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II - situado em área envoltória de imóvel referido no inciso 
I deste parágrafo.

§ 3º As obras de que trata o § 2º deste artigo devem ser 
aprovadas por órgão de preservação municipal, estadual ou 
federal, conforme for o caso, e devem ser adaptadas às con-
dições de segurança de uso e de acessibilidade estabelecidas 
neste Código.

§ 4º Quando forem necessárias as obras de adaptação pre-
vistas no § 3º deste artigo, deve ser solicitada a aprovação do 
projeto de reforma ou de reconstrução, conforme o caso.

§ 5º A obra e serviço de baixo impacto urbanístico nos 
termos deste artigo não são considerados para o cálculo da 
taxa de ocupação e não são descontados no cálculo de áreas 
permeáveis do projeto.

Art. 14. A atividade edilícia em imóvel da União, do Estado 
e do Município e de suas respectivas autarquias universitárias 
independe da expedição dos documentos de que trata este 
Código, ficando, no entanto, sujeita ao atendimento de suas 
disposições e da legislação pertinente à matéria.

Subseção I
Do Alvará de Aprovação
Art. 15. Mediante procedimento administrativo e a pedido 

do proprietário ou do possuidor do imóvel, a Prefeitura emite 
Alvará de Aprovação, que licencia o projeto para:

I - construção de edificação nova;
II - reforma de edificação existente;
III - requalificação de edificação existente.
Parágrafo único. O Alvará de Aprovação deve incluir, quan-

do necessário à implantação do projeto, as informações relati-
vas à previsão de:

I - demolição parcial ou total do existente;
II - execução de muro de arrimo;
III - execução de movimento de terra;
IV - instalação de equipamento mecânico de transporte 

permanente, tanque de armazenagem, bomba, filtro de com-
bustível e equipamentos afins e de equipamento de sistema 
especial de segurança da edificação, nos termos deste Código;

V – (VETADO).
Art. 16. O pedido de Alvará de Aprovação deve ser instruído 

com:
I - documentação referente ao imóvel;
II - peças gráficas do projeto simplificado assinadas por 

profissional habilitado, conforme estabelecido neste Código e 
decreto regulamentar;

III - levantamento topográfico elaborado por profissional 
habilitado, de acordo com os requisitos técnicos a serem regu-
lamentados;

IV - declaração assinada pelo profissional habilitado, ates-
tando a conformidade do projeto no que diz respeito aos as-
pectos interiores da edificação em relação às disposições deste 
Código e legislação correlata;

V - declaração assinada pelo profissional habilitado, ates-
tando a conformidade das condições de instalação de equipa-
mento mecânico de transporte permanente, tanque de arma-
zenagem, filtro, bomba de combustível e equipamentos afins e 
de sistema especial de segurança da edificação em relação às 
normas e legislação pertinente, quando for o caso.

§ 1º Se uma edificação for constituída por um conjunto 
de blocos cujos projetos forem elaborados por profissionais 
diferentes, respondem eles solidariamente pela implantação de 
todo o conjunto.

§ 2º Somente são aceitas divergências de até 5% (cinco 
por cento) entre as dimensões e área constantes do documento 
de propriedade apresentado e as apuradas no levantamento 
topográfico.

§ 3º Quando dentro do limite estabelecido no § 2º deste 
artigo, são observados os índices fixados pelo PDE e LPUOS em 
relação às menores dimensões e área apuradas.

§ 4º Havendo divergência superior a 5% (cinco por cento) 
entre qualquer dimensão ou área constante do documento de 
propriedade e a apurada no levantamento topográfico, o Alvará 
de Aprovação pode ser emitido, ficando a emissão do Alvará de 
Execução condicionada à apresentação da certidão de matrícula 
do imóvel com dimensões e área retificadas.

