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CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DAS TAXAS DE CONSTRUÇÃO, APROVEITAMENTO E OCUPAÇÃO E DA 
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO 

 
 
 

I – CONCEITOS: 
 
1. ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 

É o somatório das áreas de construção de todos os pavimentos da edificação, inclusive das 
áreas desconsideradas para o cálculo da Taxa Máxima de Construção ou do Coeficiente de 
Aproveitamento. 

 
A Área Total de Construção será indicada no projeto arquitetônico e conterá apenas duas 

casas decimais, sem arredondamento ou aproximação.   É a área que deve constar no Alvará de 
Construção. (Lei 2.105/98 – Art. 46)  

 
A área construída de cada pavimento será calculada considerada a superfície coberta 

limitada pelo perímetro externo da edificação, independente se há fechamento ou não. 
 
EXEMPLO PARA CÁLCULO DA ÁREA CONSTRUÍDA EM LOTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          PLANTA DO PROJETO              ÁREA CONSIDERADA PARA O 

CÁLCULO  
 
 
 
 
 
 
 

                    CORTE ESQUEMÁTICO 
    ÁREA CONSIDERADA PARA O CÁLCULO 

 
Devem ser observados os seguintes aspectos:  
a.  As áreas excluídas; 
b. A área de pavimento em pilotis situado em lote será igual à área do pavimento 

imediatamente superior; 
c.  A área de pavimento em pilotis situado em projeção será igual à área da projeção 

registrada em cartório; 
d.  As áreas fora dos limites de lotes ou projeções, decorrentes de concessão de direito 

real de uso, serão discriminadas em parcelas específicas. 
 
 
 

2. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 
É o índice previsto na legislação de uso e ocupação do solo que determina a área máxima de 

construção de uma edificação. 
 
 

projeção do 1° pavimento 

ocupação do térreo 

projeção do 1° pavimento 

ocupação do térreo 
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3. TAXA MÁXIMA, DE CONSTRUÇÃO OU COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 

É o percentual previsto na legislação de uso e ocupação do solo que determina a área de 
construção de edificação. 
 
4. TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA: 

É o percentual previsto na legislação de uso e ocupação do solo que determina a superfície 
do lote ocupada pela projeção horizontal da edificação ao nível do solo. 

 
 
 

II – COMO CALCULAR AS ÁREAS E TAXAS: 
 
1 .  ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:  

O Art. 46 da Lei nº 2.105/98 prevê algumas exclusões para este cálculo, sendo feitas as 
seguintes considerações: 

 
“Art. 46. Cabe à Administração Regional indicar as áreas dos projetos arquitetônicos 
submetidos à aprovação ou visto, de acordo com os seguintes critérios: 
I - a área total de construção será indicada no projeto arquitetônico e conterá apenas 
duas casas decimais, sem arredondamento ou aproximação; 
II - a área construída de cada pavimento será calculada considerada a superfície 
coberta limitada pelo perímetro externo da edificação e excluídos: 
a) os poços de elevadores; 
b) os prismas de aeração e iluminação ou só de aeração; 
c) os poços técnicos; 
d) os beirais de cobertura, com largura máxima de um metro e cinqüenta centímetros; 
e) as pérgulas, conforme definido na regulamentação desta Lei; 
III - a área de pavimento em pilotis situado em lote será igual à área do pavimento 
imediatamente superior; 
IV - a área de pavimento em pilotis situado em projeção será igual à área da projeção 
registrada em cartório; 
V - as áreas  fora dos limites de lotes ou projeções, decorrentes de concessão de 
direito real de uso, serão discriminadas em parcelas específicas. 
Parágrafo único. A área dos poços de elevadores será considerada, para efeito de 
cálculo de área de projeto arquitetônico, em apenas um dos pavimentos da 
edificação.” 
 

