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Aos Srs. Dirigentes da 

Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras de Sorocaba - SP 

 

Com cópia ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Sorocaba - SP 

Dr. Antonio Carlos Pannunzio 

 

Ref.: novos Código de Obras, Código de Posturas e Normas de Arruamentos. 

 

Esta instituição preparou sugestões para alterações nos textos das minutas que 

produzirão os três novos códigos para o nosso município. 

Nelas, a seguir reproduzidas, nos limitamos predominantemente ao campo legal, 

destinando as características técnicas para alguns especialistas, à quem este instituto 

já solicitou colaborações adicionais, cujos resultados serão oportunamente 

encaminhados. 

Na expectativa de conseguir atenta apreciação das sugestões, bem como de conhecer, 

e produtivamente debater, os argumentos que porventura justifiquem a eventual 

parcial e/ou total rejeição de uma ou mais das nossas propostas, solicitamos aos 

respectivos responsáveis a especial deferência em proporcionar encontro para 

reunião, em data e espaço de tempo previamente agendados, para isso podendo 

utilizar nosso endereço eletrônico; ids@defendasorocaba.com.br. 

 

Cordialmente, 

Sorocaba, 30 de janeiro de 2016. 

 

Associação Instituto Defenda Sorocaba 

Sergio Antonio Reze - Presidente 
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PROPOSTAS PARA OS PROJETOS DOS NOVOS DOCUMENTOS 

CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE POSTURAS E NORMAS DE ARRUAMENTOS 

 

Sugestões de alterações na Minuta de Projeto de Lei para o 

Código de Obras e Edificações, que propõe a revisão na 

Lei Municipal nº 1.437, de 21 de Novembro de 1966. 
 

Adicionar ao inciso III do Artigo 3º, o texto destacado por sublinhado. 

Art. 3º As normas deste Código visam estabelecer: 

III - direitos e responsabilidades do Município, das Autoridades e Servidores 

Municipais envolvidos nas aprovações, do Proprietário, Compromissário ou do 

Possuidor de imóvel e dos profissionais Responsáveis Técnicos pelos projetos, 

direção e execução de obras; 

 

No Artigo 10, por “tradição” é 10, e não 10º. 

§ 10º Sob as assinaturas dos profissionais deverão constar o título do 

profissional, números de registro no CAU-SP ou CREA-SP, bem como a indicação 

da responsabilidade projeto arquitetônico, projeto e cálculo estrutural, 

execução, projeto e execução de instalações. 

 

Para proporcionar uma inclusão no Artigo 21, alterar o seu inciso “IX” para “X”, e 

adicionar novo inciso - “IX” -, com um “Parágrafo único”. 

Art. 21 Para a expedição do Alvará de Licença de Obra serão exigidos os 

seguintes documentos: 
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IX - via original atualizada, ou cópia autenticada, de Certidão Negativa de 

Tributos Municipais incidentes sobre o imóvel que será utilizado, e sobre seus 

respectivos proprietários e/ou possuidores. 

Parágrafo único - Ainda que objeto de interpelação administrativa e/ou jurídica, 

a existência de pendência financeira correspondente à tributos e/ou taxas 

impede a emissão do Alvará de Licença de Obra. 

 

Adicionar inciso - VI - ao Artigo 42, com um parágrafo único. 

Art. 42. Para expedição do Certificado de Conclusão serão exigidos, os seguintes 

documentos: 

VI - via original atualizada, ou cópia autenticada, de Certidão Negativa de 

Tributos Municipais incidentes sobre o imóvel e suas obras, e sobre seus 

respectivos proprietários e/ou possuidores. 

Parágrafo Único - Ainda que objeto de interpelação administrativa e/ou jurídica, 

a existência de pendência financeira correspondente à tributos e/ou taxas, 

impede a emissão do Certificado de Conclusão. 

 

Adicionar parágrafo - 4º - ao Artigo 52. 

Art. 52. Toda e qualquer obra, poderá ser vistoriada a qualquer tempo pela 

Prefeitura, por meio de seu setor de fiscalização, devendo os servidores 

municipais incumbidos dessa atividade, ter garantido livre acesso aos locais 

necessários. 

§ 4º Os servidores municipais responsáveis pela fiscalização são direta e 

implicitamente responsáveis pelos seus atos e efeitos decorrentes, em que se 

relacione ao respeito às imposições legais determinadas para a obra, se 

sujeitando às consequências legais decorrentes em caso de configuração de 

irregularidade e/ou improbidade praticada no exercício de suas atividades. 

 

Adicionar incisos - IV, V e VI - ao Artigo 122. 

Art. 122 As piscinas de uso coletivo públicas e privadas devem cumprir as 

seguintes especificações: 
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IV - permanentemente manter tratada a água da piscina, nos padrões habituais 

e segundo as normas correlatas, obrigatória e adicionalmente incluindo o uso de 

produto apropriado e eficiente no impedimento, prevenção e controle da 

reprodução de insetos transmissores de doenças, a exemplo do Aedes Aegypti. 

V - enquanto mantida sem água, a piscina deverá estar completa e 

permanentemente seca, mantendo-a livre de residual líquido, sem a formação 

de micro represamentos (poças e alagadiços), que favoreçam a disseminação na 

reprodução de insetos. 

VI - para as edificações já existentes, em que haja piscina, os incisos IV e V 

anteriores devem ser atendidos e respeitados imediatamente, não existindo 

prazos adicionais para adequação. 

 

Por possibilitar eventuais incorretas e anormais autorizações, excluir o Parágrafo 

único do Artigo 172, Subseção II, de Habitações Multifamiliares. 

Art. 172. É obrigatório compartimento sanitário para uso exclusivo de pessoal 

de serviço. 

(Excluir) Parágrafo único. Essa exigência poderá ser dispensada, a juízo da 

autoridade municipal, nos edifícios que, comprovadamente pelas suas 

dimensões e características a justifique. 

 

Por possibilitar eventuais incorretas e anormais autorizações, excluir parte final do 

texto do Artigo 187, e também o seu Parágrafo 1º - Subseção I, de Edifícios 

Comerciais. 

Art. 187. É obrigatória a existência de depósito de material, com área mínima de 

1,20 e dimensão mínima de 1,00m e pé direito de 2,50m. Compartimento 

sanitário, vestiário e chuveiro para uso exclusivo do pessoal encarregado da 

limpeza do prédio, para ambos sexos, com área mínima de 6,00m² e dimensão 

mínima de 1,50m e pé direito de 2,50m, com piso liso, resistente e lavável e 

barra impermeável nas paredes. (Excluir o texto que segue) A juízo da 

autoridade municipal, outras exigências relativas as dimensões, poderão 

também ser dispensadas ou reduzidas, tendo-se em vida o processo e as 

condições de trabalho. 
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(Também excluir) § 1º Essa exigência poderá ser dispensada, a juízo da 

autoridade municipal, nos edifícios que comprovadamente pelas suas 

dimensões e características a justifiquem. 