Art. 17. As peças gráficas do projeto simplificado devem 
conter:

I - implantação da edificação;
II - planta baixa do perímetro de todos os andares;
III - corte esquemático;
IV - no caso de reforma com alteração de área, a indicação 

das edificações existentes e dos acréscimos ou decréscimos 
de área;

V - quadro de áreas e demonstrativos do atendimento ao 
PDE e LPUOS;

VI - informação sobre o manejo arbóreo, quando for o caso;
VII - demonstração do atendimento às disposições deste 

Código.
§ 1º No caso de projetos para usos não residencial especial 

ou incomodo à vizinhança residencial definido na LPUOS, a 
planta apresentada deverá conter ainda:

I - identificação das rotas de fuga;
II - localização das escadas de segurança;
III - localização da circulação comum horizontal;
IV - cálculo da lotação dos pavimentos e do escoamento 

da população segundo as condições estabelecidas no item 6 do 
Anexo I desta lei.

§ 2º Ato do Executivo deve regulamentar a forma de apre-
sentação e representação do projeto simplificado, de acordo 
com o porte e complexidade dos empreendimentos.

Art. 18. O Alvará de Aprovação perde a eficácia em 2 
(dois) anos contados da data da publicação do despacho de 
deferimento do pedido, devendo, neste prazo, ser solicitado o 
respectivo Alvará de Execução.

Parágrafo único. Quando se tratar de edificação constituída 
de mais de um bloco isolado, o prazo do Alvará de Aprovação 
fica dilatado por mais 1 (um) ano para cada bloco excedente, 
até o prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Art. 19. O Alvará de Aprovação pode ser revalidado desde 
que o projeto aprovado atenda à legislação em vigor por oca-
sião do deferimento do pedido de revalidação.

Parágrafo único. Se houver necessidade de análise técnica 
em função da edição de legislação posterior, deve ser solicitado 
novo alvará.

Art. 20. O Alvará de Aprovação pode, enquanto vigente, 
ser objeto de apostilamento para constar eventuais alterações 
de dados.

Parágrafo único. A alteração do projeto aprovado dar-se-á 
por meio da emissão de novo Alvará de Aprovação.

Art. 21. Pode ser emitido mais de um Alvará de Aprovação 
para o mesmo imóvel.

Art. 22. O Alvará de Aprovação pode ser expedido junta-
mente com o Alvará de Desmembramento, por meio do mesmo 
procedimento, de acordo com o regulamento.

Subseção II
Do Alvará de Execução
Art. 23. Mediante procedimento administrativo e a pedido 

do proprietário ou possuidor do imóvel, a Prefeitura emite Alva-
rá de Execução, que autoriza a execução e é indispensável para 
o início das obras de:

I - construção de edificação nova;
II - reforma de edificação existente;
III - requalificação de edificação existente;
IV - reconstrução de edificação que sofreu sinistro;
V – demolição total de edificação ou de bloco isolado 

quando desvinculado de obra de edificação;
VI – execução de muro de arrimo quando desvinculado de 

obra de edificação;

VII – movimento de terra quando desvinculado de obra de 
edificação.

§ 1º Um único Alvará de Execução pode incluir, quando for 
o caso, o licenciamento de mais de um tipo de serviço ou obra 
elencado no “caput” deste artigo.

§ 2º O Alvará de Execução para edificação nova, reforma 
ou requalificação de edificação deve incluir, quando for o caso, 
a licença para:

I - demolição parcial ou total da edificação existente;
II - execução de muro de arrimo;
III - movimento de terra necessário à execução do projeto;
IV - instalação de equipamento mecânico de transporte 

permanente, tanque de armazenagem, bomba, filtro de com-
bustível e equipamentos afins e de sistema especial de segu-
rança da edificação, nos termos das disposições deste Código;

V – (VETADO)
VI – (VETADO)
VII – (VETADO)
VIII – (VETADO).
§ 3º No caso do Alvará de Execução se referir a um con-

junto de serviços ou obras a serem executados sob a responsa-
bilidade de diversos profissionais, dele deve constar a área de 
atuação de cada um deles.

§ 4º No caso de pedido para demolição de bloco isolado, 
independente de construção de outras obras ou de reforma 
no mesmo terreno, o licenciamento se dá de forma declara-
tória, pelo proprietário, devendo ser assistido por profissional 
habilitado somente se a edificação apresentar 3 (três) ou mais 
pavimentos.

