cobertura vegetal 

quando obrigatório; 

g) demais informações 

solicitadas em função das características do imóvel; 

XIII – endereço da obra; 

XIV – identificação numerada das 

pranchas;  

XV – indicação das vagas de veículos; 

XVI – corpos d’água, nascentes, 

maciços vegetais, árvores e área de preservação permanente, segundo os 

fundamentos do Código Florestal Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012; 

XVII – zona de acordo com o Plano 

Diretor; 

XVIII – número de identificação do 

imóvel (inscrição imobiliária); 

XIX – rota acessível quando 

obrigatória; 

XX – passeio público com cota de 

largura, inclinação transversal e equipamentos; 

XXI – guia rebaixada; 

XXII – situação sem escala; 

XXIII – demais informações 

necessárias para análise e entendimento do projeto. 

Art. 14. Fica estabelecida a multa de R$ 

16,00/m² (dezesseis reis por metro quadrado) sobre a área construída a ser 

regularizada, lançada na inscrição imobiliária do imóvel. 

§ 1º A edificação com área construída 

total inferior ou igual a 70 m² (setenta metros quadrados) ou com área a regularizar 



igual ou inferior a 10 m² (dez metros quadrados) estará dispensada do pagamento da 

multa incidente sobre a área a ser regularizada. 

§ 2º O imóvel de propriedade de 

entidade da sociedade civil de interesse público sem fins lucrativos estará dispensado 

do pagamento das multas previstas no caput deste artigo. 

Art.15. O valor da multa incidente 

sobre a área a ser regularizada será depositado no Fundo Municipal de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano. 

Art. 16. Fica estabelecida a multa de R$ 

16,00/m² (dezesseis reais por metro quadrado) sobre a área impermeabilizada acima 

do previsto na Lei Municipal nº 18.053, de 19 de dezembro de 2016 – Plano Diretor 

ou das restrições específicas de loteamentos registradas no Cartório de Registro de 

Imóveis, lançada na inscrição imobiliária do imóvel, atentando ao disposto no 

parágrafo único do art. 3º desta Lei. 

§ 1º O lote com área igual ou inferior a 

160 m² (cento e sessenta metros quadrados) estará dispensado do pagamento da multa 

incidente sobre a área impermeabilizada prevista no caput. 

§ 2º O valor mínimo da multa incidente 

sobre a área impermeabilizada prevista no caput deste artigo será de R$ 50,00 

(cinquenta reais). 

Art. 17. Os valores das multas e autos 

de infração desta Lei serão corrigidos anualmente pelo índice IPCA-IBGE, ou por 

outro índice que venha a substituí-lo, até a necessária revisão dos valores. 

Art. 18. As edificações em imóveis que 

forem objeto de mudança de uso do solo de rural para urbano estão isentas do 

pagamento das multas previstas nesta Lei, devendo ser requerida sua regularização 

junto à Prefeitura Municipal. 

Parágrafo único. Serão beneficiadas 

do disposto no caput as edificações concluídas antes da mudança de uso do solo. 

Art. 19. A emissão do alvará de 

regularização dependerá do atendimento do disposto nesta Lei, do pagamento das 

multas previstas nesta Lei, e de eventuais multas de embargo. 

Art.20. As edificações a regularizar que 

possuírem abertura junto à divisa deverão fechá-la ou apresentar anuência do 

proprietário do imóvel confrontante. 

§ 1º Quando o imóvel confrontante 

possuir mais de  um proprietário deverá apresentar a anuência de todos. 

§ 2º Quando o imóvel confrontante 

pertencer à pessoa jurídica deverá apresentar a anuência de todos os sócios. 

§ 3º Fica resguardado o direito do 

confrontante, a qualquer tempo, de edificar ou construir muro ou parede que venha a 

impedir a iluminação ou ventilação da abertura prevista no caput deste artigo, mesmo 

que sua existência tenha sido anuída conforme nos §§1º e 2º deste artigo. 

Art. 21. Fica a cargo do Poder 

Executivo estabelecer programas para a regularização de edificações residenciais 

unifamiliares e/ou e uso misto, localizadas em áreas de especial interesse histórico 

ou social, clandestinas e/ou irregulares que não atendam ao disposto nesta Lei. 

Art. 22. O Município não se 

responsabilizará por defeitos construtivos de qualquer natureza  ou qualquer fato  



ocorrido que coloque em risco a segurança, a saúde e o conforto que sejam 

decorrentes da concepção do projeto e execução das obras. 

Art. 23. Havendo mais de um 

proprietário ou possuidor do imóvel, é suficiente a participação de apenas um deles 

no processo de regularização. 

Art. 24. Quando da regularização for 

necessária adequação na edificação, o profissional continuará responsável pelos 

serviços necessários até a solicitação do “habite-se” ou baixa da ART/RRT. 

Art. 25. A municipalidade fica isenta de 

responsabilidade por possível invasão a terceiros. 

Art. 26. Esta Lei será regulamentada, no 

que couber, por ato do Poder Executivo. 

Art. 27. Os casos omissos ou não 

contemplados nesta Lei serão analisados e avaliados por superior devidamente 

habilitado. 