 

Adicionar texto ao final do Parágrafo 2º, e também um Parágrafo adicional - 3º - ao 

Artigo 372. 

Art. 372. Consideram-se espaços de circulação os passeios, as calçadas, as 

escadas, as rampas, os corredores e os vestíbulos, que deverão ser 

dimensionados e executados de acordo com as exigências contidas na legislação 

e normas pertinentes em vigência. 

§ 2º Os passeios públicos e as calçadas deverão atender, no que couber, as 

legislações específicas (Incluir o texto que segue), inclusive o Artigo 157 deste 

código, e não poderão; a) ter pisos escorregadios; b) ter desníveis e/ou declives 

que impossibilitem o livre caminhar do transeunte e a normal movimentação do 

possuidor de deficiência física e/ou de mobilidade reduzida; e c) ter rebaixos 

e/ou ressaltos em sua superfície e nos pontos delimitadores com calçadas 

laterais. 

(Incluir) § 3º É de responsabilidade do proprietário e/ou possuidor do imóvel 

manter os passeios públicos e as calçadas limpas, livres e em estado normal de 

conservação, sem buracos e/ou obstáculos que impeçam a normal circulação 

dos usuários. As condições anormais e contrárias existentes na data de 

publicação deste código terão 180 (cento e oitenta) dias para providenciar as 

adequações necessárias. 

 

No Título VIII - Disposições Gerais, ou em outro ponto com adequação considerada 

mais compatível, inserir norma com os termos que seguem, ou algo similar que 

obtenha o resultado implicitamente esperado. 

Art. ??? - Para aprovação e concessão de alvará para construções e obras 

diversas, nos processos administrativos que assim o requerem, as autoridades 

municipais envolvidas, os servidores municipais titulares dos setores 

competentes e/ou seus autorizados com competência equivalente, 

respectivamente consultados no trâmite do processo, oferecerão formalmente 

as suas decisões e orientações, que conduzirão às aprovações, reprovações e/ou 

recomendações pertinentes, obrigatoriamente respeitando à íntegra deste 
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Código de Obras, do Plano Diretor, do Código de Posturas, das Normas de 

Arruamento e Parcelamento do Solo, e das leis e normas correlatas e 

correspondentemente vinculadas, considerando a fiel intenção do legislador e 

descartando interpretações de texto que levem à dualidades, dúvidas e/ou 

inseguranças nas decisões finais, estando e permanecendo diretamente 

responsáveis pelos atos e efeitos produzidos, portanto, se sujeitando às 

consequências legais decorrentes, em casos de configuração de improbidade. 

 

No “Anexo I - Da Terminologia” 

Para acompanhar o padrão da formatação, no grupo de termos iniciados com 

“A”, faltou o subtítulo da mesma letra; “A” 

 

No “Anexo I - Da Terminologia” 

Entre os subtítulos “I” e “L” está indevidamente inserido o subtítulo “K”, que 

deve ser substituído por “Q” e movido para a sua posição correta. 

 

 

 

Sugestões para alterações na 1ª Minuta de Trabalho 

para o Código de Posturas do Município de Sorocaba 
 

Repetição do número 71 para dois artigos sequenciais. 

Art. 71 - Existe repetição na numeração dos artigos, com dois “71” na sequência. 

 

Adição do texto destacado por sublinhado, ao Artigo 82, e inclusão de Parágrafo 

único. 

Art. 82 É proibida a comercialização de produtos, a exibição artística, a prática 

de pedido de donativos e/ou contribuições, e a distribuição de circulares e 

folhetos de qualquer espécie, nos logradouros públicos e em seus cruzamentos. 

(Incluir) Parágrafo único - Os infratores ficam sujeitos à multa de 100 (cem) 

UFMS, e a pessoa jurídica, quando envolvida, terá suspensão do seu 
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funcionamento por 30 (trinta) dias, com cancelamento de licença ou alvará em 

caso de reincidência. 

 

Artigos 94 até o 96. 

A exemplo de - também - algumas outras sequências posteriores, o grupo de 

artigos numerados de 94 até 96 está com formatação diferente dos demais, 

estabelecendo padrão “duplo” no recuo esquerdo dos textos do documento, 

com alterações no padrão da sua formatação. Para este caso sugerimos uma 

revisão geral no documento, uma vez que tal duplicidade repete-se ao longo das 

folhas. 

 

O texto do Artigo 100 nos parece inconcluso, ou necessitando revisão na sua redação. 

Art.100. Fica o corte ou derrubada de árvore nativa isolada de porte arbóreo e 

de vegetação de porte arbóreo de preservação permanente ou aquelas 

plantadas em áreas de domínio público, situadas na jurisdição deste Município, 

no âmbito do perímetro urbano sujeitas as prescrições da Lei. 

 

O “artigo” indicado no inciso “a” do Artigo 109 está equivocado, provavelmente 

sendo “106” em lugar de “3º”. 

Art.109. Nos demais pontos da cidade, desde que não embaracem o trânsito de 

veículos e pedestres, poderá ser concedido locais a juízo da administração 

municipal, ao comércio de jornais e revistas, sob as seguinte condições: 

a) As medidas deverão ser as previstas no artigo 3º, § 2º; 

 

Inserir textos nos caput, incisos e parágrafos do Artigo 132, conforme sugerido nos 

destaques com sublinhados. 

Art. 132 A ocupação dos logradouros públicos com mesas, cadeiras ou outros 

objetos, serão permitidos quando não trouxerem inconvenientes aos 

residentes e/ou estabelecimentos comerciais das imediações, não 

proporcionem dificuldades na locomoção de usuários das vias públicas, 

pedestres e/ou veículos, respeitem as facilidades e espaços dedicados aos 

portadores de deficiências, estejam previamente autorizados por licença 

específica, e sejam satisfeitos os seguintes requisitos: 
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I - esteja firmado compromisso de uso de parte do passeio, correspondente e 

anexo à testada do estabelecimento e/ou instituição para o qual foram 

licenciados; 

II - mantenha o livre trânsito ao público, de faixa do passeio em largura não 

inferior a 1,20m (um metro e vinte centímetros), e de veículos automotores, em 

distâncias que não limitem ou reduzam os espaços de passagens, manobras e 

estacionamentos normais; 

III - distarem as mesmas, entre si, de espaço correspondente a, no mínimo 1,50 

m (um metro e cinquenta centímetros). 