Art. 24. O pedido de Alvará de Execução deve ser instruído 
com documentos referentes ao terreno e ao projeto, assinado 
pelo profissional habilitado, de acordo com a natureza do 
pedido.

§ 1º O responsável técnico deve formalizar declaração de 
responsabilidade pela correta execução da obra, de acordo com 
o projeto aprovado, observadas as normas técnicas aplicáveis.

§ 2º Quando o pedido abranger a instalação de equipa-
mento mecânico de transporte permanente, tais como elevador, 
escada rolante e plataforma de elevação, ou de tanque de ar-
mazenagem, bomba, filtro de combustível e equipamentos afins 
ou dispuser de sistema especial de segurança da edificação, 
deve ser formalizada declaração de responsabilidade assinada 
pelo profissional habilitado responsável pela instalação, ates-
tando que os serviços atenderão às normas e às disposições 
legais pertinentes.

§ 3º O Alvará de Execução somente pode ser emitido após 
a comprovação do atendimento a eventuais ressalvas constan-
tes do Alvará de Aprovação e o pagamento integral da outorga 
onerosa previsto na legislação urbanística, quando for o caso.

Art. 25. Quando houver mais de um Alvará de Aprovação 
em vigor para o mesmo imóvel, o Alvará de Execução pode ser 
concedido apenas para um deles.

Art. 26. Pode ser requerido Alvará de Execução parcial 
para cada bloco no caso do Alvará de Aprovação compreender 
edificação constituída de mais de um bloco, observado o seu 
prazo de vigência.

Art. 27. Após a emissão do Alvará de Execução, somente 
são aceitas pequenas alterações no projeto, não se admitindo 
mudança de uso, categoria de uso ou subcategoria de uso e 
alteração da área de terreno.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no “caput” deste 
artigo, o projeto modificativo a ser aprovado não pode conter, 
em relação ao projeto anteriormente aprovado:

I - alteração superior a 5% (cinco por cento) nas áreas 
computáveis;

II - alteração superior a 5% (cinco por cento) nas áreas não 
computáveis;

III - alteração superior a 5% (cinco por cento) na taxa de 
ocupação.

Art. 28. Quando destinado à demolição total, execução 
de muro de arrimo e movimento de terra desvinculados de 
obra de edificação, o Alvará de Execução perde a eficácia se as 
obras não forem concluídas dentro do prazo de 2 (dois) anos 
contados da data da publicação do despacho de deferimento 
do pedido.

Art. 29. O Alvará de Execução para edificação nova, re-
forma, requalificação e reconstrução de edificação perde a 
eficácia:

I - caso a obra não tenha sido iniciada, em 2 (dois) anos 
a contar da data da publicação do despacho de deferimento 
do pedido;

II - caso a obra tenha sido iniciada, se permanecer paralisa-
da por período superior a 1 (um) ano.

§ 1º Considera-se início de obra o término das fundações 
da edificação ou de um dos blocos.

§ 2º O prazo de validade do alvará de execução fica sus-
penso durante a tramitação de eventual projeto modificativo.

§ 3º (VETADO)
Art. 30. A obra paralisada com o Alvará de Execução ca-

duco pode ser reiniciada após o reexame do projeto e a reva-
lidação simultânea dos Alvarás de Aprovação e de Execução, 
desde que o projeto aprovado atenda à legislação em vigor por 
ocasião do deferimento do pedido de revalidação.

Parágrafo único. Pode ser aceita a continuação de obra par-
cialmente executada e paralisada que não atenda à legislação 
em vigor, desde que a edificação venha a ser utilizada para uso 
permitido na zona pelo PDE e LPUOS e não seja agravada a 
eventual desconformidade em relação:

I - aos índices urbanísticos e parâmetros de instalação e 
incomodidade estabelecidos na LPUOS;

II - às normas relativas às condições de higiene, salubri-
dade, segurança de uso e acessibilidade estabelecidas na LOE.