Elementos  Observações: 
Área de pavimento em pilotis  
(Lei nº 2.105/98 -  Artigo 46 - 
III) 

Quando situado em lote será igual a área do pavimento 
imediatamente superior. 

Poços de elevadores  
(Lei nº 2.105/98 – Art. 46 - II) 
 

Será considerada para cálculo da Área Total de Construção, em 
apenas um dos pavimentos da edificação.  O pavimento será o de 
nível mais ALTO. 
------ 
Art. 30. A área do poço de elevador será considerada para o cálculo 
da área total de construção da edificação em apenas um pavimento, 
conforme dispõe a Lei aqui regulamentada. 
Parágrafo único. O pavimento a que se refere este artigo será o de 
nível mais alto. 
Computar APENAS o vazio do poço sem as paredes (calcular por 
dentro). 

Prismas de Aeração e 
Iluminação ou só de aeração 
(Lei nº 2.105/98      Art. 46 - 
II) 

 
Computar APENAS o vazio do poço sem as paredes (calcular por 
dentro). 
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Beiral de Cobertura  
(Lei nº 2.105/98 – Art. 46 - II) 
(Decreto nº 19.915/98 – Art. 
29) 

Com até 1m50 será excluído do cálculo da Área Total de Construção 
da edificação. 
Caso a largura do beiral de Cobertura ultrapasse 1m50, será 
computado na Taxa Máxima de Construção ou no Coeficiente de 
Aproveitamento e na Área Total de Construção apenas o valor que 
exceder 1m50. 
------ 
Considerando a definição de beiral do Art. 2º do Decreto nº 
19.915/98, NÃO será admitido nenhum elemento contíguo, exemplo: 
pérgula.  
X - beiral - prolongamento da cobertura em balanço que sobressai dos 
limites externos da edificação, exclusivamente para proteção de 
fachadas; 
------ 
Art. 29. O beiral de cobertura com até um metro e cinqüenta 
centímetros de largura será excluído do cálculo da área total de 
construção da edificação conforme dispõe a Lei ora regulamentada. 
Parágrafo único. O beiral de cobertura com largura superior àquela 
que dispõe este artigo será computado na taxa máxima de 
construção ou no coeficiente de aproveitamento e na área total de 
construção da edificação apenas no valor que excedera um metro e 
cinquenta centímetros. 

Pérgulas 
(Lei nº 2.105/98 – Art. 46 - II) 

Deve atender as características estabelecidas no Art. 167 do 
Decreto nº 19.915/98 e não podem acontecer APÓS o beiral de 
cobertura. 

Áreas sob as escadas e 
rampas  
(Decreto nº 19.915/98 – Art. 
28) 

Serão desconsideradas para o cálculo das dimensões e áreas 
mínimas dos compartimentos ou ambientes as áreas sob as 
escadas e rampas, com pé-direito inferior a dois metros e vinte e 
cinco centímetros.  
------ 
Atenção: Para fins do cálculo área mínima do compartimento 
apenas será computado o espaço do compartimento que atenda ao 
pé direito mínimo exigido no Anexo I da Lei nº 2.105/98.        
------ 
Essas áreas serão computadas no cálculo da Taxa Máxima de 
Construção ou do Coeficiente de Aproveitamento e da Área total de 
Construção. 

Varanda * 
(Decreto nº 19.915/98 – Art. 
100) 

Se estiver situada na fachada da edificação e situada sobre os 
afastamentos mínimos obrigatórios, não terá sua área computada 
no cálculo da Taxa Máxima de Construção ou no Coeficiente de 
Aproveitamento e nem na Taxa Máxima de Ocupação sendo, 
entretanto, incluída no cálculo da Área Total de Construção.   
* apenas para a varanda que se enquadrar no artigo 100. 
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RESUMO 
Em Lote ou Projeção DEVE SER ESPECIFICADO NO INFORMATIVO de aprovação ou visto, O 
SOMATÓRIO DE TODAS AS ÁREAS CONSTRUÍDAS, inclusive aquelas que se encontram no 
nível do subsolo. Exemplo: 

• Área do reservatório inferior e superior quando existir (não é o volume); 
• Subsolo (descriminando a parte a área de concessão de direito real de uso); 
• Escadas em todos os pavimentos; 
• Casa de Máquinas; 
• Poços de Elevadores apenas no último pavimento; 
• Beiral de Cobertura, o que exceder a largura superior a 1m50; 
• Todas as obras e elementos construtivos definidos no art. 47 e no art. 151 da Lei 

nº 2.105/98. 