§ 1º. O pedido de licença deverá ser acompanhado de uma planta do 

estabelecimento, indicando-se a testada, a largura do passeio, as finalidades, o 

número e a disposição das cadeiras e mesas. 

§ 2º. Na infração dos dispositivos deste artigo, será imposta a multa 

correspondente do valor de 1 (uma) a 5 (cinco) vezes o valor do salário mínimo, 

aplicando‐se o dobro da multa na reincidência específica, seguindo‐se de 

apreensão de bens, interdição de atividades, cassação de licença de 

funcionamento, conforme o caso. 

 

Alterar o título do Parágrafo Único para Parágrafo 3º, permitindo a inclusão de dois 

novos parágrafos, 1º e 2º. 

Art. 133 As depredações ou destruições de pavimentação, guias, passeios, 

pontes, galerias, canais, bueiros, muralhas, balaustradas, bancos, postes, 

lâmpadas e quaisquer obras ou dispositivos existentes nos logradouros públicos, 

serão punidas na forma da legislação em vigor. 

(Inserir) Parágrafo 1º. Os logradouros públicos não podem ser ocupados com 

habitualidade por veículos especialmente utilizados na remoção de outros, e/ou 

por veículos de uso, estoque e/ou revenda integral ou parcial, pertencentes à 

empresas comerciais, incluindo desmanches e depósitos de veículos 

depreciados e/ou inutilizados. 

(Inserir) Parágrafo 2º. No enunciado do parágrafo anterior, entende-se por 

“habitualidade no estacionar” a imobilidade de mesmos veículos estacionados 

por períodos iguais ou superiores há 1 (uma) hora, de forma continuada e/ou 

alternada. 
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(Alterar para Parágrafo 3º) Parágrafo Único. Os infratores do presente artigo 

ficam obrigados a indenizar a Prefeitura das despesas que esta fizer, acrescidas 

de 20% (vinte por cento) na reparação dos danos causados nos leitos dos 

logradouros públicos, nas benfeitorias ou nos dispositivos neles existentes. 

 

Inserir texto no Artigo 173, conforme sugerido nos destaques com sublinhados (Os 

artigos 157 e 159 versam sobre características de passeios públicos e muros de 

arrimo). 

Art. 173 Quando comprovado e acentuadamente necessário, à bem das partes 

envolvidas e respeitados e preservados os interesses públicos, poderão ser 

dispensados das disposições dos artigos 157 e 159 mediante estudo do setor de 

trânsito em casos especiais. 

 

Os artigos 174 e 175 estão em duplicidade na numeração. 

Os Art. 174 e Art. 175 estão com a sequência numérica em duplicidade. 

 

Alterar o título do Parágrafo único para Parágrafo 2º, permitindo a inclusão de novo 

parágrafo, 1º. 

Art. 176 Decorrido o prazo acima referido, e constatado pela Área de 

Fiscalização o descumprimento da notificação, emitir-se-á a respectiva multa, 

conforme disciplinado no artigo 159. 

(Inserir) Parágrafo 1º. Em seus bens, próprios e arruamentos, a Prefeitura 

Municipal e suas autoridades respondem igualmente aos artigos, incisos e 

parágrafos deste capítulo. 

(Alterar para Parágrafo 2º) Parágrafo único. Em caso de reincidência, aplicar-se-

á o valor em dobro. 

 

Inserir o texto destacado por sublinhado, ao artigo 183. 

Art. 183 Respeitado o Artigo 133 e seus parágrafos, é proibido embaraçar ou 

impedir, por quaisquer meios, o livre trânsito de pedestres em passeios ou 

logradouros públicos, bem como livre trânsito de veículos, exceto para efeito de 
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obras públicas ou particulares e com prévia autorização expedida pelo setor 

competente, ou quando o interesse público exigir. 

 

Inserir os textos destacados por sublinhados, ao artigo 186. 

Art. 186 Ficam obrigados os estabelecimentos públicos e privados, responsáveis 

pelo depósito de veículos e motos apreendidos e/ou comercialmente 

adquiridos, em virtude de lei, a estacionarem ou depositarem referidos bens em 

local público descampado ou coberto, sendo proibido o uso dos logradouros 

em quaisquer circunstâncias, sejam eles de uso comercial e/ou de utilização 

no transporte de veículos e/ou produtos.  

§ 2°.  Exceto em relação à utilização das vias públicas, as disposições acima não 

se aplicam aos veículos e motocicletas apreendidos por determinação judicial. 

 

Inserir os textos destacados por sublinhados ao artigo 187, e excluir o “e” destacado 

por grifo. 

Art. 187 É terminantemente proibido a instalação e funcionamento de empresas 

do ramo de depósito de sucata e/ou ferro velho, desmanche, comércio de peças 

usadas e congêneres, sem prévia licença de funcionamento a ser expedido pelo 

setor competente, juntando-se ao requerimento os seguintes documentos: 

IV - declaração do proprietário de estar ciente que não poderá fazer uso do 

passeio e público e via pública para o exercício da atividade e colocação de 

materiais no mesmo, ainda que provisória e/ou temporariamente; 

§ 5º Ao local enquadrável no parágrafo anterior, não será concedida nova 

licença de localização e funcionamento, ou renovação para o ramo de depósito 

de sucata ou ferro velho, desmanche, comércio de peças usadas e congêneres, 

por um período de 2 (dois) anos, a partir da cassação da autorização. 

 

Entre os Artigo 187 e 189 falta o 188, ou a numeração está equivocada. 

Art. 188 - Está faltando, ou a numeração está incorreta 

 

Inserir inciso adicional - IV, ao artigo 190. 

Art. 190 A licença de funcionamento poderá ser cassada: 
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(Adicionar) IV - quando infringir normas e leis municipal, estadual ou federal. 

 

Inserir os textos destacados por sublinhados, aos artigos 192 e 193. 

Art. 192 Concedida formalmente e respeitadas as normas correlatas, permitir-

se-á, para as atividades consideradas de interesse público, e mediante licença 

especial, o funcionamento em horários ininterruptos ou além dos permitidos. 

Art. 193 Fica permitido o funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e 

quadras poliesportivas, diariamente das 08h00min às 24h00min horas, 

respeitadas as normas correlatas e específicas. 

 

Inserir o texto destacado por sublinhado, ao artigo 199. 

Art. 199 Respeitadas as normas correlatas e específicas, o comércio de pães e 

biscoitos, varejista de aves e ovos, comércio de flores, entreposto de acessórios 

de automóveis, alugadores de bicicletas, restaurantes, bares, confeitarias, 

sorveterias, bombonieres, cafés, leiterias, bilhares e similares, charutarias, 

poderão funcionar em horários liberados de segunda a domingo. 

