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Lei nº 171, de 29 de maio de 2007 - Plano Diretor de 

Goiânia e sua regulamentação. 
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O Art. 40 do Estatuto da Cidade, indica como o Plano Diretor deve ser aprovado por lei

municipal:

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de

desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o

plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as

prioridades nele contidas.

§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo.

§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os

Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de

associações representativas dos vários segmentos da comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.



Prof. Maria Ester de Souza

QUESTÃO 1 – Nos anos 1970, no Brasil, uma série de movimentos sociais se organizaram na luta

pela reforma urbana. Foi uma década onde a discussão sobre o futuro das cidades começou a ser

sistematizado em propostas que culminaram, 18 anos depois, nos artigos 182 e 183 da Constituição

Federal (BRASIL, 1988). Tratam-se dos artigos que regulamentados geraram a Lei 10.257 de 10 de

julho de 2001 – o Estatuto da Cidade. Sobre as políticas urbanas que se seguiram após a publicação

desse Estatuto pode-se afirmar que:

I – o Principal objetivo do Estatuto da Cidade é promover a justiça social, democratizando o acesso à

cidade para todas as pessoas.

II – Dentre as diretrizes da lei estão, principalmente: 1 – o controle do uso do solo; 2 – a pratica do

planejamento participativo; 3 – o atendimento da demanda por saneamento e 4 – a regularização de

áreas ocupadas ilegalmente.

III – um dos principais instrumentos de politica urbana, indicado no Estatuto da Cidade, é o plano diretor

municipal;

IV – uma vez elaborado, o plano diretor não pode ser alterado para não prejudicar as conquistas

determinadas nele.

São corretas APENAS as afirmações:

(A) II e IV

(B) III e IV

(C) IV e V

(D) I, II e III

(E) Todas as afirmações estão corretas
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Prof. Maria Ester de Souza

QUESTÃO 2 – Pode-se conceituar Plano Diretor municipal como sendo o conjunto de proposições,

em forma de lei (instrumento de política urbana e rural), com o objetivo de orientar o desenvolvimento

do município em todos os seus aspectos: social, cultural, físico, ambiental, econômico, administrativo.

Para sua elaboração uma série de medidas devem ser tomadas para que o produto final cumpra a

função do instrumento, qual seja, promover a função social da cidade.

Analise as afirmações abaixo:

I – Um plano Diretor que se proponha a ser participativo deve considerar que as pessoas da localidade

que o plano abranger, são as principais fontes de informações sobre sua necessidade;

II – Um dos objetivos da elaboração do plano diretor é a tentativa de tornar mais equilibradas as

oportunidades de acesso à cidade e às funções urbanas (e rurais) contribuindo para diminuição da

desigualdade social;

III – os trabalhos de elaboração de um plano deverão ser conduzidos pela administração publica,

sempre a partir da iniciativa desta, com a presença, nos trabalhos, de equipe técnica especializada

multidisciplinar;

IV – A primeira fase do trabalho de elaboração do plano é a divulgação e publicação em veículos oficias

e mídias locais, de que se está pretendendo faze-lo;

V – Em segundo lugar, o mais importante e que torna o plano eficiente, é elaborar uma radiografia do

cenário urbano local, que deve, necessariamente, apresentar ao final, os dados tabulados e mapeados.
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Assinale a alternativa CORRETA:

(A) apenas as afirmações I e IV estão corretas;
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(D) as alternativas I, II e III são as únicas verdadeiras;

(E) Todas as afirmações estão corretas
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Prof. Maria Ester de Souza

QUESTÃO 3 – O Plano Diretor tem como objetivo orientar as ações do poder público,

visando compatibilizar os interesses coletivos e garantir de forma mais justa os benéficos da

urbanização, garantir princípios da reforma urbana, direito à cidade e à cidadania, gestão

democrática da cidade. Sobre esse tema, analise as afirmações abaixo:

I.O Plano Diretor compõe-se fundamentalmente de: lei do plano diretor, lei do zoneamento,

lei do parcelamento do solo, código de obras e proposições a nível municipal, estadual e

federal das obras e ações prioritárias decorrentes.

II. O Plano Diretor identifica os princípios e diretrizes que devem orientar as entidades

públicas e privadas na busca do desenvolvimento integrado das comunidades.

III. Uma das diretrizes do Plano Diretor é ordenar a ocupação na zona de expansão urbana

evitando a ocorrência de loteamentos descontínuos e a construção indiscriminada em locais

de ocupação rarefeita e afastados do centro urbano, mantendo como rurais as áreas de

elevado potencial agrícola.

