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O Código de Obras e Edificações dispõe 
sobre as regras gerais e específicas a serem 

obedecidas no projeto, licenciamento, 
execução, manutenção e utilização das 

obras e edificações no Município de Orleans, 
sem prejuízo do disposto nas legislações 

estaduais e federais pertinentes.

Conceito
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ISENÇÃO DE PROJETOS

Art. 22 - Independem de apresentação de Projeto, ficando 
sujeito contudo à concessão de licença, as seguintes obras e 
serviços:

I - Muros com altura de até 1,80m;

II - Substituição de revestimentos da edificação;

III - Reparos internos e substituição de aberturas;

IV - Construção de passeio público.

Art. 23 - Independem de projeto e de licença, os serviços de 
pintura, substituição de telhas, substituição de condutores 
pluviais, preparo de entrada de veículos no passeio e 
construção de calçadas no interior do terreno.



1. Demolição de Edifícios e Outras Estruturas – Código CNAE 4311-8/01.
2. Construção de Edifícios - Código CNAE 4120-4/00. 
3. Obras de Terraplenagem - Código CNAE 4313-4/00.

(rural e urbana)
4. Loteamento (Subdivisão de Terras) com Execução de Benfeitorias - Código CNAE 4299-5/99.
5. Loteamento sem Benfeitorias - Código CNAE 6810-2/03.
6. Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores - Código CNAE 4520-0/01.
7. Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores - Código CNAE 4520-0/05.

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL
Resolução COMDEMA nº 001/2018
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OBRAS EM DESACORDO COM O PLANO DIRETOR
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Lei nº 2.807/2018:
Regularização de obras construídas em desacordo com o Plano Diretor.

- Para obras iniciadas ou concluídas até 31/12/2016;

- Construções para fins residenciais de até 70m², de todos os tipos de 
construção, ficam isentas da apresentação de projeto arquitetônico, 
devendo apresentar ART/RRT e demais documentação pertinente;

- Construções acima de 70m² deverão apresentar projeto 
arquitetônico elaborado de acordo com o Código de Obras, Plano 
Diretor e demais projetos e documentações pertinentes.
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INFRAÇÕES E PENALIDADES

INFRAÇÕES:

a) obra em execução ou executada sem licenciamento;
b) obra em execução estando a mesma embargada;
c) demolição total ou parcial de prédio sem licenciamento;
d) obra sendo executada em desacordo com o Plano Diretor;
e) obra em execução ou executada em desacordo com o projeto aprovado.

PENALIDADES:

I - Multa;
II - Embargo;
III - Interdição;
IV - Demolição.



QUESTIONAMENTOS E PALAVRA LIVRE
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CALÇADAS
Lei nº 2.542/2014

Declividade transversal máxima = 2%

Pavimento das calçadas:

I - concreto pré-moldado ou moldado in loco, 
com juntas ou em placas, acabamento 
desempenado ou texturizado;

II - bloco de concreto tipo intertravados, até a 
dimensão máxima de 40 x 40 cm;

III - placas pré-fabricadas de concreto de alto 
desempenho para aplicação assentada com 
argamassa sobre base de concreto, ou 
removível, diretamente sobre a base ou como 
piso elevado.

Faixa de Serviço
(mínimo 0,75 m)

Faixa Livre
(mínimo 1,20 m)

Faixa de Acesso



VAGAS
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Plano Diretor:

Uso residencial:
- 1 vaga por unidade habitacional até 130m²
- 2 vagas por unidade habitacional até 260m²
- 3 vagas por unidade habitacional acima de 260m²

Uso de comércio ou serviço:
- 1 vaga para cada 100m² de construção

Uso industrial:
- 1 vaga para cada 200m² de construção



ÁREA PERMEÁVEL
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A área permeável não pode ser utilizada 
como estacionamento;

Pisos permeáveis:
- Grama
- Terra
- Brita
- Concregrama

Paver não é contabilizado como piso 
permeável.

Taxa de permeabilidade



CHAMINÉS
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Art. 63 As chaminés de qualquer espécie, das 
edificações em geral, deverão ultrapassar um metro 
do ponto mais alto das edificações num raio de 
30,00m (trinta metros) e contar com filtros contra 
poluição de fumo, fuligem, odores ou resíduos, a fim 
de evitar qualquer dano ao meio ambiente e à saúde 
da população exposta.

Sugestão: Churrasqueiras e fornos à lenha, exigir 
afastamento mínimo dos limites do terreno.



DEPÓSITOS DE LIXO
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Art. 107 - Os edifícios residenciais multifamiliares deverão ter:

VIII - depósito para guarda de lixo ensacado, localizado no 
pavimento térreo.

Art. 118 - As edificações não residenciais deverão ter:

IV - depósito para guarda de lixo ensacado, localizado no 
pavimento térreo.

- Volume de acordo com tipo de edificação
- Pisos e paredes com revestimento cerâmico
- Ponto de água e ralo para lavação e escoamento
- Definir parâmetros para residências unifamiliares também



RUAS CONSOLIDADAS
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O recuo poderá ser inferior, ou igual a 0, caso 40% ou mais da quadra apresente recuo equivalente. Nos lotes 
de esquina, o recuo em relação ao alinhamento com via pública secundário será de 2,0m, exceto quando 40% 
dos lotes da quadra tiverem recuo inferior ou superior a 2,0m. Neste caso fica autorizado recuo equivalente ao 
existente.



CONSTRUÇÕES NA DIVISA
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Recuo Fundos:
Recuo não é exigido para edículas destinadas ao lazer, serviço ou garagem.

Recuo Lateral:
Recuo exigido em ambos os lados. O Recuo poderá ser dispensado em uma das laterais para Construção de Garagens e 
Escadarias, sem aberturas para estrema, desde que atendidos a taxa de ocupação.



QUESTIONAMENTOS E PALAVRA LIVRE



COMISSÃO PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ORLEANS

BEATRIZ GONÇALVES DOS SANTOS – Arquiteta e Urbanista
MATHEUS DA SILVA MIRANDA – Engenheiro Civil

SAMUEL ANDRADE SEGATTO – Engenheiro Sanitarista e Ambiental

CONTATO:

planodiretor@orleans.sc.gov.br
MAIS INFORMAÇÕES:

www.planodiretororleans.sc.gov.br