 

O artigo 205 está em duplicidade na numeração. 

Art. 205 e seguinte estão com numeração duplicada. 

 

Inserir o texto destacado por sublinhado, ao artigo 205. 

Art. 205 O exercício do comércio ambulante, e\ou eventual, nas vias e 

logradouros públicos do Município, permitir-se-á aos comerciantes 

devidamente licenciados, que respeitarão as normas correlatas e as 

especialmente determinadas. 

 

Inserir o texto destacado por sublinhado, ao artigo 210. 

Art. 210 Quando houver mais de um pretendente ao mesmo local, dar-se-á 

preferência, sucessivamente: 

Parágrafo único. Em caso de persistência na igualdade das condições, aos 

pretendentes que tenham domicílio civil no município por maior tempo. 
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Inserir o texto destacado por sublinhado, ao artigo 212. 

Art. 212 A instalação e o estacionamento dos equipamentos de comércio 

ambulante de gêneros alimentícios estarão sujeitos às condições estabelecidas 

pela autoridade sanitária competente, e às normas de utilização dos espaços 

públicos. 

 

Inserir inciso - III - ao artigo 218. 

Art. 218 O comércio ambulante de gêneros alimentícios caracteriza-se por: 

III - proteção higiênica dos produtos armazenados e/ou expostos, atendendo às 

normas da Secretaria da Saúde e da Vigilância Sanitária. 

 

Inserir no inciso VII do artigo 222 o texto destacado por sublinhado, e incluir inciso - 

VIII - adicional. 

Art. 222 Não será autorizada a localização de vendedores ambulantes ou 

eventuais, nos seguintes casos: 

VII - em frente e em distância inferior a 50 (cinquenta) metros de 

estabelecimentos comerciais, que comercializem o mesmo produto. 

(Incluir) VIII - que comercializem produtos impróprios e/ou não recomendados 

à menores de idade. 

 

O Parágrafo único do artigo 240 está inconcluso ou incompleto. 

Art. 240 Verificadas as vagas nas feiras livres, o setor competente publicará 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para convocação de interessados às 

mesmas. 

Parágrafo único. Preenchimento das vagas existentes por feirantes que estejam 

operando na mesma feira através de aumento de metragem, observando-se a 

ordem cronológica de antiguidade do interessado. 
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Inserir o texto destacado por sublinhado, ao inciso “b” do artigo 245. 

Art. 245 Os interessados em obter licença para exercer comércio nas feiras livres 

deverão, além do respectivo requerimento, juntar cópias dos seguintes 

documentos: 

b) comprovante de residência no município, exceto para produtores. 

 

O termo final do inciso “b” do artigo 260, destacado por grifo, deve estar 

incorretamente adicionado, ou a frase está inconclusa. 

Art. 260 As feiras livres serão classificadas nas seguintes categorias: 

b) feiras de classe B: de 51 a 100 feirantes; conferir 

 

Inserir no inciso “1” do artigo 261 o texto destacado por sublinhado. 

Art. 261 Durante o horário de funcionamento das feiras livres, os feirantes 

deverão observar as seguintes prescrições: 

1. Não danificar passeio, muros ou qualquer bem público ou particular, na 

montagem e desmontagem de sua banca ou barraca sob pena de ser 

responsabilizado pelo dano cometido; 

 

Existe provável falha de digitação no texto do inciso 7 do artigo 262. 

Art. 262 Constituem motivos para eliminação e cassação da licença para as feiras 

livres: 

7. a reincidência em infração referente a pesos e medidas bem como, 

reincidência por (o termo seguinte provavelmente deve ser inobservância, ou 

falta um “não”) observância de quaisquer outras normas desta regulamentação, 

sem prejuízo da imposição de multa ou penalidade especial consequente à 

infração; 

 

O artigo 263 está inconcluso, não definindo “de onde são” são os grupos numéricos. 

Art.263 As bancas ou barracas pertencentes aos grupos, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 

permanecerão no número atual, ficando proibida a concessão de licença e 

inscrição para novos feirantes desses ramos de comércio. 
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Conforme se verá adiante, ao tratar dos “artigos” entre os números 289 e 300, que 

faltam ou estão com a numeração sequencial equivocada, obrigará à revisão do 

artigo 266, que contém citação que “leva ao artigo 298”, destacado por grifo. 

Art. 266 Em caso de desacato a fiscais, aplicar-se-á o disposto no artigo 298, e , 

em caso de reincidência e conforme a gravidade do fato, suspensão ou cassação 

da respectiva licença.. 

 

Alterar a ordem do texto, e inserir no artigo 272 o texto destacado por sublinhado. 

Art. 272 É vedada nas feiras livres a venda de: medicamentos, cervejas e bebidas 

alcoólicas em geral, frutas em fatias ou descascadas, estas com excessão de 

quando embaladas de forma que atenda às normas da Secretaria da Saúde e 

da Vigilância Sanitária. 

 

Deve estar equivocada a citação que leva ao artigo “337”, grifado, no texto do artigo 

274. 

Art. 274 Conforme disposto no artigo 337, item II, os feirantes que forem 

eliminados por falta de pagamento das taxas referente ao exercício nas feiras 

livres, não terão seus débitos cancelados. 

 

Inserir no artigo 276 e ao seu inciso 4 os textos destacados por sublinhado. 

Art. 276 Os fiscais escalados para a fiscalização das feiras livres têm as 

atribuições e deveres de zelar pelo cumprimento das normas concernentes às 

suas atividades, principalmente: 

4. fiscalizar o licenciamento dos feirantes, exigindo que as irregularidades sejam 

sanadas, estabelecendo prazos concernentes; 

 

No inciso “2” do mesmo artigo 276, deve estar equivocado o termo “avo”, grifado. 

2. exigir, com todo rigor, que os feirantes depositem os resíduos das mercadorias 

de seu comércio, em recipientes adequados, na sua própria barraca, evitando 

que cascas de frutas, papéis, brotos de abacaxi, palhas de milho verde e de arroz, 
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avo legumes, verduras e frutas deterioradas, bem como quaisquer outras sobras 

e detritos sejam atirados nos recintos das feiras livres; 

 

Ainda, no inciso “6” do mesmo artigo 276, deve estar equivocado o número que deve 

levar ao artigo “278”, grifado. 

6. anotar, diariamente, a ausência dos feirantes para efeito do disposto no artigo 

278, item 11; 

 

E mais, no inciso “7” do mesmo artigo 276, deve ser “a” apregoação, em lugar de “o” 

apregoação. 

7. impedir o apregoação de mercadorias em voz alta ou algazarras; 

 

Inserir no artigo 277 o texto destacado por sublinhado. 