 
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO         
  NÃO É A MESMA COISA QUE  

ÁREA MÁXIMA DE CONSTRUÇÃO 

 
 
2 .   
 
 

Para o cálculo da Área máxima de construção, Taxa máxima de construção ou 
Coeficiente de aproveitamento deve-se partir do valor da Área Total de Construção sendo aplicadas 
as possibilidades estabelecidas abaixo: 

 
a) Nos termos do § 1º do Art. 33 da Lei NÃO SÃO COMPUTADAS nas taxas de 

ocupação, coeficiente de aproveitamento ou taxa de construção as seguintes obras:   
• Pequena Cobertura: Com área máxima de 20,00m2 (apenas para lotes 

destinados à habitação unifamiliar e habitações em lotes compartilhados) – 
art. 164 Decreto 19.915/98; 

• Muro; 
• Guarita constituída por uma única edificação: com área máxima de 6,00m2 e 

caso exista cobertura de proteção de veículos anexa à guarita, deverá ser 
computada a área que exceder o beiral (após 1m50m); 

• Guarita constituída por duas edificações, interligadas ou não por cobertura: 
Área máxima de 4,00m2, por unidade e caso exista cobertura de proteção de 
veículos anexa à guarita, deverá ser computada a área que exceder o beiral 
(após 1,50m); 

• Abrigo de animais domésticos: com área máxima de 6,00m². 
 

“Art. 33. São dispensadas de apresentação de projeto e de licenciamento as seguintes 
obras localizadas dentro dos limites do lote: 
I - pequena cobertura; 
II - muro, exceto de arrimo; 
III - guarita constituída por uma única edificação, com área máxima de construção de seis 
metros quadrados; 
IV - guarita constituída por duas edificações, interligadas ou não por cobertura, com área 
máxima de quatro metros quadrados por unidade; 
V - abrigo para animais domésticos com área máxima de construção de seis metros 
quadrados; 
VI - instalação comercial constituída exclusivamente de equipamentos e decoração de 
interiores; 
VII - canteiro de obras que não ocupe área pública; 
VIII - obra de urbanização no interior de lotes, respeitados parâmetros de uso e ocupação 
do solo; 

ÁREA MÁXIMA 
DE CONSTRUÇÃO    
 

TAXA MÁXIMA 
DE CONSTRUÇÃO 

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO 
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IX - pintura e revestimentos internos e externos; 
X - substituição de elementos decorativos e esquadrias; 
XI - grades de proteção em desníveis; 
XII - substituição de telhas e elementos de suporte de cobertura; 
XIII - reparos e substituição em instalações prediais. 
§ 1º. As áreas das obras referidas nos incisos anteriores não são computadas nas taxas 
de ocupação, coeficiente de aproveitamento ou taxa de construção.” 

 
b) E também conforme Art. 47 da Lei nº 2.105/98, serão DESCONTADAS para fins de 

cálculo da Taxa Máxima de Construção ou Coeficiente de Aproveitamento, as seguintes obras e 
elementos construtivos: 
  

Obras e Elementos Observações 

Escadas EXCLUSIVAMENTE DE 
EMERGÊNCIA NO PAVIMENTO DE 
SUBSOLO ou EM OUTROS 
PAVIMENTOS 

Quando o subsolo é EXCLUSIVAMENTE 
GARAGEM/ESTACIONAMENTO, descontar TODAS. 
------ 
Quando houver mais algum uso (banheiros, vestiários, 
depósitos, etc), descontar A METADE ou conforme 
abaixo: 

• Se tem 1 escada: DESCONTA 1; 
• Se tem 2 escadas: DESCONTA 1, CONTA 1; 
• Se tem 3 escadas: DESCONTA 2, CONTA 1; 
• Se tem 4 escadas: DESCONTA 2, CONTA 2; 
• Outros casos, ver especificidade em equipe. 