Art. 31. O Alvará de Execução pode, enquanto vigente, ser 
objeto de apostilamento para constar eventuais alterações de 
dados.

Art. 32. O Alvará de Execução pode ser expedido juntamen-
te com o Alvará de Aprovação, por meio de um mesmo proce-
dimento, sendo neste caso o prazo de validade equivalente à 
soma dos prazos de validade de cada Alvará.

Subseção III
Do Certificado de Conclusão
Art. 33. Mediante procedimento administrativo e a pedido 

do proprietário ou possuidor, a Prefeitura expede Certificado de 
Conclusão quando da conclusão de obra ou serviço licenciado 
por meio de Alvará de Execução para:

I - construção de edificação nova;
II - reforma de edificação existente;
III - requalificação de edificação existente;
IV - reconstrução de edificação que sofreu sinistro;
V - demolição total de edificação ou de bloco isolado;
VI - execução de muro de arrimo;
VII - movimento de terra.
§ 1º Pode ser concedido Certificado de Conclusão em cará-

ter parcial se a parte concluída da edificação atender às exigên-
cias previstas na LOE, PDE e LPUOS para o uso a que se destina.

§ 2º No caso de edificação irregular, no todo ou em parte, 
que não atenda ao disposto na LOE, PDE e LPUOS, o Certificado 
de Conclusão para reforma, parcial ou total, só pode ser conce-
dido após a supressão da infração.

§ 3º Para emissão do Certificado de Conclusão são aceitas 
pequenas alterações que não descaracterizem o projeto aprova-
do e que não impliquem em divergência superior a 5% (cinco 
por cento) entre as medidas lineares e quadradas da edificação 
e de sua implantação constantes do projeto aprovado e aquelas 
observadas na obra executada.

Art. 34. O Certificado de Conclusão é o documento hábil 
para a comprovação da regularidade da edificação, sendo 
válido quando acompanhado das peças gráficas aprovadas 

referentes ao Alvará de Execução, inclusive para fins de registro 
no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 35. O pedido de Certificado de Conclusão deve ser 
instruído com:

I - declaração do profissional responsável pela obra, ates-
tando a sua conclusão e execução de acordo com as normas 
técnicas aplicáveis e as disposições da legislação municipal, em 
especial deste Código;

II - documentos e licenças eventualmente ressalvadas no 
Alvará de Execução.

Parágrafo único. O cadastro de elevador e demais equi-
pamentos mecânicos de transporte permanente, de tanque de 
armazenagem, bomba, filtro de combustível e equipamentos 
afins e de equipamento de sistema especial de segurança da 
edificação nos respectivos sistemas da Prefeitura é requisito 
para a emissão do Certificado de Conclusão, quando for o caso.

Subseção IV
Do Certificado de Regularização
Art. 36. Mediante procedimento administrativo e a pedido 

do proprietário ou possuidor, a Prefeitura expede Certificado de 
Regularização quando da conclusão de obra ou serviço executa-
do sem prévia licença da Prefeitura, para o qual seja obrigatória 
a emissão de Alvará de Execução, desde que observadas:

I - as prescrições da LOE e LPUOS vigentes durante o perí-
odo da construção e a edificação esteja adaptada às condições 
de segurança e acessibilidade estabelecidas neste Código;

II - a legislação edilícia e urbanística vigente na ocasião da 
emissão do Certificado de Regularização.

§ 1º Para a aplicação do disposto no inciso I do “caput” 
deste artigo a edificação destinada a uso residencial unifamiliar 
e conjunto residencial horizontal cujas unidades tenham acesso 
direto para o logradouro público, também devem ser considera-
das as leis de anistia e de regularização específicas publicadas 
no período referido nesse dispositivo, assim como toda a legis-
lação posterior que possibilite a regularização da edificação.

§ 2º Pode ser aceita divergência de, no máximo, 5% (cinco 
por cento) entre as medidas lineares e quadradas exigidas na 
LOE e LPUOS e aquelas observadas na obra executada.