Art. 277 Após a promulgação desta lei, os atuais feirantes terão prazo de 90 

(noventa) dias para normalizarem suas situações junto a Prefeitura, a fim de 

ajustarem-se a este regulamento. 

 

Está inconclusa a redação do artigo 284. 

Art.284 As normas que dispõem sobre a ordenação dos anúncios que compõem 

a paisagem urbana, visíveis a partir de logradouro público no território do 

Município de Sorocaba. 

 

Está inconclusa a citação “Art. 18 deste anexo I” - grifada -, na alínea “c” do inciso “I” 

do artigo 286, por não esclarecer “qual é o anexo”. 

Art. 286 Para os efeitos de aplicação destas normas, ficam estabelecidas as 

seguintes definições: 

c) anúncio especial: aquele que possui características específicas, com finalidade 

cultural, eleitoral, educativa ou imobiliária, nos termos do disposto no Art. 18 

deste Anexo I. 
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Dependendo da “intenção” do expresso na redação, no mesmo artigo 286 anterior, 

em seu inciso II, parece-nos que o termo “menor” - grifado - deve ser “maior”. 

II – área de exposição do anúncio: a área que compõe cada face da mensagem 

do anúncio, devendo, caso haja dificuldade de determinação da superfície da 

exposição, ser considerada a área do menor quadrilátero regular que contenha 

o anúncio; 

 

No mesmo artigo 286, inserir ao seu inciso VIII duas alíneas complementares, “h” e 

“i”. 

VIII – mobiliário urbano é o conjunto de elementos que podem ocupar o espaço 

público, implantados, direta ou indiretamente, pela Administração Municipal, 

com as seguintes funções urbanísticas: 

h) orientação para conservação e limpeza; 

i) recomendação de cautela ou perigo. 

 

Dependendo da “intenção” do expresso na redação, no mesmo artigo 286 anterior, 

em seu inciso V, parece-nos que o termo “menor” - grifado - deve ser “maior”. 

V - superfície de exposição do anúncio é a figura geométrica plana que compõe 

cada face do anúncio, considerando-se como superfície de exposição do 

anúncio, quando houver dificuldade na determinação da área, a do menor 

quadrilátero que o contenha; 

 

Entre os artigos de números 289 e 300, estão faltando os de numeração 290 até 299, 

ou estão com a numeração sequencial equivocada. 

Art.290 até o Art. 299 - Estão faltando ou com a sequência numérica incorreta. 

 

Está equivocada a citação “artigo 6º”, “a” - grifados no inciso “II” do artigo 300. 

Art. 300 É proibida a instalação de anúncios em: 

II – vias, parques, praças e outros logradouros públicos, salvo os anúncios de 

cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada, a serem definidos por 
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legislação específica, bem como as placas e unidades identificadoras definidas 

no artigo 6º, “a” destas normas; 

 

Adicionar o texto destacado por grifo ao inciso “III”, parágrafo 1º, do artigo 303. 

Art. 303. Ressalvado o disposto no Art. 15, será permitido somente um único 

anúncio indicativo por imóvel público ou privado, que deverá conter todas as 

informações necessárias ao público. 

III – quando o anúncio indicativo for composto apenas de letras, logomarcas ou 

símbolos grampeados, ou de qualquer forma afixados ou pintados na parede, a 

área total do anúncio será aquela resultante do somatório dos polígonos 

formados pelas linhas imediatamente externas que contornam cada elemento 

inserido na fachada; 

 

Adicionar ao artigo 304 o texto destacado por grifo. 

Art. 304 Será permitida a colocação de anúncio sob ou sobre a marquise 

integrante do projeto aprovado de edificação, desde que seja colocado paralelo 

às suas bordas, sem saliências em relação à respectiva planta e tenha altura (H) 

de até 0,60m (sessenta centímetros) e quando colocado sob a marquise altura 

mínima (Hmin) de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), contados à partir 

do solo. 

 

Adicionar ao inciso “III” do artigo 306 o texto destacado por grifo. 

Art 306 O anúncio em empena cega deverá observar as seguintes condições: 

III - apresentar altura mínima (hmin) igual ou superior a 6,00m (seis metros), 

contados à partir do solo; 

 

No artigo 307 está equivocada a citação que leva ao “artigo 37”, grifada. 

Art. 307 Após a retirada do anúncio instalado em empena cega, esta deverá ser 

recuperada, observando-se, quando à responsabilidade o disposto no artigo 37 

desta Lei. 
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Está repetida a numeração do artigo 308, e seguinte. 

Art. 308 - está com a numeração repetida no artigo seguinte 

 

No parágrafo único do artigo 315 está equivocada a citação que leva ao “Art. 13”, 

grifada. 

Art. 315. Não será permitido qualquer tipo de anúncio em imóveis não 

edificados, de propriedade pública ou privada, ressalvado o disposto no 

parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. Caso seja exercida atividade na área não-edificada que possua 

a devida licença de funcionamento, poderá ser instalado anúncio indicativo, 

observado o disposto no Art. 13. 

 

Adicionar o texto destacado por grifo, ao artigo 319. 

Art. 319 O licenciamento do anúncio indicativo será promovido por meio 

eletrônico, conforme regulamentação específica, não sendo necessária a sua 

renovação, desde que não haja alteração em suas características, e/ou prazo 

estipulado para sua validade. 

 

Adicionar inciso - IV - ao artigo 324. 

Art. 324 Para o pedido de licença de anúncio será necessária à apresentação de: 

IV - quando utilizado imóvel privado, via original atualizada, ou cópia 

autenticada, de Certidão Negativa de Tributos Municipais incidentes sobre o 

mesmo, e sobre seus respectivos proprietários e/ou possuidores. 

 

No artigo 327 e também no seu inciso “II”, estão incorretas as citações que levam à 

outros artigos, “24” e “27”, grifados. 

Art. 327 Após a expedição do Alvará de instalação mencionado no artigo 24 

deste Decreto, o interessado terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir 

de sua expedição, para: 
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II - apresentar contrato de manutenção do anúncio complexo, caso o seu 

proprietário não seja a empresa responsável pela instalação, nos termos do 

artigo 27 desta Lei; 

 

Excluir o “e”, adicionar o termo e letra destacados por grifos, ao artigo 330. 

Art. 330 O pedido de autorização para a colocação de anúncio em balão e 

inflável, aeróstato, deverá ser acompanhado do Termo de Responsabilidade 

Técnica pela parte elétrica, sistema de ancoragem e fixação, assinado por 

profissional legalmente habilitado e pelo proprietário do anúncio, dispensando 

o seu licenciamento. 