Art. 28. Ficam revogados os seguintes 

dispositivos e diplomas legais: 

I – Lei Municipal nº 12.962, de 22 de 

março de 2002; 

II – especificamente os arts. 35 a 37 e os 

arts. 44 a 47  da Lei Municipal nº 15.958, de 29 de dezembro de 2011. 

Art. 29. Esta Lei entrará em vigor após 

decorrido 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 

 

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 403 – PROCESSO N° 2658/2019 

 

 

Art. 1° O Art. 3° do Projeto de Lei 403/2019 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 3° As obras clandestinas e/ou irregulares que comprovem a área 

construída antes da publicação desta Lei poderão ser regularizadas sem o 

atendimento à Lei Municipal n° 15.958, de 29 de novembro de 2011, Lei Municipal 

18.053, de 19 de dezembro de 2016, das restrições dos loteamentos e condomínios e 

demais restrições construtivas, exceto para os casos previstos no art. 6° desta Lei. 

§1° Poderão ser regularizados imóveis com obra já regular que não atenda 

as demais exigências da legislação edilícia, desde que comprove a situação antes da 

publicação desta Lei. 

§2° As obras clandestinas e/ou irregulares concluídas ou em fase de 

conclusão após a publicação desta Lei poderão ser regularizadas desde que atendam 

integralmente a legislação edilícia vigente. 

 

Art. 2° Os incisos I e X do art. 6° do Projeto de Lei 403/2019 passam a 

vigorar com a seguinte redação, incluindo-se os §§ 1° e 2° ao mesmo artigo: 

 

Art. 6° 

................................................................................................................... 

I - localizadas em áreas de preservação permanente ou non-edificandi que 

não sejam objeto de compensação ambiental; 

........................................................................................................................

....... 



X - que não atendam tecnicamente às leis e normas de acessibilidade, no 

que for possível, quando o uso exigir; 

§1° Fica dispensado o atendimento ao inciso X, se comprovada a 

impossibilidade técnica. 

§2° Fica o Poder Executivo responsável pela adequação das calçadas já 

executadas e em desacordo com a legislação e normas técnicas de acessibilidade, 

sem prejuízo da aprovação da regularização do imóvel e da emissão do Certificado 

de Conclusão – Habite-se. 

 

Art. 3° Os incisos I, XII, alínea f e XX, do art. 13, do Projeto de Lei 

403/2019, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 13. 

.................................................................................................................. 

I - assinatura do proprietário do imóvel ou representante legal; 

........................................................................................................................

....... 

XII - 

...................................................................................................................... 

f) área de cobertura vegetal quando existir 

........................................................................................................................

....... 

XX – passeio público com cota de largura e indicação de equipamentos; 

........................................................................................................................

....... 

 

Art. 4° O caput, do art. 14, e seu § 2°, do Projeto de Lei 403/2019, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 14. Fica estabelecida a multa de R$ 8,00/m2 (oito reais por metro 

quadrado) sobre a área construída a ser regularizada, lançada na inscrição 

imobiliária do imóvel. 

§1° 

........................................................................................................................ 

§2° O imóvel de propriedade de entidade da sociedade civil de interesse 

público sem fins lucrativos e os templos religiosos estarão dispensados do 

pagamento das multas previstas no caput deste artigo. 

 

 

Art. 5° Fica acrescido do §3°, o art. 16, do Projeto de Lei 403/2019, com a 

seguinte redação: 

 

Art.16. 

................................................................................................................... 

........................................................................................................................

....... 

§3° O imóvel de propriedade de entidade da sociedade civil de interesse 

público sem fins lucrativos e os templos religiosos estarão dispensados do 

pagamento das multas previstas no caput deste artigo. 

  



Art. 6° O art. 20, do Projeto de Lei 403/2019, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 20. As edificações a regularizar que possuírem abertura para luz, vãos 

e janelas junto à divisa deverão fechá-la ou apresentar anuência do proprietário do 

imóvel confrontante. 

§1° Quando o imóvel confrontante possuir mais de um proprietário, poderá 

apresentar a anuência de apenas um destes. 

§2° Quando o imóvel confrontante pertencer à pessoa jurídica, deverá 

apresentar a anuência de um dos sócios ou representante legal. 

§3° Decorrido o prazo de um ano e dia após a conclusão da obra, fica 

dispensado à anuência do confrontante. 

§4° Fica resguardado o direito ao confrontante, a qualquer tempo, de 

edificar ou construir muro ou parede que venha a impedir a iluminação ou 

ventilação da abertura prevista no caput deste artigo, mesmo que anuída, conforme 

os §§ 1° e 2° deste artigo. 

 

Art. 7° Fica acrescido do art. 26, o Projeto de Lei 403/2019, renumerando-

se os demais, com a seguinte redação: 

 

Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a criar programa de assistência 

técnica gratuita às famílias de baixa renda para regularização de residências, 

conforme o inciso II, do art. 5°, da Lei Municipal n° 18.053, de 19 de dezembro de 

2016. 

 

Art. 8° O art. 29, do Projeto de Lei 403/2019, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 29. Esta Lei entrará em vigor após decorridos 30 (trinta) dias contados 

de sua publicação. 

 

Art. 9° Revogam-se o §1°, do art. 4°; o inciso XI e o parágrafo único do art. 

6°; e o inciso X, do art. 13, do Projeto de Lei 403/2019. 

 
 