Escadas DE USO COMUM EM 
QUALQUER PAVIMENTO 

TODAS DEVEM COMPUTAR. 

Pavimento TÉCNICO 
Se for em subsolo, outro pavimento, ou cobertura, 
SEMPRE DESCONTAR. 

Garagem  
SEMPRE DESCONTAR: tanto em subsolo ou em outros 
pavimentos, e somente CONTAR se tratar de edifício 
garagem. 

Rampa para acesso à garagem SEMPRE DESCONTAR tanto em subsolo como no térreo. 

Guarita constituída por uma única 
edificação 

Área máxima de 6,00m2;    

Caso exista cobertura de proteção de veículos anexa à 
guarita, deverá ser computada a área que exceder o beiral 
(após 1,50m).  

Guarita constituída por duas 
edificações, interligadas ou não por 
cobertura 

Área máxima de 4,00m2, por unidade;  
Caso exista cobertura interligando as guaritas, deverá ser 
computada a área de cobertura que exceder o beiral 
(após 1,50,).  

Varandas  

Decorrentes de concessão de direito real de uso: a área 
referente a Área Total de Construção das varandas 
SERÃO DISCRIMINADAS A PARTE NO INFORMATIVO DE 
APROVAÇÃO E NO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 

Galerias:  QUANDO EXTERNA E NO 
PAVIMENTO TÉRREO (ABERTA PARA 
ÁREAS DESCOBERTAS OU VAZIOS) 
(Art. 30 A – Decreto nº 19.915/98) 

Art. 30-A. A galeria de que trata o Inciso IV do art. 47 da 
Lei ora regulamentada localiza-se, EXCLUSIVAMENTE, 
NO PAVIMENTO TÉRREO DA EDIFICAÇÃO. (Inserido - 
Decreto nº 25.856/ 2005)  
------ 
Outros casos, ver especificidade em equipe. 

Marquises de construção obrigatória 
por norma 

Prevista na legislação específica de uso e ocupação do 
solo 

Marquises de construção NÃO 
obrigatória  

Quando exclusivamente em balanço. 

Compartimentos destinados a abrigar 
centrais de ar condicionado, 

Deve ser exigida a apresentação de Laudo Técnico e 
documentação que justifique a necessidade do 
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subestação, grupos geradores, bombas, 
casa de máquinas e demais 
INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

compartimento, e caso necessário projeto dos 
equipamentos. 
------ 
Se alguma das instalações estiverem em área verde ou 
na área permeável, DESCONTAR calculando pelas 
paredes de fora. (perímetro) 
-----  

Lajes Técnicas EM ÁREA COMUM ou 
LIGADAS UNIDADES AUTÔNOMAS EM 
LOTES ou PROJEÇÃO 

Descontar sempre que forem de uso comum e deverá ser 
exigida a apresentação de Laudo Técnico e 
documentação que justifique a necessidade do 
compartimento, e caso necessário projeto dos 
equipamentos. 
----- 
Descontar também as vinculadas às unidades 
autônomas desde que as dimensões sejam justificadas 
por Laudo Técnico razoável. 