IV. Quem deve emitir parecer sobre os assuntos que lhe forem propostos pelo órgão

Municipal de Planejamento ou pela câmara de vereadores, pertinentes à aplicação do Plano

Diretor é o Prefeito.
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Marque a alternativa correta:

(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

(C) Apenas a afirmativa III está correta.

(D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
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Prof. Maria Ester de Souza

QUESTÃO 4 – O(a) ................................. disporá sobre desenvolvimento e expansão

urbana, zoneamento, áreas de especial interesse, ocupação dos imóveis, paisagem e

estética urbana, proteção ao ambiente natural e construído, equipamentos urbanos e

comunitários, parâmetros urbanísticos, infraestrutura viária, critérios para permuta de

usos ou índices e outras limitações administrativas para a ordenação da cidade.

A. Plano Diretor.

B. Código de Posturas.

C. Lei de Parcelamento do Solo.

D. Código de Obras e de Edificações.

E. Plano de Transportes Urbanos.



Prof. Maria Ester de Souza

QUESTÃO 5 - A Lei no 10.257/2001, conhecida como Estatuto das Cidades, foi um relevante

marco na formulação das políticas públicas urbanas. As inovações e instrumentos dessa Lei são

ainda hoje bastante discutidos nos meios técnicos e acadêmicos, mas avanços ainda são

necessários para que sejam efetivamente aplicados pelos diversos municípios. A respeito do

Estatuto das Cidades, assinale a alternativa correta.

(A) Considerando a complexidade das questões urbanas e a diversidade dos municípios

brasileiros, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência para legislar

sobre normas gerais do direito urbanístico.

(B) Os planos diretores são obrigados a englobar apenas os limites de todas as áreas urbanas
dentro do limite do município.

(C) Nos empreendimentos e atividades para os quais é exigido o estudo prévio de impacto de

vizinhança (EIV), este substitui o estudo prévio de impacto ambiental (EIA).

(D) São exemplos de instrumentos da política urbana: os planos nacionais, regionais e estaduais

de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, os institutos tributários e

financeiros e os institutos jurídicos e políticos.

(E) Apenas cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a ter planos diretores.
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Prof. Maria Ester de Souza

Questão 6 - Com relação à forma como são tratados os instrumentos da política urbana no

Estatuto da Cidade (Lei Federal n.º 10.257/2001) e Estatuto da Metrópole, é correto afirmar

que:

A) o Estatuto da Cidade determina que os instrumentos serão aplicados pelo Município, nas

questões pertinentes ao interesse local, e pela autoridade metropolitana, no que diz respeito

aos interesses comuns a mais de um município metropolitano.

B) o Estatuto da Cidade determina que os instrumentos serão aplicados pelo Município, nas

questões pertinentes ao interesse local, e pelo governo do Estado, no que diz respeito aos
interesses comuns a mais de um município metropolitano.

C) o Estatuto da Metrópole determina que, nos municípios integrantes de região

metropolitana, os instrumentos estabelecidos no Estatuto da Cidade passarão a ser de

competência da autoridade metropolitana.

D) o Estatuto da Metrópole propõe que os instrumentos da política urbana estabelecidos no

Estatuto da Cidade possam ser aplicados à execução das ações decorrentes da Política

Nacional de Planejamento Regional Urbano.
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PLANO DIRETOR DE GOIÂNIA

Lei Complementar 171, de 29 de maio de 2007

Dispõe sobre o Plano Diretor e o processo de planejamento urbano do

Município de Goiânia e dá outras providências



Prof. Maria Ester de Souza

Importante ressaltar que Goiânia possui outros cinco planos diretores

publicados:

Três pelo governo do Estado

1933 – Attílio Correia Lima; 1962 – Luis Saia; 1979 – Jorge Wilheim;

e três pelo município que passou a fazer a gestão do território no final da

década de 1960

1994 – elaborado pela empresa Engevix;

2000 – Plano Diretor Integrado de Goiânia, o PDIG 2000;

2007 – Lei Complementar 171/2007 – atual Plano Diretor, com revisão

publicada no DOM em 04 de março de 2022.



Prof. Maria Ester de Souza

O plano está dividido em:

Estratégias de Ordenamento Territorial;

Estratégias de Sustentabilidade Sócio-ambiental;

Estratégias de Mobilidade, Acessibilidade e Transporte;

Estratégias de Desenvolvimento Econômico;

Estratégias de Desenvolvimento Sócio-cultural;

Estratégias de Gestão Urbana;

...