 

Adicionar o texto destacado por grifo, ao artigo 333. 

Art. 333 A renovação da licença do anúncio será feita mediante simples 

requerimento e declaração do interessado de que não houve alteração nas 

características constante da licença original ou do projeto aprovado, 

acompanhado da via original atualizada, ou cópia autenticada, de Certidão 

Negativa de Tributos Municipais incidentes sobre o imóvel utilizado e sobre 

seus respectivos proprietários e/ou possuidores. 

 

Está equivocada a citação “§ 1º do artigo 34” - grifada - no inciso “II” do artigo 334. 

Art. 334 A licença do anúncio será cancelada nos seguintes casos: 

II - automaticamente, na data de seu vencimento, caso não haja pedido de 

renovação no prazo estabelecido no § 1º do artigo 34 deste decreto; 

 

Adicionar o texto destacado por grifo, à alínea “b”, inciso “I” do artigo 338. 

Art. 338. Para os fins destas normas, consideram-se infrações: 

I – exibir anúncio: 

b) com dimensões e/ou características diferentes das aprovadas; 
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Do mesmo artigo 338, está equivocada a citação “Art. 24” - grifado - no seu parágrafo 

único. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos desta lei, respondem, solidariamente pela 

infração praticada, os responsáveis pelo anúncio nos termos do Art. 24. 

 

Adicionar o texto destacado por grifo, ao parágrafo único do artigo 341. 

Art. 341 Na hipótese do infrator não proceder à regularização ou remoção do 

anúncio instalado irregularmente, a Municipalidade adotará as medidas para 

sua retirada, ainda que esteja instalado em imóvel privado, cobrando os 

respectivos custos de seus responsáveis, independentemente da aplicação das 

multas e demais sanções cabíveis. 

Parágrafo único. O Poder Público Municipal poderá ainda interditar e 

providenciar a remoção imediata do anúncio, ainda que esteja instalado em 

imóvel privado, em caso de risco iminente de segurança ou da reincidência na 

prática de infração, cobrando os custos de seus responsáveis, não respondendo 

por quaisquer danos causados ao anúncio e/ou local da sua exibição, quando 

de sua remoção. 

 

No artigo 342, estão equivocadas as citações “Art. 25 e nos incisos I e II deste artigo” 

e “9º e 10º desta lei xxx” - grifadas - no seu inciso “III” e parágrafo 2º. 

Art. 342 Às multas serão aplicadas da seguinte forma: 

III – persistindo a infração, após a aplicação da primeira multa e a intimação 

referidas no Art. 25 e nos incisos I e II deste artigo, sem que sejam respeitados 

os prazos ora estabelecidos, será aplicada multa corresponde ao dobro da 

primeira, reaplicada a cada 15 (quinze) dias a partir da lavratura da anterior, até 

a efetiva regularização ou a remoção do anúncio, sem prejuízo do 

ressarcimento, pelos responsáveis dos custos relativos à retirada do anúncio 

irregular pela Prefeitura; 

§2º Nos casos previstos nos artigos 9º e 10º desta lei xxx meses, em que não é 

permitida a veiculação de anúncios publicitários por meio de banners, lambe-

lambe, faixas, pinturas e outros elementos que promovam profissionais, 

serviços ou qualquer outra atividade nas vias e equipamentos públicos, as 
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sanções estipuladas neste artigo serão também aplicadas aos respectivos 

responsáveis. 

 

Em seguida ao artigo 342, e antes do 343, a especificação do subtítulo do grupo do 

“Capítulo VI” necessita de reavaliação. 

Capítulo VI - Das Disposições Finais e Transitórias 

Acreditamos que a identificação foi equivocadamente utilizada, 

parecendo-nos que o grupo que segue está mais próximo de “Da 

Instalação e Permanência de Exibição”, ou algo similar. Além do mais, 

esse “Capítulo” não está ainda “encerrando” o documento. 

 

O parágrafo único do artigo 343 está inconcluso ou necessita reverificação de seu 

texto. 

Art. 343. Todos os anúncios publicitários, inclusive suas estruturas de 

sustentação, instalados, com ou sem licença expedida a qualquer tempo, dentro 

dos lotes urbanos de propriedade pública ou privada, deverão ser retirados 

pelos seus responsáveis até xx dias. 

Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo 

I: 

 

No artigo 344 estão equivocadas as citações “artigos 26 e 27” e “Artigos 9º e 10°” - 

grifados - no seu parágrafo 2º. 

Art. 344 Todos os anúncios especiais autorizados, e indicativos já licenciados, 

deverão se adequar ao disposto nestas normas, até xxx §1º O prazo previsto no 

caput deste artigo poderá ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias, caso os 

responsáveis pelo anúncio justifiquem a impossibilidade de seu atendimento, 

mediante requerimento ao órgão competente do Executivo. 

§2º Em caso de não atendimento aos prazos previstos neste artigo serão 

impostas as penalidades previstas nos artigos 26 e 27, destas normas. 
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Entre os artigos 345 e 356, faltam os artigos 346 até o 355, ou a numeração está 

equivocada. 

Art. 346 até o 355 - Faltam, ou a numeração está equivocada. 

 

Adicionar os textos destacados por grifo, aos artigos 357, 358, 360 e 363. 

Art. 357 Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste 

Código e leis correlatas. 

Art. 358 Será considerado infrator todo aquele que cometer, constranger ou 

auxiliar alguém a praticar infração e ainda, os responsáveis pela execução das 

leis e outros atos normativos baixados pelo Governo Municipal, Estadual ou 

Federal que, tendo conhecimento da infração, deixarem de notificar e/ou 

autuar o infrator. 

Art. 360 Verificando-se qualquer infração a este Código ou lei correlata, será 

expedida, contra o infrator, notificação preliminar para que, no prazo de 8 (oito) 

dias, regularize a situação, salvo nos casos de prazos especiais. 

Art. 363 O infrator analfabeto, o incapaz na forma da Lei, ou o impossibilitado 

de assinar o documento da fiscalização, estão isentos de fazê-lo, cujo fato será 

constado neste pelo agente fiscalizador e terá os mesmos efeitos legais. 

 

Estão incorretas as indicações que levam aos artigos citados, grifados, no artigo 364 

e seu parágrafo único. 

Art. 364 Esgotado o prazo de que trata o artigo 352, sem que o infrator tenha 

regularizado a situação perante a repartição competente, a notificação 

preliminar transformar-se-á em auto de infração. 

Parágrafo único: Lavrar-se-á auto de infração quando a natureza do ato 

cometido não comportar o prazo do artigo 352. 

 

Parece-nos que o inciso “V” do artigo 369 necessita de uma revisão. 

