
 

 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 
LEI Nº. 048/2007. 
 
 
 

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO E O 
USO DO SOLO URBANO, EM ÁREAS DE 
URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA, NO 
MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, ESTADO DA 

PARAÍBA, FAZ SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVOU E ELE SANCIONA A 
SEGUINTE LEI: 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposições Preliminares 
 
 

Art. 1º - São regulados pela presente Lei: 
 

I – Os Loteamentos e conjuntos habitacionais urbanos; 
 
II – O parcelamento e o uso do solo em áreas de urbanização específica para 
fins de implantação de lotes urbanizados ou recuperação de áreas já 
habitadas; 
 
III – Os padrões urbanísticos e construtivos mínimos e as condições sanitárias 
dos Loteamentos, habitações e outras construções em áreas já habitadas; 
 
IV – Os procedimentos administrativos necessários para a aprovação de novos 
loteamentos, e regularização de áreas já habitadas; 
 

Art. 2º - As disposições desta Lei para parcelamento em 
áreas de urbanização específica, somente se aplicam quando da aprovação de 
novos loteamentos e recuperação de área já devidamente habitada. 
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CAPÍTULO II 

 
Dos Planos de Arruamento e Loteamento de Terrenos; 

 
 

Art. 3º - A aprovação dos novos Loteamentos e 
recuperação de áreas já habitadas, poderá ter dispensadas algumas exigências 
em função das efetivas condições do caso, e do interesse social. 

 
Art. 4º - A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca poderá 

exigir, a seu critério quando da realização de intervenções nas áreas já 
habitadas, ou quando da aprovação dos loteamentos em áreas de urbanização 
específica, a reserva de terrenos para implantação de equipamentos 
comunitários ou de áreas livres, para o uso público.  

 
Art. 5º - As vias de circulação deverão articular-se com 

os planos viários adjacentes, existentes ou aprovados, harmonizar-se com a 
topografia local e obedecer, no mínimo ao seguinte; 
 
I – Nos novos loteamentos e áreas habitadas existentes: 
 

a) – Via coletora composta de faixa de rolamento com sete metros 
(7,00m) e faixas de passeio de dois metros (2,00m) de, cada lado, 
totalizando um faixa de domínio mínima de onze metros (11,00); 

b)  - Via local composta de faixa de rolamento com seis metros (6,00m) e 
faixas de passeio de dois metros (2,00m) de cada lado totalizando uma 
faixa de domínio mínima de dez metros (10,00m); 

c)  - Para assegurar o gabarito das vias poderá ser efetuada 
desapropriação, total ou parcial de imóveis, de forma a manter o 
alinhamento contínuo das vias (para áreas já urbanizadas). 

 
Art. 6º - A intersecção dos alinhamentos das vias 

públicas, exceto nas vias de pedestres, deve concordar em curva com raio 
mínimo de dois metros e trinta centímetros (2,30). 

 
Art. 7º - Quando a via de circulação de pedestre 

apresentar declividade longitudinal superior a quinze por cento (15%) deverá 
ser provida de escadaria. 
 

Art. 8º - Qualquer interrupção ou descontinuidade no 
traçado das vias coletoras deverá ter dispositivo que permita manobra para 
retorno de veículos. 
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Art. 9º - Nenhum lote deverá distar mais de quinhentos 
metros (500m) de uma via coletora, distância essa medida sobre o eixo das 
vias públicas (já habitado). 
 

Art. 10 – Nas margens das águas correntes ou paradas, 
bem como das rodovias e dutos em geral, será obrigatória a reserva de faixa 
“non aedificantdi”, de acordo com as normas da legislação pertinente, faixa 
esta que poderá ser destinada à circulação e recreação. 