Art. 37. O Certificado de Regularização é o documento 
hábil para a comprovação da regularidade da edificação que 
não tenha sido objeto de Alvará de Execução e de Certificado 
de Conclusão, sendo válido quando acompanhado das peças 
gráficas aprovadas referentes à edificação, obra ou serviço exe-
cutado, inclusive para fins de registro no Cartório de Registro de 
Imóveis, substituindo o Certificado de Conclusão.

Art. 38. O pedido de Certificado de Regularização deve ser 
instruído com:

I - documentação referente ao imóvel;
II - peças gráficas do projeto simplificado da edificação 

executada, assinadas por profissional habilitado, conforme esta-
belecido neste Código e decreto regulamentar;

III - levantamento topográfico para a verificação das di-
mensões, área e localização do imóvel, quando necessário;

IV - declaração assinada por profissional habilitado, ates-
tando que a obra está concluída e em conformidade com as 
disposições do art. 36 deste Código e legislação correlata;

V - outros documentos e licenças exigidos na legislação 
municipal, conforme o caso.

Parágrafo único. O cadastro de elevador e demais equipa-
mentos mecânicos de transporte permanente, de tanque de ar-
mazenagem, bomba, filtro de combustível e equipamentos afins 
e de equipamento de sistema especial de segurança da edifi-
cação nos respectivos sistemas da Prefeitura é requisito para 
a emissão do Certificado de Regularização, quando for o caso.

Subseção V
Do Certificado de Acessibilidade
Art. 39. Mediante procedimento administrativo e a pedido 

do proprietário ou possuidor, a Prefeitura expede Certificado de 
Acessibilidade quando da conclusão da adaptação da edifica-
ção existente às condições de acessibilidade às pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, conforme as disposições 
deste Código, normas regulamentares, normas técnicas e legis-
lação correlata.

Art. 40. Devem ser adaptadas às condições de acessibilida-
de as edificações existentes destinadas ao uso:

I - público, entendida como aquela administrada por órgão 
ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta ou por 
empresa prestadora de serviço público e destinada ao público 
em geral;

II - coletivo, entendida como aquela destinada à atividade 
não residencial;

III - privado, entendida como aquela destinada à habitação 
classificada como multifamiliar.

§ 1º Na edificação habitacional multifamiliar todas as áreas 
comuns devem ser acessíveis.

§ 2º O atendimento ao disposto no “caput” deste artigo 
pode ser dispensado quando a adaptação necessária à edi-
ficação acarretar ônus desproporcional ou indevido ao seu 
proprietário ou possuidor, desde que tecnicamente justificado, 
conforme definido em regulamento.

Art. 41. O pedido de Certificado de Acessibilidade deve ser 
instruído com:

I - documentação referente ao imóvel;
II - peças gráficas do projeto simplificado das obras e 

serviços de adaptação propostos, assinadas por profissional 
habilitado, conforme estabelecido neste Código e decreto 
regulamentar;

III - declaração do profissional responsável pela obra, 
atestando a sua conclusão e execução de acordo com as dis-
posições da legislação municipal e, em especial, deste Código, 
bem como das normas pertinentes à acessibilidade no interior 
da edificação na data do protocolo do processo.

Parágrafo único. O cadastro de elevador e demais equipa-
mentos mecânicos de transporte permanente nos sistemas da 
Prefeitura é requisito para a emissão do Certificado de Acessibi-
lidade, quando for o caso.

Art. 42. O Certificado de Acessibilidade pode ser requerido 
junto com o Certificado de Regularização ou Certificado de 
Segurança relativo à edificação.

Subseção VI
Do Certificado de Segurança
Art. 43. Mediante procedimento administrativo e a pedido 

do proprietário ou possuidor, a Prefeitura expede Certificado 
de Segurança, documento que comprova a adaptação da edi-
ficação existente às condições de segurança de uso, conforme 
o disposto neste Código, as normas técnicas aplicáveis e a 
legislação correlata.

Parágrafo único. O Certificado de Segurança deve incluir o 
Certificado de Acessibilidade caso a edificação ainda não tenha 
este documento.