Art. 369 O auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, 

emendas ou rasuras, deverá: 

V - assinatura do autor do auto de infração, nome e cargo. 
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Inserir o texto destacado por grifo, no parágrafo 3º do mesmo artigo 369 

§ 3º Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o auto, 

sem prejuízo da sua eficiência e legalidade, far-se-á menção dessa 

circunstância. 

 

Inserir o texto destacado por grifo, no inciso “II” do artigo 371. 

Art. 371 Da lavratura do auto será dado conhecimento ao infrator: 

II - por carta, acompanhada de cópia do auto, com aviso de recebimento datado 

e firmado pelo destinatário ou, com igual efeito, alguém de seu domicílio; 

 

Inserir o texto destacado por grifo, no parágrafo 3º do artigo 375. 

Art. 375 Os recursos serão decididos pela autoridade julgadora definida como 

tal no Regimento Interno da Prefeitura, que proferirá decisão em 10 (dez) dias. 

§ 3º A autoridade não fica adstrita às alegações das partes, devendo julgar de 

acordo com sua convicção fundamentada na lei, em face das novas provas. 

 

Inserir os textos destacados por grifo, nos incisos “II” e “III” do artigo 377. 

Art. 377 As decisões definitivas serão cumpridas: 

II - pela liberação das mercadorias apreendidas, se assim concedida; 

III - quando caracterizada a inadimplência, pela imediata inscrição, como dívida 

ativa e remessa de certidão à cobrança executiva dos débitos. 

 

Inserir o texto destacado por grifo, no artigo 379. 

Art. 379 Considera-se reincidente, toda pessoa física ou jurídica que tiver 

repetido infração a este Código, já autuada ou punida, e que entre as mesmas 

não tenha decorrido o prazo para defesa, ou esta tenha sido julgada 

improcedente, e à qual se aplicará, em dobro, a respectiva multa. 

 

 

 

 



24 
________________________________________________________________________________________________________ 

Associação Instituto Defenda Sorocaba - IDS - Rua Álvaro Teixeira de Souza Leite, 22, Centro, Sorocaba, SP, CEP 18035-530 

Telefone (15) 3217.5385 - CNPJ 17.945.677/0001-03 - ids@defendasorocaba.com.br - www.defendasorocaba.com.br 

 

Corrigir o gênero do termo grifado, para “atualizados”, ou alterar a redação. 

Art. 382 Os débitos decorrentes de multas não pagas nos prazos regulamentares 

serão atualizadas em seus valores monetários, na base dos coeficientes fixados 

pelo órgão federal competente, até a data do efetivo pagamento. 

 

 

 

 

Sugestões para alterações na Minuta - Projeto de Lei 

Normas do Arruamento e Parcelamento do Solo 
 

Inserir no inciso “I” do artigo 2º o texto destacado por grifo. 

Art. 2º As normas desta Lei estabelecem: 

I – Direitos e responsabilidades do Município, das autoridades, dos servidores 

públicos municipais, do Interessado do imóvel e dos Responsáveis Técnicos pelo 

projeto, direção e execução das obras de loteamentos e aberturas de vias, no 

que se refere à infraestrutura urbana, à pavimentação das vias de comunicação, 

sistema de drenagem pluvial, redes de água e esgotamento sanitário, aos 

espaços de livres de uso público, às áreas de uso institucional, e às áreas de 

proteção paisagística e ambiental; 

 

Em razão da excelente qualidade do texto deste documento, e do ótimo padrão em 

sua formatação, vale a pena observar que, faltou o grifo em “Declividade”. 

Sub item “D” 

XVII – Declividade: inclinação da superfície do terreno em relação a um plano 

horizontal. 
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Inserir no parágrafo 1º do artigo 4º o texto destacado por grifo. 

Art. 4º Os lotes deverão ter área mínima de acordo com a zona de uso em que 

esteja inserida a gleba ou o terreno a ser parcelado, em conformidade com 

PDDFT do Município. 

§ 1º As dimensões mínimas previstas no “caput” poderão ser reduzidas por lei 

municipal específica, quando se tratar de Zonas Especiais de Interesse Social. 

 

Parece-nos que, no inciso “III” do artigo 7º, o termo “máximo” - grifado - deve estar 

incorreto, provavelmente devendo ser “mínimo”.  

Art. 7º As Áreas de Preservação Permanente - APP inseridas nos parcelamentos 

urbanos poderão ser utilizadas como espaços livres de uso público para 

implantação de infraestrutura destinada a esportes, lazer e atividades 

educacionais e culturais ao ar livre, desde que: 

III - Seja observado o limite máximo do percentual de permeabilidade do solo 

imposto pela legislação municipal, Estadual e Federal pertinentes; 

 

Parece-nos que, no artigo 18, no termo grifado cabe um “-a”, ou a substituição por 

“Considera-se”. 

Art. 18 Considerar-se-a loteamento residencial, toda e qualquer divisão de área, 

situada em local não arruado, desde que tal divisão ou nova divisão, exija a 

abertura de novas vias públicas, e os lotes se destinem a fins residenciais ou de 

uso misto, conforme classificação de usos permitidos pelo PDDFT. 

 

No parágrafo único do artigo 20, o início da frase - grifado - merece uma revisão, 

talvez alterando o texto para; Fica proibida a utilização do termo “Fase”, ... 

Art. 20 Aos projetos de loteamentos ou arruamentos é vedado o uso de 

denominação idêntica às já existentes. 

Parágrafo único: Fica proibido a utilização o uso do termo “Fase”, para 

denominar um segundo parcelamento, o qual somente poderá ser utilizado para 

distinguir uma etapa da execução ou liberação de um loteamento. 
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Inserir no artigo 24 o texto destacado por grifo. 

Art. 24 Nos parcelamentos de solo caracterizados por desmembramento, 

desdobro, poderá a Prefeitura, sem ônus para o Poder Público, exigir a reserva 

de áreas para o futuro melhoramento do Sistema Viário. 

 

No inciso “II” do artigo 29, passar para minúsculo o “C” de “Consumo”, grifado. 

Art. 29 Será de inteira responsabilidade do interessado ou da entidade 

representativa dos proprietários dos lotes que compõem o loteamento fechado, 

além das disposições constantes da legislação municipal específica que dispõe 

sobre loteamento fechado, a obrigação de desempenhar: 

II - O Consumo, a manutenção e conservação do sistema de Iluminação pública 

e correspondentes equipamentos de instalação localizados internamente ao 

perímetro fechado. 

 

No artigo 33, acreditamos que o texto grifado merece uma revisão, que dependerá 

da intenção do autor. 