Até 2010 – 12 decretos e leis de regulamentação (Exemplos: 

Código municipal de mobilidade; Plano de arborização urbana; 

Plano municipal de drenagem urbana; Plano de gestão de 

resíduos sólidos) foram publicados mas nunca implementados.



Prof. Maria Ester de Souza

A Lei complementar nº 171 – atual Plano Diretor de Goiânia - publicado no diário

oficial nº 4.147, em 26 de junho de 2007 é uma revisão do plano de 1994 e foi

iniciada em 2002. O Prefeito em 2007 era Iris Resende (PMDB).

A Lei 171/2007 apresenta como principais diretrizes:

 O conceito de cidade compacta;

 Instalar os Corredores exclusivos e preferenciais;

 Promover Habitação de baixa renda;

 Promover a Modernização administrativa;

 Ocupar os vazios urbanos;

 Definição das Macrozonas territoriais;



Prof. Maria Ester de Souza

O PD de Goiânia possui 226 artigos, 7 anexos e 10 figuras. Sua estrutura obedece aos 

preceitos do Estatuto da Cidade e se compõe dos seguintes títulos:

Parte I

TÍTULO I - DA POLÍTICA URBANA

TÍTULO II - DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Parte II

TITULO I - DO MODELO ESPACIAL

TÍTULO III - DOS ELEMENTOS ESTRUTURADORES DO MODELO ESPACIAL

TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA 

INTERVENÇÃO NO SOLO

Parte III

TITULO I - DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

Parte IV

TITULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

ANEXOS E FIGURAS



Prof. Maria Ester de Souza

PARTE I

TÍTULO I - DA POLÍTICA URBANA

CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

CAPÍTULO II - DO CONTEÚDO

Art. 7º A implementação da estratégia de ordenamento

territorial se efetiva:

I – dividindo o território urbano e rural do Município em

Macrozonas, considerando como determinantes seu

espaço construído e as sub-bacias hidrográficas do

território com ocupação rarefeita;

II – priorizando a urbanização e a densificação da cidade

construída;

(...)

VI – implantando a rede viária básica de forma a

privilegiar o sistema de transporte coletivo, cicloviário

e o de pedestre;

VII – implantando uma política habitacional que

privilegie as habitações sociais.



Prof. Maria Ester de Souza

Sobre a Estratégia de Acessibilidade, mobilidade e transporte:

Art. 28. O Programa de Sistematização de Transporte Coletivo se viabiliza com a implantação da

rede estrutural de transporte coletivo que é composta por corredores e por equipamentos

complementares que permitem a integração entre as linhas que compõem a Rede Metropolitana de

Transportes Coletivos – RMTC.

Sobre isso também é importante entender a diferença entre corredores de transporte

exclusivo e preferencial:

I - corredores exclusivos: vias dotadas de pistas exclusivas para a circulação dos ônibus,

localizados no eixo central da via, segregados do tráfego geral por meio de elementos físicos ou

sinalização, onde operam linhas de transporte coletivo de maior oferta e capacidade de transporte;

II - corredores preferenciais: vias dotadas de faixas de tráfego para a circulação dos ônibus do

tipo exclusivos, que só admitem o ingresso de outros veículos em locais específicos para acesso aos

lotes ou conversão à direita, ou do tipo preferenciais que admitem a circulação de outros veículos,

porém, com prioridade à circulação dos ônibus.



Prof. Maria Ester de Souza

PARTE II

TÍTULO I - DO MODELO ESPACIAL

Área Urbana Construída – 442,506181 km²

Área Urbana Construída Descontínua Parque dos Cisnes: 1,478377 km²

Área Urbana Construída Descontínua Vila Rica: 0,189442 km²

Área Rural – 282,711000 km²

Área do Município – 726,885000 km²



Prof. Maria Ester de Souza

Art. 77. Ficam instituídas oito Macrozonas no território do Município, a saber:

§ 1º Macrozona Construída, coincidente com os limites do Perímetro Urbano definido nesta lei.

§ 2º Macrozona Rural do Barreiro, constituída pelas áreas integrantes da sub-bacia do Córrego 

Barreiro, situada a sudeste do território.