 
Art. 11 – Salvo as desapropriações feitas pelo Poder 

Público para implantação de equipamentos comunitários, não serão 
permitidos, em qualquer hipótese, o desmembramento ou remembramento de 
lotes, que altere o parcelamento definido no plano original de Loteamento 
aprovado pela Prefeitura, tanto nos casos de intervenção em áreas 
desabitadas, quanto nos de implantação de lotes urbanizados ou conjuntos 
populares, em áreas de urbanização específica. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Do uso e ocupação do Solo 
 

Art. 12 – Nas áreas objeto desta lei, são os seguintes os 
usos permitidos e os padrões mínimos a serem obedecidos quanto à 
edificações: 
 
I – Usos permitidos: 
 

a) – Residencial unifamiliar (R1) e bifamiliar (R2), inclusive atividades 
econômicas no lar, consideradas como tal as que não descaracterizam 
o uso habitacional, 

b) – Comércio local (CL); 
c) – Uso misto, das categorias “a” e “b”; e 
d) – Institucional local (IL), nas áreas destinadas à implantação de 

equipamentos comunitários; 
 
II – Afastamentos ou recuos para construções horizontal; 
 

a) – Frontal – é no mínimo de 3,00 metros; 
b) – Fundos – é no mínimo de 1,50 metros; 
c) – Laterais e de 1,00 metro e ou 1,5 (um vírgula cinqüenta metros) no 

lado direito ou esquerdo; 
d) – Podendo colar na divisa do terreno no máximo ½ da sua extensão. 
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III – Afastamentos ou recuos para construções verticais: 
 

a) – Frontal – é no mínimo de 4,00 metros; 
b) – Fundos – é no mínimo de 2,00 metros para construções com até quatro 

pavimentos, acima deste gabarito será exigido o recuo de 2,00 metros 
mais H/10, sendo H a altura da edsificação; 

c) – Laterais é de 2,00 metros de ambos os lados, direito e esquerdo, para 
construções com até quatro pavimentos, acima deste gabarito será 
exigido o recuo de 2,00 metros mais H/10, sendo H a altura da 
edificação; 

 
IV – Dimensões dos lotes para construções horizontal: 
 

a) A área mínima de cada lote será de 200,00 m2, a menor dimensão da 
testada e fundos será de dez metros (10,00m), e de profundidade de 
vinte metros (20,00), de ambos os lados; 

 
V – Taxa de ocupação máxima de 60%. 
 
VI – Dimensões dos lotes para construções vertical: 
 

a) – A área mínima de cada lote será de 300,00 m2 , a menor dimensão da 
testada e fundos será de quinze metros (15,00m), e de profundidade, 
de vinte metros (20,00), de ambos os lados; 

 
VII – Taxa de ocupação máxima de 40%. 
 
VIII – Índice de aproveitamento máximo igual a um vírgula quatro (1,4). 
 
Parágrafo único – Para efeito de cálculo do índice de aproveitamento e do 
número de pavimentos, nos casos dos incisos VI e VIII deste artigo, não serão 
computados os terraços cobertos ou descobertos, destinados a lazer. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
Das Edificações 

 
Seção I 

 
Das Normas de Procedimento 
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Sub-seção I 
 

Do Licenciamento 
 

Art. 13 – Para execução de toda e qualquer obra, 
construção, reforma ou ampliação, nos termos da presente Lei, será 
necessário requerer à Prefeitura o respectivo licenciamento. 

 
Art. 14 – O licenciamento da obra será concedido 

mediante encaminhamento à Prefeitura, dos seguintes documentos: 
 
I – Requerimento do interessado; 
II – Comprovante de ocupação ou posse, ou domínio do imóvel; 
III – Documento gráfico ou croquis composto de: 
- planta do terreno e respectivas dimensões; 
- localização da edificação no terreno, respectivas dimensões e afastamentos 
das divisas; 
- localização das aberturas; 
- localização de fossa séptica e sumidouro, quando houver; 
IV – Croquis de localização do terreno na quadra; 
V – Indicação da área do terreno construída de cada pavimento. 

 
Art. 15 – Independem de licença os serviços de reparo 

das edificações, a construção de pisos internos ao terreno e muros de divisa. 
 
 

Sub-seção II 
 

Do “Habite-se” 
 

Art. 16 – Para ocupação de toda e qualquer edificação, 
será necessário requerer à Prefeitura fornecerá o habite-se. 