Art. 33 A elaboração do projeto de loteamento será precedida pela fixação de 

diretrizes urbanísticas e ambientais por parte da Prefeitura, a pedido do 

interessado em requerimento assinado pelo interessado proprietário do imóvel 

a ser parcelado terreno ou seu procurador, legalmente estabelecido, com os 

seguintes documentos: 

 

No inciso XXII do artigo 36, incluir o texto destacado por grifo. 

Art. 36 O projeto de loteamento será submetido à aprovação final da Prefeitura, 

mediante a apresentação, no mínimo, dos seguintes documentos: 

XXII – 04 (quatro) vias do projeto completo de IP – iluminação pública utilizando 

o sistema embutido e/ou posteamento das redes de distribuição de energia 

elétrica, luminárias e equipamentos, definidos em norma regulamentadora. 

 

No parágrafo 1° do artigo 58, incluir o texto destacado por grifo. 

Art. 58 A largura mínima a ser pavimentada do passeio público ou calçadas, 

caracterizada por faixa livre e destinada ao trânsito de pedestres, deverá ser de 
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1,20m (um metro e vinte centímetros) para qualquer caso, descontados a faixa 

de serviço junto à guia e área destinada à colocação de tampas de caixas de 

infraestrutura. 

Parágrafo 1º Para o passeio público ou calçada de vias classificadas como 

arteriais junto ao sistema viário municipal, deverão ser previstas rotas acessíveis 

com largura útil mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), quando 

não houver exigência maior do PDTUM. 

 

No artigo 59, incluir o texto destacado por grifo. 

Art. 59 As tampas de registros de água, caixas de inspeção de esgotos, telefonia, 

energia elétrica, drenagem pluvial e das demais instalações localizadas nos 

passeios públicos e calçadas, quando necessárias, não devem ter frestas maiores 

que 0,50cm (cinquenta centímetros), e devem estar fixadas e devidamente 

niveladas na altura dos pisos dos passeios ou calçadas, sem oferecer obstáculos 

à livre movimentação dos transeuntes, portadores ou não de deficiência física; 

 

No parágrafo 4º do artigo 73, incluir o texto destacado por grifo. 

Art. 73 A execução do projeto de loteamento deverá ocorrer no prazo de 02 

(dois) anos, contados da sua aprovação junto ao órgão municipal responsável, 

prorrogável por igual período de 02 (dois) anos, a requerimento do interessado. 

§ 4º. A critério da Prefeitura e justificado interesse público comprovado, a 

prorrogação poderá exceder os 4 anos previstos nesta Lei. 

 

Acreditamos que está equivocada a citação que leva ao “inciso III do artigo 81” - 

grifado, no artigo 81. 

Art. 81 Os valores referentes às multas a que se refere o inciso III do artigo 81 

serão reguladas por decreto do Poder Executivo, variando segundo a gravidade 

da transgressão. 

 

No artigo 83, incluir a letra “r” - destacada por grifo - no termo “regulariza”. 

Art. 83 O pagamento da multa não exime o interessado, das demais cominações 

legais, nem sana a infração, ficando o infrator na obrigação de regularizar ou 
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legalizar o arruamento ou parcelamento do solo, e respectivas obras, de acordo 

com as disposições legais vigentes. 

 

No parágrafo único do mesmo artigo 83, sugerimos o estudo de ampliação no prazo 

de suspensão, para 5 anos. 

Parágrafo único A reincidência na infração acarretará, ao interessado ou 

responsável pelo arruamento ou parcelamento do solo respectivas obras, multa 

no valor do dobro da inicial, além da suspensão de sua licença para parcelar no 

Município, pelo prazo de dois anos. 

 

No artigo 85, incluir o texto destacado por grifo. 

Art. 85 Não poderão ser arruados nem loteados terrenos que forem, a juízo da 

Prefeitura, julgados impróprios para edificação ou inconvenientes para 

habitação, em razão da possibilidade de ocorrências de voçorocas, 

deslizamentos, alagamentos, inundações e/ou enchentes originadas por águas 

correntes e/ou pluviais. 

 

No artigo 96, o texto “mediante requerimento” está duplicado na frase. 

Art. 96 A Prefeitura, através do seu órgão competente, mediante requerimento, 

informará os interessados na aquisição dos lotes, sobre a situação dos mesmos 

com relação a licença para edificar e restrições existentes, mediante 

requerimento. 

 

No artigo 99, adicionar inciso “g”. 

Art. 99 O interessado deverá dentro do prazo de 10 (dez) dias, da data de 

expedição do alvará de licença para o loteamento, colocar uma placa 

informativa de 1,00 X 2,00 m (um por dois metros) no mínimo, em local 

apropriado e protegido, com os seguintes dizeres: 

g) Número do processo administrativo da obra. 

 

No “encerramento”, atualizar a data do documento. 

Palácio dos Tropeiros, em 30 de junho de 1.966, 361º da Fundação de Sorocaba. 
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Encerramento das apreciações e sugestões. 

a. Com maior incidência em um dos documentos, os textos utilizam diferentes 

unidades para estabelecer valores, a exemplo de; Reais (R$), UFMS e Salário 

Mínimo. Talvez seja conveniente adotar uma delas, legalmente admitida e 

preferivelmente auto corrigível, de forma padronizada para todo o documento. 
 

b. Ao finalizar as minutas, considerando-as aptas para encaminhamento ao 

legislativo, sugerimos uma atenciosa “revisão fina”, corrigindo alguns equívocos 

na digitação de termos, aplicando “espaços” e “quebras de linhas” em pontos 

que faltam, excluindo-os onde estão em excesso, corrigindo duplicidade no 

padrão de formatação de recuos nas margens esquerdas dos artigos, incisos, 

alíneas e parágrafos, e, completando e corrigindo as informações que ainda 

estiverem utilizando incógnitas. 
 

c. Finalmente, se nessa forma ainda não estiver sendo utilizado, sugerimos que o 

sistema informatizado de cadastramento digital da prefeitura tenha como 

primeiros e mais destacados itens de identificação, controles e buscas, o CPF 

para as pessoas físicas, o CNPJ para as jurídicas, e a Inscrição Cadastral para os 

imóveis, com o sistema configurado de forma que, quando uma consulta for 

feita, de qualquer tipo e forma, e se for um desses casos, um destacado aviso 

seja “disparado” na tela, alertando para o fato de que o consultado está 

inadimplente com o município, e, simultaneamente, impeça a emissão de 

certidões e outros documentos importantes ao interessado. 

Aguardando a manifestação de V. Sas., o IDS permanece a disposição. 
 

Cordialmente, 

Sorocaba, 30 de janeiro de 2016. 

 

Associação Instituto Defenda Sorocaba 

Sergio Antonio Reze - Presidente 
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