§ 3º Macrozona Rural do Lajeado, constituída pelas áreas integrantes da sub-bacia do Córrego Lajeado, 

situada a leste do território;

§ 4º Macrozona Rural do João Leite, constituída pelas áreas integrantes da sub-bacia do Ribeirão João 

Leite, situada a norte do território.

§ 5º Macrozona Rural do Capivara, constituída pelas áreas integrantes da sub-bacia do Córrego 

Capivara, situada a norte do território.

§ 6º Macrozona Rural do São Domingos, constituída pelas áreas integrantes da sub-bacia do Córrego 

São Domingos, situada a noroeste do território.

§ 7º Macrozona Rural do Alto Anicuns, situada a oeste e constituída pelas áreas integrantes da sub-

bacia do Ribeirão Anicuns;

§ 8º Macrozona Rural do Alto Dourados, constituída pelas áreas integrantes da sub-bacia do Ribeirão 

Dourados, situada a sudoeste do território.
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TÍTULO III - DOS ELEMENTOS ESTRUTURADORES DO MODELO ESPACIAL
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Sobre o parcelamento do solo, o plano diretor indica as diretrizes gerais:

Art. 86. O parcelamento do solo na Macrozona Construída se sujeitará à parcela mínima

de 270,00m² (duzentos e setenta metros quadrados) e com frente mínima de 10m (dez

metros) por unidade imobiliária, salvo casos previstos nesta lei.
Nota: Ver artigo 167 da Lei Complementar nº 177, de 09 de janeiro de 2008.

Art. 87. Nos novos parcelamentos deverão ser implantados Bacias de Retenção de

águas pluviais e Caixas de Recarga do lençol freático, segundo a necessidade de

drenagem prevista pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia, para cada sub-

bacia hidrográfica, além de infra-estrutura completa às expensas do empreendedor.

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lc_20080109_000000177.html#ART000167
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Sobre o parcelamento do solo, o plano diretor indica as diretrizes gerais:

Art. 89. O parcelamento do solo na Macrozona Construída fica condicionado ao critério de

contigüidade a outro parcelamento implantado e com no mínimo 30% (trinta por cento)

de ocupação, esta entendida como edificada e habitada.

Art. 90. Excetuam-se das exigências dos artigos 87 e 88 os parcelamentos promovidos

por cooperativas e associações habitacionais, que preencham os pressupostos

regulamentares, formalmente instituídas sem fins lucrativos que celebrarem convênio com

o Poder Público Municipal, visando o desenvolvimento de programas habitacionais para

população de baixa renda e equipamentos urbanos destinados a geração de emprego e

renda
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

Sobre as questões ambientais o plano é mais restritivo que a lei federal atual e apresenta as

seguintes diretrizes:

I - No Município de Goiânia consideram-se Áreas de Preservação Permanente – APP’s:

a) as faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água temporários e permanentes, com largura

mínima de 50m (cinqüenta metros), a partir das margens ou cota de inundação para todos os

córregos; de 100m (cem metros) para o Rio Meia Ponte e os Ribeirões Anicuns e João Leite,

desde que tais dimensões propiciem a preservação de suas planícies de inundação ou várzeas;

Nota: Ver artigo 54-D da Lei Complementar nº 177, de 09 de janeiro de 2008,

54-D. Os casos excepcionais de lotes em que o limite de fundo coincida com a margem do curso d’água ou fundo de vale,

deverão garantir o afastamento mínimo de fundo de 30m (trinta metros), medidos a partir da margem do curso d’água, em

similaridade ao estabelecido no Código Florestal Brasileiro.

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lc_20080109_000000177.html#ART000054ART000004
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

CAPÍTULO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Seção I - Das Normas Específicas para a Macrozona Construída

Subseção I - Da Identificação das Unidades Territoriais

Subseção II - Do Controle das Atividades

Subseção III - Do Controle da Ocupação

Subseção IV - Dos Parâmetros Urbanísticos

Art. 122. Os parâmetros urbanísticos admitidos na Macrozona Construída, referentes ao Índice de

Ocupação, à altura máxima e aos afastamentos frontal, lateral e de fundo resultarão da aplicação de

uma progressão matemática gradual por pavimentos, conforme estabelecido na Tabela de Recuos,

constante do Anexo X, desta Lei.

Nota: ver Tabela I do § 2º do Art. 50 da Lei Complementar nº 177, de 09 de janeiro de 2008.