Lajes Técnicas DE USO PRIVATIVO 
(SALA COMERCIAL OU 
APARTAMENTO) 

DESCONTAR 

Piscinas descobertas ------ 
Quadras de esporte descobertas ------ 
Áreas de serviço descobertas ------ 
Caixas d’água elevadas ou enterradas  Exceto castelos d’água 

Molduras, elementos decorativos e 
jardineiras 

Desde que o avanço seja no máximo de 0,40m além dos 
limites das fachadas e devem obedecer o Art. 77 do 
Decreto nº 19.915/98. 

Brises  
Com largura máxima correspondente a 1m, desde que 
projetados exclusivamente para proteção solar. 

 
Subsolos QUANDO EXCLUSIVAMENTE 
DESTINADOS A DEPÓSITOS  

Atenção! O DEPÓSITO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL 
COM O PARTIDO ARQUITETÔNICO E O USO PROPOSTOS 
PARA A EDIFICAÇÃO. 
Art. 2°. Decreto nº 19.915/98 
XXII-A- depósito - caracterizado como: 
a) edificação  destinada  a  armazenagem  de  bens  e 
produtos; 
b) compartimento em uma edificação destinado 
exclusivamente a armazenar utensílios, louças, roupas, 
materiais e mercadorias, dentre outros, sem banheiro 
privativo, não se constituindo em unidade imobiliária 
autônoma; (inserido - Decreto nº 25.856/2005)  
------ 
Dependendo das características do projeto DEVERÁ ser 
aplicado o artigo 21 do Decreto nº 19.915/98:  
------ 
Art. 21. A Administração Regional indeferirá o projeto de 
arquitetura quando o partido arquitetônico for 
incompatível com o disposto na legislação específica de 
uso e ocupação do solo. 
------ 
O depósito será desconsiderado nas seguintes 
condições: 
- Quando localizado em subsolo;  
Obs. Se localizado em outros pavimentos, terá a sua área 
TOTAL COMPUTADA; 
- Somente poderão vinculados à unidades autonômonas 
de LOJAS; 
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Obs. Não poderão ser vinculados à salas comerciais; 
- DEVERÃO ÁREA MÁXIMA igual à área da loja.  
Obs. Se possuírem área maior do que a área da loja, 
deverá ser COMPUTADA SUA ÁREA TOTAL; 
- Deverá ser ligado diretamente à loja; 
- Seu acesso deverá ocorrer por dentro da loja; 
Obs. É permitido acesso independente SOMENTE PELO 
SUBSOLO PELA GARAGEM PARA CARGA E DESCARGA. 
- Não poderá ter banheiro; 
- No caso de afloramento do subsolo, NÃO PODERÁ 
CARACTERIZAR-SE COMO UM COMPARTIMENTO DE 
PERMANÊNCIA PROLONGADA; 
Obs. Eventuais afloramentos poderão ocorrer somente se 
provocados pela diferença entre a cota de soleira e o 
perfil natural do terreno desde que não contrarie a 
legislação de uso e ocupação do solo específica 
(NGB/PUR/PDL/PR, etc).  
 

 
c)  NÃO DEIXAR DE OBSERVAR:  

• SEMPRE DESCONTAR OS COMPARTIMENTOS PELA LINHA DA PAREDE DE FORA 
(PERÍMETRO); 

• Isenções específicas previstas nos Planos Diretores Locais. 
• Áreas sob escadas e rampas com pé direito inferior a 2,25m devem ser 

consideradas no cálculo (CONTAM) da Taxa Máxima de Construção ou do 
Coeficiente de Aproveitamento e da Área Total de Construção conforme 
estabelecido no Art. 28 do Decreto nº 19.915/98: 

 
“Art. 28. Serão desconsideradas para o cálculo das dimensões e áreas 
mínimas dos compartimentos ou ambientes as áreas sob escadas e rampas, 
com pé-direito inferior a dois metros e vinte e cinco centímetros. 
Parágrafo único. As áreas de que trata este artigo serão computadas no 
cálculo da taxa máxima de construção ou do coeficiente de aproveitamento e 
da área total de construção.” 

