
Segio 1 
Das penalidades 

Art. 199 - Salvo disposiqbs especiais, as infra@es As disposi@es desta Lei ficam sujeitas 
As seguintes penalidades: 

I - embargo de obra ou serviw; 
Il - multa; 
111 - cassaqao da licenw 
IV - dernoliqBo 
Paragrafo iinico - A rnulta serd aplicada cumulativamente corn as demais penalidades. 
Art. 200 - 0 embargo da obra serd apticado liminarrnente nos casos de: 
I - Execu@o de obra ou servi~o em desacordo corn o projeto respective tendo sido 

licenciado; 
II - Execu@o de obra ou servitp em desamrdo corn o projeto licenciado ou corn normas 

tecnicas em vigor, ou ainda, contrariando a disposigho especial desta lei; 
111 - grave prejuizo ao interesse ou patrimgnio publico. 
Art. 201 - Presumese solidariarnente responsaveis pela infra@o o propriethrio da obra e o 

seu respons8vel tknico, bem como o construtor, devendo a penalidade pecunidria ser aplicada 
cumulativamente a cada urn. 

ParAgrafo unico - Na hipdtese de infraHo envolvendo pessoa jurldica, a penalidade serd 
curnu~ativarnente aplicada A empresa e seus responsdveis t4cnicos. 

Art. 202 - A Prefeitura representah ao &ago incumbido de fiscalizaeo do exercicio da 
engenharia e arquitetura contra os profissionais ou empresa contumazes na phtica de infra@o a 
esta lei, sern prejuizo do disposto no artigo seguinte. 

Art. 203 - Em casos de prdtica conturnaz de infra@io d dispositivos desta lei por parte de 
profissionais ou firmas de engenharia e de arquitetura, a prefeitura poderd aplica-lhe pena de 
suspensgo, por periodo nao inferior a 2 (dois) meses e nio  superior a 2 (dois) anos, sem prejulw 
de outras penalidades cabiveis, durante os quais nio serh aceito para apreciaqio qualquer projeto 
sob sua responsabilidade. 

Art. 204 - Se ap6s o decurso do pram referido no artigo anterior, persistir o profissional ou 
firma na prdtica dos atos que derarn lugar $ aplica@o da penalidade, a Prefeitura declara-lo n8o 
inidbneo. 

Art. 205 - A  aplicaqao de penalidades decorrentes de infrafles a esta lei nao prejudica: 
a)o reconhecimento e conseqiiente sanMo de infraNes a IegislaMo federal, estadual e 

municipal, inclusive de natureza tributaria; 
b)a adqao de medidas judiciais cablveis. 
Art. 206 - A pena de rnulta consiste na aplicago de san@o em dinheiro, a ser pago pelo 

infrator no prazo que Ihe for fixado, classificando-se da seguinte forma: 
I - Classe I - de 5 (cinco) a 1.000 (hum mil) unidades fiscais de refer4ncia; 
II - Classe 2 - de 2 (duas) a 500 (quinhentas) unidades fiscais de refekncia; 
111 - Classe 3 - de I (hum) a 20 (vinte) unidades fiscais de refelgncia. 
5 lQ - Na aplicaMo das rnultas, atender-se-4 B natureza e gravidade da infra~Sio, & 

situacao econemica do agente, ao prejuizo concreto que sua atividade tenha causado ao 
interesse pQblico, bem como A natureza, valor e dsstinaflo da obra. 

5 P - Quando para a infra@o nao esteja expressamente prevista a classificaMo da multa, 
a autoridade administrativarnente deverd aplica-la corn especial aten@o ao disposto no pardgrafo 
anterior. 

5 3Q - A autoridade administrativa deverA evitar a aplica@o de penalidades de carAter 
meramente satisfatbrio. 

5 4P - A reincidencia , especifica ou genhrica, s8o causas de agrava@o da penalidade que 
, no caso de reincidencia especifica dentro do periodo de 1 (hum) ano consistird na agrava@o da 
multa no dobro anteriormente previsto, no minimo. 
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Art. 207 - 0 embargo da obra consiste na proibi~io de prosseguir na execuqio enquanto 
n io  sanada a falta que deu lugar A sua aplica~go e ngo paga a multa apliada. 