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lc_20080109_000000177.html#TAB000001


Prof. Maria Ester de Souza

TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

CAPÍTULO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Seção I - Das Normas Específicas para a Macrozona Construída

Subseção I - Da Identificação das Unidades Territoriais

Subseção II - Do Controle das Atividades

Subseção III - Do Controle da Ocupação

Subseção IV - Dos Parâmetros Urbanísticos

Art. 122. Os parâmetros urbanísticos admitidos na Macrozona Construída, referentes ao Índice de

Ocupação, à altura máxima e aos afastamentos frontal, lateral e de fundo resultarão da aplicação de

uma progressão matemática gradual por pavimentos, conforme estabelecido na Tabela de Recuos,

constante do Anexo X, desta Lei.

Nota: ver Tabela I do § 2º do Art. 50 da Lei Complementar nº 177, de 09 de janeiro de 2008.

progressão matemática 

gradual = 0,20m ou 20 cm

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lc_20080109_000000177.html#TAB000001
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

CAPÍTULO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Seção I - Das Normas Específicas para a Macrozona Construída

Subseção I - Da Identificação das Unidades Territoriais

Subseção II - Do Controle das Atividades

Subseção III - Do Controle da Ocupação

Subseção IV - Dos Parâmetros Urbanísticos

Art. 122. Os parâmetros urbanísticos admitidos na Macrozona Construída, referentes ao Índice de

Ocupação, à altura máxima e aos afastamentos frontal, lateral e de fundo resultarão da aplicação de

uma progressão matemática gradual por pavimentos, conforme estabelecido na Tabela de Recuos,

constante do Anexo X, desta Lei.

Nota: ver Tabela I do § 2º do Art. 50 da Lei Complementar nº 177, de 09 de janeiro de 2008.

Aproximadamente 30 andares

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lc_20080109_000000177.html#TAB000001
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PARTE III

TÍTULO I - DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

CAPÍTULO I - DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

CAPÍTULO II - DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CAPÍTULO III - DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS

PARTE IV

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 192. Os principais instrumentos do Planejamento

são:

I – Plano Diretor;

II – Plano Plurianual;

III – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

IV– Lei Orçamentária Anual - LOA;

V– Planos e Programas Setoriais;

VI – Estatuto da Cidade - Lei Federal 10.257/2001;

VII – Código Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único. VETADO.
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Art. 101. Os controles da distribuição das atividades no território classificam-se nos seguintes 

graus:

I – atividades de grau de incomodidade 1 (um)- não causam incômodo e nem impacto significativo

ao ambiente, à estrutura e à infra-estrutura urbana.

II – atividades de grau de incomodidade 2 (dois);

III – atividades de grau de incomodidade 3 (três);

IV– atividades de grau de incomodidade 4 (quatro)- potencial de causar incômodo e impacto 

significativo ao ambiente, à estrutura e à infraestrutura urbanas.;

V– atividades de grau de incomodidade 5 (cinco) – provocam maior grau de incômodo e impacto 

ao ambiente, à estrutura e à infra-estrutura urbana.
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

CAPÍTULO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Seção I - Das Normas Específicas para a Macrozona Construída

Subseção I - Da Identificação das Unidades Territoriais

Art. 110. Para efeito de dar tratamento urbanístico à Macrozona Construída ficam instituídas as 

seguintes unidades territoriais:

Áreas Adensáveis

Áreas de Desaceleração de Densidades

Áreas de Adensamento Básico

Áreas de Restrição à Ocupação

Parágrafo único. Entende-se por vazios urbanos os imóveis não parcelados, subutilizados ou não utilizados

integrantes do tecido urbano, desde que servido por infra-estrutura e acesso direto por via pública, nos

termos de regulamento específico, conforme a FIG. 6 – Vazios Urbanos, constante desta Lei.
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

CAPÍTULO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Seção I - Das Normas Específicas para a Macrozona Construída

Subseção I - Da Identificação das Unidades Territoriais

Subseção II - Do Controle das Atividades

Subseção III - Do Controle da Ocupação

Subseção IV - Dos Parâmetros Urbanísticos

.