 
Art. 17 – Estando as obras de acordo com as disposições 

estabelecidas nesta Lei, a Prefeitura o respectivo habite-se. 
 
§ 1º - O habite-se poderá ser expedido para as partes já concluídas da 
Edificação. 
 
§ 2º - A Prefeitura poderá conceder o habite-se condicional às Edificações em 
desacordo com as disposições da presente Lei, mencionando 
obrigatoriamente, a irregularidade a ser sanada eventualmente, o prazo para 
a execução das alterações a serem feitas. 
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Art. 18 – A Prefeitura poderá conceder “habite-se” às 
edificações, já existentes que estejam de acordo com as disposições aqui 
estabelecidas, mediante apresentação, pelo interessado, dos mesmos 
elementos exigidos no artigo 14 deste diploma legal. 
 
 

Seção II 
 

Das Normas Técnicas 
 

Art. 19 – As portas de acesso às edificações, bem como 
as passagens ou corredores no interior das edificações deverão ter largura 
míniMA DE OITENTA centímetros. 

 
Parágrafo único – As portas de acesso a compartimentos 

sanitários poderão ter largura de sessenta contímetros. 
 
Art. 20 – As escadas terão largura mínima de um metro 

(1,00m), e oferecerão passagem com altura mínima de um metro e noventa 
centímetros. 

 
Art. 21 – As edificações deverão ter pé direito médio de 

pelo menos, dois metros e quarenta centímetros (2,40m), com um mínimo de 
dois metros e vinte centímetros (2,20m). 

 
Parágrafo único – A ponta do beiral deverá estar a uma 

altura mínima de dois metros (2,0m) do piso externo da edificação. 
 
Art. 22 – Os compartimentos de permanência 

prolongada deverão: 
 
I – ter área mínima de seis metros quadrados (6m2); 
 
II – Ter forma tal que permita a inscrição de um círculo de um raio de um 
metro e oitenta centímetros (1,80m) de diâmetro; e 
 
III – Ser iluminados e ventilados diretamente, por abertura voltada para o 
espaço exterior, correspondendo a pelo menos: 
 

a) – Um sexto da área do compartimento respeitado o mínimo de oito 
décimos de metro quadrado (0,80m2) para as construções em alvenaria. 

 
Parágrafo único – Consideram – se compartimentos de 

permanência prolongada, aqueles locais de uso definido, caracterizando 
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espaços habitáveis, partindo a permanência por tempo longo e 
indeterminado, tais como dormitórios, salas e cozinhas. 
 

Art. 23 – Os compartimentos sanitários deverão ter: 
 
I – Um vaso, um lavatório e um dispositivo para banho, com canalização para 
fossa séptica sumidouro ou rede de esgoto, se existente; e 
 
II – Piso lavável 
 
§ 1º - O lavatório referido no inciso I deste artigo poderá ser instalado fora do 
compartimento sanitário. 
 
§ 2º - Será tolerada a instalação de vaso em compartimento sanitário externo 
à edificação, como fossa seca, sem água corrente. 
 
Art. 24 – As cozinhas deverão ser providas de pias com canalização do 
efluente para a fossa e sumidouro ou rede de esgoto, se existente. 
 
Art. 25 – Os tanques de lavagem deverão ser ligados a sumidouro ou à rede de 
esgoto, se existente. 
 
Art. 26 – As edificações destinadas ao comércio verejista e de serviços, de 
âmbito local, deverão ter instalações sanitárias providas de, no mínimo, vaso 
e pia, com canalização de efluente para fossa e sumidouro ou rede de esgoto, 
se existente. 
 
Art. 27 – Para os efeitos desta Lei, continuam em vigor as disposições dos 
Códigos de Obras e de Urbanismo do Município, no que não contraírem o 
presente diploma legal. 
 

Art. 28 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, em 31 de 
maio de 2007. 

 
 

EDVARDO HERCULANO DE LIMA 
Prefeito 

 
 