Art. 208 - A cassaqao da licenw implica no cancelamento do alvard concedido para 
8xecuMo da obra, que somente pod& prosseguir a p b  novo processo de licenciarnsnto. 

Art. 209 - DemoliMo 8 a determina~ao administrativa para que o agent8 faw, as suas 
expensas, a demoli@o total ou parcial da obra executada em desacordo corn as deteminaqdes 
desta lei. 

9 lQ - A aplica@o da pena de dernoli@o implica na obrigaeo de restaurar a situa@o 
existente anteriormente ao fato que deu lugar A sua aplicaggo, sempre que possivel. 

5 ZQ - Recusando-se o infrator a executar a demoliMo, a Prefeitura podera far&-lo, 
cobrando por via executiva o custo do serviw. 

Wj%o II 
Das lnfra~ttes 

Art. 210 - Conoorrer, de qualquer modo, para prejudicar o clima da regiao ou dasfigurar a 
paisagem . Penalidade : rnulta class0 1 e demoligo. 

Art. 211 - Acelerar o processo de erosao das terms, cornprometendo-lhes a estabilidade 
ou rnodificando a composi@o e disposi&o das camadas do solo, prejudicando-lhe a porosidade, 
permeabilidade e inclina@io dos planos de clivagem. Penalidade: multa classe I e restaura@o. 

Art. 212 - Promover o ressecamento do solo. Penalidade: multa classe 1 e restauraFgo. 
Art. 213 - Promover a criaMo de coletores de Agua, concentrando ou produrindo umidade. 

Penalidade : multa classe 3 e restaurapao. 
Art. 214 - Cornprometer o desenvolvimento das espbcies vegetais. Penalidade: multa 

classe 2. 
Art. 215 - Concorrer para rnodlficar de forrna prejudicial o escoamento de agua de 

superflcie e a velocidade dos wrsos de dgua. Penalidade : multa dasse 1 e restauraqao. 
Art. 216 - Concorrer para rnodifiwr, de forma prejudicial, o armazenamento, press40 e 

escoamento das Aguas de subsolo, corn altera@o do peml dos len@is fredticos e profundos. 
Penalidade : multa classe 1 e restaura@o ou demoliHo. 

Art. 217 - Alterar ou mncorrer para alterar as qualldades flsicas, quimicas e bioldgicas das 
Aguas de superflcles de subsolo. Penalidade: multa classe 1 e restauraHo. 

Art. 218 - Atentar contra wnstruc$es, unidades ou conjuntos arqultetdnica e especies 
urbanos remanescentes de culturas passadas, tenham ou nao sido declaradas integrantes do 
patrirn6nio cultural da cidade. Penalidades: rnulta classe 1 e restauraHo. 

Art. 219 - Promover uso proibido do imdvel. Penalidade : Multa classe 1 e embargo do uso. 
Art. 220 - Promover uso permissive1 do lm6vel, sern pt4via licentp da autoridade 

administrativa. Penalidade : multa Classe 2. 
Art.221 - Deixar de obsenrar as regras relativas a alinhamento, tndices de ocupa@o, de 

utilizar;%o e de conforto, recuos, gabaritos, acessos ou vedar divisas, quando proibido. Penalidade 
: rnulta classe 2 e demolip%o. 

Art. 222 - Promover loteamento ou qualquer forma de parcelamento do solo sern pdvia 
licenw da autoridade administrativa , sern cumprimento de formalidade legais ou regulamentares 
ou em desacordo corn a licenqa concedida. Penalidade: rnulta Classe 1. 

Art. 223 - Construir em lotearnento nao aprovado ou em tote em desacordo corn as 
disposiMes desta lei. Penalidade : multa Classe 3 e dernoli@o. 

Art. 224 - Deixar o proprietafio ou loteador de cumprir as obriga-s estipuladas em Lei, 
regulamento ou projeto lcenciada. Penalidade: multa Classe 2. 

Art. 225 - Deixar o proprietario de loteamento de realizar as obras de infra-estrutura. 
Penalidades: multa Classe 1. 

Art. 226 - Executar obra corn a finalidade de emprega-la em atividade nociva ou perigosa, 
sem pkvia licenw da autoridade administrativa. Penalidades: rnulta Ctasse 2. Se a atividade n8o 
puder ser instalada no municfpio, multa Ctasse 1 e demoli@o. 