Art. 124. As unidades territoriais identificadas como Áreas Adensáveis e Áreas de Desaceleração 

de Densidades não sofrerão limitações quanto a altura máxima das edificações, sendo esta 

resultante da aplicação dos afastamentos e índice de ocupação máximo previstos nesta Lei.
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

CAPÍTULO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Seção I - Das Normas Específicas para a Macrozona Construída

Subseção I - Da Identificação das Unidades Territoriais

Subseção II - Do Controle das Atividades

Subseção III - Do Controle da Ocupação

Subseção IV - Dos Parâmetros Urbanísticos

Art. 128. Fica estabelecido o Índice de Permeabilidade mínimo de 15% (quinze por cento) da área do 

terreno, para todos os lotes e glebas da Macrozona Construída.
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

CAPÍTULO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Seção I - Das Normas Específicas para a Macrozona Construída

Subseção I - Da Identificação das Unidades Territoriais

Subseção II - Do Controle das Atividades

Subseção III - Do Controle da Ocupação

Subseção IV - Dos Parâmetros Urbanísticos

Art. 129. Excetua-se dos parâmetros urbanísticos estabelecidos nessa Lei para as unidades

territoriais da Macrozona Construída identificados como Áreas Adensáveis e Áreas de Desaceleração

de Densidades, e para o Setor Campinas o uso caracterizado como edifício-garagem...
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

CAPÍTULO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Seção I - Das Normas Específicas para a Macrozona Construída

Subseção I - Da Identificação das Unidades Territoriais

Subseção II - Do Controle das Atividades

Subseção III - Do Controle da Ocupação

Subseção IV - Dos Parâmetros Urbanísticos

CAPÍTULO III - DAS ÁREAS DE PROGRAMAS ESPECIAIS

São as áreas sujeitas a regimes urbanísticos especiais, conforme disporá lei municipal, classificando-

se em:

a) Áreas de Programas Especiais de Interesse Social;

b) Áreas de Programas Especiais de Interesse Urbanístico;

I – o Setor Central, abrangendo o Centro Histórico;

II – o Setor Campinas;

III – o Setor Sul;

IV– as áreas dos equipamentos: Autódromo Internacionalde Goiânia, Parque Agropecuário de 

Goiânia, Hipódromo da Lagoinha, área da antiga Sede do Departamento Estadual de Rodagens do 

Estado de Goiás - DERGO, antigo Frigorífico Matingo;
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

CAPÍTULO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Seção I - Das Normas Específicas para a Macrozona Construída

Subseção I - Da Identificação das Unidades Territoriais

Subseção II - Do Controle das Atividades

Subseção III - Do Controle da Ocupação

Subseção IV - Dos Parâmetros Urbanísticos

CAPÍTULO III - DAS ÁREAS DE PROGRAMAS ESPECIAIS

São as áreas sujeitas a regimes urbanísticos especiais, conforme disporá lei municipal, classificando-

se em:

a) Áreas de Programas Especiais de Interesse Social;

b) Áreas de Programas Especiais de Interesse Urbanístico;

c) Áreas de Programas Especiais de Interesse Ambiental.

I - Programa Macambira Anicuns;

II – Programa Meia Ponte;

III – Parque Municipal do Cerrado, adjacente ao Paço Municipal;

IV– Parque Flamboyant; V– Parque Cascavel; Lago das Rosas; Cascalheira...
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TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE REGULAÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO SOLO

CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Do Parcelamento

Seção II - Da Classificação dos Usos

Seção III - Dos Empreendimentos de Impacto

Seção IV - Do Controle das Atividades

Seção V - Dos Parâmetros Urbanísticos

Seção VI - Dos Parâmetros Ambientais

CAPÍTULO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS

Seção I - Das Normas Específicas para a Macrozona Construída

Subseção I - Da Identificação das Unidades Territoriais

Subseção II - Do Controle das Atividades

Subseção III - Do Controle da Ocupação

Subseção IV - Dos Parâmetros Urbanísticos

CAPÍTULO III - DAS ÁREAS DE PROGRAMAS ESPECIAIS

CAPÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA

Seção I - Dos Instrumentos em Geral

Seção II - Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

Seção III - Do Direito de Preempção

Seção IV - Da Outorga Onerosa do Direito de Construir

Seção V - Da Outorga Onerosa de Alteração de Uso

Seção VI - Da Transferência do Direito de Construir

Seção VII - Das Operações Urbanas Consorciadas

Seção VIII - Dos Instrumentos de Regularização Fundiária

Seção IX - Dos Instrumentos de Gestão Ambiental

Subseção I - Da Carta de Risco

Subseção II - Do Termo de Compromisso Ambiental

Subseção III - Da Avaliação Ambiental Estratégica

Subseção IV - Da Aplicação dos Instrumentos nas Áreas Ambientais
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Art. 177. Fica criado o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Goiânia –

IPPUG...