 
•  Os elementos previstos no Art. 46 inciso II deverão ser desconsiderados no 

cálculo da Área Total de Construção. 
• As varandas situadas sobre os afastamentos mínimos obrigatórios:  NÃO terão 

suas áreas computadas no cálculo da Taxa Máxima de Construção ou do 
Coeficiente de Aproveitamento , e nem da Taxa Máxima de Ocupação. Porém 
devem ser incluídas no cálculo da Área Total de Construção. 

 
”Art. 47. Para fins de cálculo de taxa máxima de construção ou de coeficiente 
de aproveitamento permitidos para a edificação em legislação específica, serão 
desconsiderados as seguintes obras e elementos construtivos: 
I - escadas, quando exclusivamente de emergência; 
II - garagens em subsolos ou em outros pavimentos, exceto em edifícios-
garagem; 
III - varandas decorrentes de concessão de direito real de uso; 
IV - galerias; 
V - marquises de construção obrigatória; 
VI - marquises de construção não obrigatória, exclusivamente quando em 
balanço; 
VII - guaritas, conforme definido art. 33, III e IV, e na regulamentação desta Lei; 
VIII - compartimentos destinados a abrigar centrais de ar condicionado, 
subestações, grupos geradores, bombas, casas de máquinas e demais 
instalações técnicas da edificação que façam parte da área comum; 
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IX - piscinas descobertas; 
X - quadras de esportes descobertas; 
XI - áreas de serviço descobertas; 
XII - caixas d’água elevadas ou enterradas, exceto castelos d’água; 
XIII - molduras, elementos decorativos e jardineiras, com avanço máximo de 
quarenta centímetros além dos limites das fachadas; 
XIV - brises, com largura máxima correspondente a um metro, desde que 
projetados exclusivamente para proteção solar; 
XV - subsolos destinados a depósito. 
Art. 48. Para fins de cálculo de taxa máxima de ocupação, definida para a 
edificação em legislação específica, serão desconsiderados as obras e os 
elementos construtivos situados a altura superior a doze metros em relação ao 
nível do solo e aqueles discriminados no art. 46, II.” 

 
 
 
3 .  TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO (NO INFORMATIVO DE APROVAÇÃO NÃO POSSUI ESSA 
TABELA) 
 

A TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO, ou mínima ou obrigatória é o percentual (%) previsto na 
legislação específica que determina a superfície do lote ocupada pela projeção horizontal da 
edificação ao nível do solo. (Inciso LXV, Art. 3º da Lei nº 2.105/98) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para fins de cálculo da Taxa Máxima de Ocupação, nos termos do Art. 33 e do Art. 48 da 

Lei nº 2.105/98 serão DESCONSIDERADAS (DESCONTAM) as áreas das seguintes obras: 
 

Obras ou Elementos Observações 

Pequena Cobertura 

Desde que com as características definidas no Art. 
3°. Lei nº 2.105/98:  
LIII - pequena cobertura - cobertura única de até vinte 
metros quadrados, em edificação térrea, sem 
vedação lateral em pelo menos cinqüenta por cento 
do perímetro; 

Muro 
A altura deverá atender ao estabelecido na 
legislação de uso e ocupação do solo 

Guarita constituída por uma única 
edificação. 

Área máxima de 6,00m2;    

Caso exista cobertura de proteção de veículos 
anexa à guarita, deverá ser computada a área que 
exceder o beiral (após 1,50m). 

Guarita constituída por duas edificações, 
interligadas ou não por cobertura  

Área máxima de 4,00m2, por unidade;  
Caso exista cobertura interligando as guaritas, 
deverá ser computada a área de cobertura que 
exceder o beiral (após 1,50,). 
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Abrigo para animais domésticos  Com área máxima de 6,00m2. 

Poços de Elevadores  Art. 48 da Lei nº 2.105/98. 

Prismas de Aeração e Ventilação  
ou só de Aeração 

Art. 48 da Lei nº 2.105/98.   