Art. 227 - Exeroer atividade nociva ou perigosa sem ticenw ou sem observar disposiNes 
de lei ou regulamento. Penalidade: Multa Classe 1. 



Art. 228 - Deixar de construir, quando regularmente notificado, de conservar ou recornpor 
mums ou cercas vivas em terrenos nio edificados ou corn edificafles em rulnas. Penalidade: 
multa Classe 3. 

Art. 229 - Modificar projeto aprovado, introduzindo-lhe alterafles contrarias a disposifles 
desta Lei, seu regularnento ou diretrizes administrativas. Penalidade: multa, Classe 3. 

Art. 230 - Apresentar projeto em flagrante desacordo corn o local onde devam ser 
executados os servitps ou obras. Penalidade: multa Classe 2. 

Art. 231 - lniciar a execu@o de obras ou servicps sern licenw da autoridade 
administrativa. Penalidade: multa, Classe 2 e embargo. Se a obra ou servipo nao puder ser 
licenciado: demoli@o. 

Art. 232 - Executar obra ou serviso em desacordo corn projeto licenciado. Penalidade: 
multa e embargo. Se a obra ou servi~o n4o puder se regularizado: demoliHo. 

Art. 233 - Falsear dlculo de projeto ou elernentos de memorial justificativo, viciar projeto 
aprovado, introduzindo-lhe a1teraq-s conthrias A IegislaHo em vigor. Penalidade: multa Classe 2 
e embargo. 

Art. 234 - Assumir responsabilidade pela execuHo de projeto entregando-o a pessoa nao 
habilitada. Penalidade: multa, classe 3. 

Art. 235 - Nao atendimento a intirnaqao wnseqiiente de vistoria administrativa ou de 
fiscaliza~ao de rotina. Penalidade: Agravasao de multa respectiva, at4 o dobro, a embargo da 
obra. 

Art. 236 - Colocar cartazes, letreins, anrjncios e placas, tabuletas, quadros luminosos ou 
qualquer foma de publicidade, sern l icen~a da autoridade administrativa ou em desacordo corn a 
legislacao apl i~vel .  Penalidade: rnulta, Classe 3, e retirada. 

SeHo HI 
Do procedimento 

Art. 237 - Na apuragAo das i n f r a ~ h s  a dispositivos dssta lei ou seu regulamento, aplicar- 
se4 no que couber, o procedimento estabelecido no Cddigo TributArio do municfpio. 

Art. 238 - Constatado a infra@o, expedir-se-A intirna@o ao proprieario ou responsdvel 
pela obra ou serviw concedendo-lhe prazo para regulamentago. 

Pahgrafo tlnico - Da intima@o contar& quando aplidvel, a determinaeo de embargo da 
obra, que dever4 ser atendido imediatamente. 

Art. 239 - NBo atendido a determinaeo do artigo anterior, no pram que for fixado, serd o 
proprietario ou responsdvel intimado a apresentar defesa, prosseguindo-se nos demais tramites 
do processo, na forma estabelecida no cddigo TributArio do Municlpio. 

Art. 240 -As intimaMes e autos de infra@o seho assinados por servidor municipal, lotado 
no setor competente da Sewetaria Municipal de Planejamento. 

Art. 241 - 0 s  autos de infra@o e as intimafles devefio conter, de forrna resumida : 
a) descriqgo do motivo que deu lugar a lavratura; 
b) indicagao dos dispositivos de lei ou regulamento infringidos; 
c) nome do proprietdrio e, quando posslvel, do construtor e do responsdvel tbcnico peta 

obra ou serviqa; 
d) enderew ou determinaHo do local da infraHo; 
e )  dispositivos em que a penalidade esteja corninada; 
f) pram concedido para regulariza@o, quando cablvel; 
g) determina~ao de paralisaMo do serviw ou obra, quando aplicavel; 
h) prazo para apresentaflo de defesa, corn indicago do local e hordrio onde deve ser 

apresentada. 
Art. 242 - Compete ao coordenador de Desenvolvimento Urbano, o jutgamento, em 

primeira instancia dos autos de infraqao. 
Art. 243 - Das decisbs de primeira insancia cabe recurso, corn efeito suspensivo apenas 

em rela@o 21 aplicaMo de idoneidade, para o SecretArio Municipal de Planejamento. 