Art. 180. Para consecução das atribuições previstas no artigo anterior, fica criada a

Câmara Técnica de Planejamento, que passa a integrar a estrutura administrativa...

Art. 181. Ficam criadas junto à Secretaria Municipal de Planejamento a Câmara

Técnica de Áreas Públicas e Regularização Regularização Fundiária, a Câmara Técnica

de Uso e Ocupação do Solo e a Câmara Técnica de Parcelamento do Solo, que passa

a integrar a estrutura administrativa básica da Secretaria Municipal de Planejamento,

conforme disposto no artigo 12 da Lei n° 7.747, de 13 de novembro de 1997 (Reorganiza

a estrutura administrativa da Prefeitura de Goiânia e dá outras providências).

do planejamento municipal
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Art. 192. Os principais instrumentos do Planejamento são:

I – Plano Diretor;

II – Plano Plurianual;

III – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

IV– Lei Orçamentária Anual - LOA;

V– Planos e Programas Setoriais;

VI – Estatuto da Cidade - Lei Federal 10.257/2001;

VII – Código Municipal de Meio Ambiente.

Art. 193. A participação efetiva dos diversos segmentos da sociedade, no

Sistema Municipal de Planejamento se realizará de forma representativa por

meio do Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR.

do sistema municipal de planejamento
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QUESTÃO 7 - (questão 29 – PROVA UFG, 2012) O Plano Diretor do

Município de Goiânia estabelece diretrizes para efetivar uma estratégia de

ordenamento territorial que “objetiva a construção de um modelo espacial

com a finalidade de promover a sustentabilidade socioambiental e

econômica”. Uma destas diretrizes é:

(A) permitir a todos os cidadãos acesso igual aos bens e a todos os

serviços oferecidos dentro do Município.

(B) promover o desenvolvimento da economia municipal por meio da sua

distribuição equilibrada pelo território, contemplando a proximidade e

complementaridade entre as diversas funções urbanas.

(C) propiciar tratamento ao território urbano, de modo que possibilite a

expansão ordenada do espaço urbano sobre o rural.

(D) disciplinar e ordenar o uso do solo, com o objetivo de dar suporte ao

desenvolvimento de uma Metrópole
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QUESTÃO 7 - (questão 29 – PROVA UFG, 2012) O Plano Diretor do

Município de Goiânia estabelece diretrizes para efetivar uma estratégia de
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(A) permitir a todos os cidadãos acesso igual aos bens e a todos os

serviços oferecidos dentro do Município.
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distribuição equilibrada pelo território, contemplando a proximidade e

complementaridade entre as diversas funções urbanas.

(C) propiciar tratamento ao território urbano, de modo que possibilite a

expansão ordenada do espaço urbano sobre o rural.
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desenvolvimento de uma Metrópole
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QUESTÃO 8 - De acordo com a Lei Complementar nº 171, de 29 de maio de 2007,

que institui o Plano Diretor do Município de Goiânia. No que se refere aos Eixos

Estratégicos e às Políticas de Mobilidade e Acessibilidade, analise as afirmativas a

seguir, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).

( ) O Município implementará políticas de desenvolvimento do transporte individual.

( ) O Município implementará políticas de reestruturação da malha viária, incluindo as

ações de melhoria de fluxos.

( ) O Município implementará políticas de incremento da mobilidade com base na

autopropulsão de pedestres e ciclistas.

A sequência correta é:

(A) F-F-V;

(B) V-V-F;

(C) F-V-V;

(D) F-V-F;

(E) V-F-F.
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Questão 9 – (Questão 28 – UFG, 2012) O Programa de Promoção da

Acessibilidade Universal, contido no Plano Diretor do Município de Goiânia,

objetiva “garantir o direito de a pessoa movimentar-se e locomover-se de acordo

com as suas capacidades individuais, livre de obstáculos que limitem ou

impeçam o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança”.

Uma das diretrizes para sua implementação é:

(A) a promoção da cultura da acessibilidade em todo o Município, implantando o

programa brasileiro de acessibilidade urbana denominado Brasil Acessível.

(B) a instalação e manutenção de mobiliário urbano acessível, de acordo com a

NBR 9050/04.

(C) a regulamentação e a implementação das ações relativas à mobilidade dos

portadores de deficiência física, assegurando incentivos fiscais aos prestadores

de serviços.