Poços Técnicos Art. 48 da Lei nº 2.105/98.   

Beirais de Cobertura Art. 48 da Lei nº 2.105/98.  

Pérgulas 
Deve atender as características estabelecidas no 
Art. 167 do Decreto nº 19.915/98 e NÃO podem 
acontecer APÓS o beiral de cobertura. 

Varandas acima do pavimento térreo, na 
fachada e sobre o afastamento 
obrigatório 
(Art. 100 do Decreto nº 19.915/98)   

Art. 100. A varanda na fachada da edificação e 
situada sobre os afastamentos mínimos obrigatórios 
obedecerá ao seguinte: 
I - localizar-se-á acima do pavimento térreo; 
II - avançará até um terço dos afastamentos mínimos 
obrigatórios, com o máximo de um metro; 
III - manterá altura livre mínima de dois metros e 
cinqüenta centímetros sob a varanda, medidos a 
partir da sua face inferior; (NR) (alterado - Decreto nº 
25.856/2005)  
IV - não possuirá comunicação com cozinha e área 
de serviço; 
V - não possuirá outro elemento de vedação além da 
empena e de eventuais divisores; 
VI - possuirá guarda-corpo ou jardineira com altura 
mínima de noventa centímetros. 
Parágrafo único. A varanda de que trata este artigo 
não terá sua área computada no cálculo da taxa 
máxima de construção ou do coeficiente de 
aproveitamento e nem da taxa máxima de ocupação 
sendo, entretanto, incluída no cálculo da área total 
da construção. (alterado - Decreto nº 25.856/ 2005)  

Obras e Elementos construtivos  
 

Situados a uma altura superior a 12m do nível do 
solo.  Art. 48 - Decreto nº 19.915/98. 

 
“Art. 33. São dispensadas de apresentação de projeto e de licenciamento as 
seguintes obras localizadas dentro dos limites do lote: 
I - pequena cobertura; 
II - muro, exceto de arrimo; 
III - guarita constituída por uma única edificação, com área máxima de 
construção de seis metros quadrados; 
IV - guarita constituída por duas edificações, interligadas ou não por cobertura, 
com área máxima de quatro metros quadrados por unidade; 
V - abrigo para animais domésticos com área máxima de construção de seis 
metros quadrados; 
VI - instalação comercial constituída exclusivamente de equipamentos e 
decoração de interiores; 
VII - canteiro de obras que não ocupe área pública; 
VIII - obra de urbanização no interior de lotes, respeitados parâmetros de uso e 
ocupação do solo; 
IX - pintura e revestimentos internos e externos; 
X - substituição de elementos decorativos e esquadrias; 
XI - grades de proteção em desníveis; 
XII - substituição de telhas e elementos de suporte de cobertura; 
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XIII - reparos e substituição em instalações prediais. 
§ 1º. As áreas das obras referidas nos incisos anteriores não são computadas 
nas taxas de ocupação, coeficiente de aproveitamento ou taxa de construção. 
§ 2º. As obras referidas nos incisos X, XI, XII e XIII são aquelas que: 
I - não alterem ou requeiram estrutura de concreto armado, de metal ou de 
madeira, treliças ou vigas; 
II - não estejam localizadas em fachadas situadas em limites de lotes e 
projeções; 
III - não acarretem acréscimo de área construída; 
IV - não prejudiquem a aeração e a iluminação e outros requisitos técnicos. 
§ 3º. A dispensa de apresentação de projeto e de licenciamento não desobriga do 
cumprimento da legislação aplicável e das normas técnicas brasileiras.” 

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

“Art. 48. Para fins de cálculo de taxa máxima de ocupação, definida 
para a edificação em legislação específica, serão desconsiderados as 
obras e os elementos construtivos situados a altura superior a doze 
metros em relação ao nível do solo e aqueles discriminados no art. 
46, II.” 

                                                                            
 
 