Art. 44. O pedido de Certificado de Segurança deve ser 
instruído com:

I - documentação referente ao imóvel;
II - peças gráficas do projeto simplificado das obras e 

serviços de adaptação propostos, assinadas por profissional 
habilitado;

III - declaração assinada por profissional habilitado, ates-
tando a conformidade da edificação às disposições deste Códi-
go e legislação correlata;

IV - Certificado de Acessibilidade ou documentação exigida 
neste Código para a sua emissão, quando for o caso;

V - outras declarações referentes às condições de uso dos 
equipamentos, exigidas em legislação municipal.

Parágrafo único. O cadastro de elevador e demais equi-
pamentos mecânicos de transporte permanente, de tanque de 
armazenagem, bomba, filtro de combustível e equipamentos 
afins e de equipamento de sistema especial de segurança da 

edificação nos sistemas da Prefeitura é requisito para a emissão 
do Certificado de Segurança, quando for o caso.

Subseção VII
Do Alvará de Autorização
Art. 45. Mediante procedimento administrativo e a pedido 

do proprietário ou possuidor, a Prefeitura concede Alvará de 
Autorização para:

I - implantação ou utilização de edificação transitória ou 
equipamento transitório, incluído estande de vendas no mesmo 
local de implantação da obra;

II - utilização temporária de edificação licenciada para uso 
diverso;

III - avanço de tapume sobre parte do passeio público;
IV - avanço de grua sobre o espaço público;
V - instalação de canteiro de obras e estande de vendas em 

imóvel distinto daquele em que a obra será executada.
Art. 46. O pedido de Alvará de Autorização deve ser ins-

truído com:
I - documentação referente ao imóvel;
II - peças gráficas do projeto simplificado da edificação 

assinadas por profissional habilitado, quando for o caso;
III - declaração assinada por profissional habilitado, ates-

tando a conformidade da edificação às disposições deste Códi-
go e legislação correlata;

IV - outros documentos e licenças exigidos na legislação 
municipal, conforme o caso.

§ 1º O cadastro de elevador e demais equipamentos mecâ-
nicos de transporte permanente, de tanque de armazenagem, 
bomba, filtro de combustível e equipamentos afins e de equi-
pamento de sistema especial de segurança da edificação nos 
respectivos sistemas da Prefeitura é requisito para a emissão do 
Alvará de Autorização, quando for o caso.

§ 2º O Alvará de Autorização de que trata o “caput” deste 
artigo perde a eficácia no prazo de 6 (seis) meses, podendo ser 
revalidado uma vez por igual período, a pedido do interessado.

Subseção VIII
Do Cadastro e Manutenção de Equipamentos
Art. 47. Mediante procedimento administrativo, o proprie-

tário ou possuidor deve cadastrar nos sistemas da Prefeitura os 
seguintes equipamentos:

I - equipamento mecânico de transporte permanente, tais 
como elevador, escada rolante e plataforma de elevação;

II - tanque de armazenagem, bomba, filtro de combustível 
e equipamentos afins;

III - equipamento de sistema especial de segurança da 
edificação, nos termos deste Código.

Art. 48. O cadastro deve ser instruído com:
I - peças gráficas e memorial com a descrição e localização 

de cada equipamento, assinada por profissional habilitado;
II - declaração assinada por profissional habilitado, atestan-

do que o equipamento foi instalado conforme o projeto aprova-
do e atende às normas técnicas aplicáveis e às disposições da 
legislação municipal na data do protocolo.

Art. 49. O responsável técnico pela manutenção das condi-
ções de uso do equipamento deve renovar o cadastro, sob pena 
de caducidade e aplicação das sanções previstas neste Código, 
a cada período de:

I - 1 (um) ano, no caso de elevador e demais equipamentos 
mecânicos de transporte permanente;

II - 5 (cinco) anos, no caso de tanque de armazenagem, 
bomba, filtro de combustível e equipamentos afins e de equipa-
mento de sistema especial de segurança da edificação.

Subseção IX
Da Ficha Técnica e Diretrizes de Projeto
Art. 50. A pedido do interessado, a Prefeitura emite Ficha 

Técnica do imóvel, da qual devem constar as informações relati-
vas ao uso e ocupação do solo, à incidência de melhoramentos 
urbanísticos e aos demais dados cadastrais disponíveis.

Art. 51. A pedido do interessado, a Prefeitura analisa con-
sultas para o esclarecimento quanto à aplicação do PDE, LPUOS 
e COE em projetos arquitetônicos e emite as Diretrizes de 
Projeto.

Parágrafo único. O pedido deve ser instruído com documen-
tação e peças gráficas que permitam o entendimento do projeto 
e da consulta formulada.

CAPÍTULO III
DAS TAXAS
Art. 52. A Taxa para Exame e Verificação dos Pedidos de 

Documentos de Controle da Atividade Edilícia - TEV/COE, funda-
da no poder de polícia do Município, tem como fato gerador os 
pedidos de alvará, certificado, autorização, cadastro e manuten-
ção previstos neste Código.

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador no ato do pro-
tocolo dos pedidos de documentos e do cadastro de equipa-
mentos.

§ 2º A fixação da alíquota, base de cálculo e ocorrência do 
fato gerador, correspondentes a cada espécie de pedido, tem 
como base a Tabela constante do Anexo II deste Código.

§ 3º A taxa deve ser integralmente recolhida no momento 
da ocorrência do fato gerador, pelo proprietário ou possuidor do 
imóvel ou por quem efetivar o pedido.

§ 4º Na omissão total ou parcial do recolhimento de even-
tual diferença, cabe lançamento de ofício, regularmente no-
tificado o sujeito passivo, com prazo de 30 (trinta) dias para 
pagamento ou impugnação administrativa.

§ 5º O valor da taxa deve ser atualizado anualmente, em 1º 
de fevereiro, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, ou por outro índice que venha a substituí-lo, 
verificada entre janeiro e dezembro do exercício anterior.

§ 6º O débito resultante do procedimento previsto no § 
4º deste artigo não pago até a data do vencimento deve ser 
atualizado da forma e pelo índice de correção estabelecidos 
na Lei nº 10.734, de 30 de junho de 1989, com a redação dada 
pela Lei nº 13.275, de 4 de janeiro de 2002, e acrescido de juros 
moratórios calculados à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos 
por cento), por dia de atraso, sobre o valor do débito, até o limi-
te de 20% (vinte por cento), sem prejuízo, quando for o caso, do 
acréscimo de honorários advocatícios, custas e demais despesas 
judiciais, conforme a legislação municipal pertinente.

Art. 53. Ficam isentos do pagamento da TEV/COE e dispen-
sados do pagamento dos preços públicos os pedidos relativos 
a Empreendimento Habitacional de Interesse Social em ZEIS - 
EZEIS, Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS, 
Empreendimento Habitacional do Mercado Popular - EHMP, Ha-
bitação de Interesse Social - HIS, Habitação de Mercado Popular 
- HMP e moradia econômica, definidos em legislação municipal.

§ 1º Também são isentos os pedidos relativos a:
I - estabelecimento de ensino mantido por instituição sem 

fins lucrativos;
II - hospital mantido por instituição sem fins lucrativos;
III - templo religioso.
§ 2º A isenção prevista no “caput” deste artigo estende-se 

aos demais programas habitacionais promovidos pelo setor 
público ou por entidades sob o controle acionário do Poder 
Público, bem como aos programas promovidos por sociedades 
civis sem fins lucrativos conveniadas com a Secretaria Munici-
pal de Habitação.

§ 3º A Prefeitura pode fornecer gratuitamente projetos 
de arquitetura e executivo para a construção de moradia 
econômica.

§ 4º Mediante convênio a ser firmado com o órgão de 
classe de engenheiros e arquitetos, a Prefeitura pode fornecer 
ainda, gratuitamente, assistência e responsabilidade técnica 
de profissional habilitado, para o acompanhamento das obras.

Art. 54. Também ficam isentos do pagamento da TEV/COE 
e dispensados do pagamento dos preços públicos os pedidos 
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