(D) a construção das calçadas para atender ao fluxo de pedestres da cidade,

especialmente de pessoas portadoras de limitações locomotoras.
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Questão 10 - A hierarquia da rede viária de Goiânia é composta por vias existentes e 

projetadas, classificadas em:

(A) Vias Expressas, Vias Marginais, Vias Coletoras e Ciclovias;

(B) Vias Expressas, Vias Arteriais, Vias Coletoras, Vias Locais, Vias de Pedestre e Ciclovias;

(C) Vias Coletoras, Vias Arteriais e Vias Locais;

(D) Vias Expressas, Vias marginais, Vias de Pedestres, Vias Cicláveis;

(E) Vias Locais e de Pedestres; Vias Arteriais e Vias Coletoras.

.
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QUESTÃO 11 - Com relação ao Plano Diretor de Goiânia, identifique a afirmação correta:

I. O documento que estabelece os critérios de zoneamento urbano e ocupação do solo na

capital entrou em vigor em 2007 e substitui o plano de 1994.

II. O Plano Diretor incorpora o enfoque ambiental de planejamento na definição do

modelo de desenvolvimento do Município, sem que necessariamente haja obrigação de

compatibilizar-se com os planos regionais e setoriais complementares.

III. Dentre os principais conteúdos do Plano Diretor de Goiânia estão a caracterização

atual do Município e a apresentação de cenários desejáveis por Eixo Estratégico

IV. A estratégia de ordenamento territorial objetiva a construção de um modelo espacial

com a finalidade de promover a cidade compacta para legalizar a função de sede de

Região Metropolitana.

A alternativa correta é:

A. Apenas as assertivas I e III estão corretas.

B. Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

C. Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

D. As assertivas I, II, III e IV estão corretas
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QUESTÃO 12 - Sobre o parcelamento do solo, o Plano diretor de Goiânia decreta que:

A) O parcelamento do solo na Macrozona Construída se sujeitará à parcela mínima de

270,00m² (duzentos e setenta metros quadrados) e com frente mínima de 6,00 m (seis

metros) por unidade imobiliária, salvo casos previstos nesta lei.

B) Nos novos parcelamentos deverão ser implantados Bacias de Retenção de águas pluviais

e Caixas de Recarga do lençol freático, segundo a necessidade de drenagem prevista pelo

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia, para cada sub-bacia hidrográfica, além de

infra-estrutura completa às expensas do empreendedor.

C) O parcelamento do solo na Macrozona Construída fica condicionado ao critério de

contigüidade a outro parcelamento implantado e com no mínimo 40% (quarenta por cento) de

ocupação, esta entendida como edificada e habitada.

D) Excetuam-se das exigências das regras do Plano Diretor, os parcelamentos promovidos

por cooperativas e associações habitacionais, que preencham os pressupostos

regulamentares, formalmente instituídas sem fins lucrativos que celebrarem convênio com o

Poder Público Municipal, visando o desenvolvimento econômico do município.
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QUESTÃO 13 – Os parâmetros urbanísticos admitidos na Macrozona Construída, referentes ao Índice 

de Ocupação, à altura máxima e aos afastamentos frontal, lateral e de fundo resultarão da aplicação de 

uma progressão matemática gradual por pavimentos. Esse cálculo é feito com base em tabela 

disponibilizada e segue as seguintes regras:

A - Índice de Ocupação máximo será de 50% (cinqüenta por cento) para todos os terrenos da

Macrozona Construída, a partir de 6m (seis metros) de altura da edificação, contados a partir do final de

sua laje de cobertura.

B - Nas Unidades de Uso Sustentável, integrantes da unidade territorial definida como Áreas de

Restrição à Ocupação Urbana, os parâmetros urbanísticos serão os mesmos das outras zonas da

cidade.

C - As unidades territoriais da Macrozona Construída identificadas como Unidades de Uso Sustentável

e Áreas de Adensamento Básico, além da aplicação dos parâmetros urbanísticos estabelecidos nesta

Lei, estarão sujeitas à limitação de altura máxima das edificações em até 6m (seis metros) de altura

para a laje de cobertura.

D - Não serão admitidos liberação dos recuos laterais e de fundo das edificações com até 6m (seis

metros) de altura, contados até sua laje de cobertura, excetuados os casos de subsolos aflorados que

deverão estar de acordo com o que disporá regulamento próprio.
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QUESTÃO 14 – Em Goiânia, o parcelamento do solo urbano está sujeito à aprovação de 

projeto na Prefeitura e considera que:

A) loteamento urbano, a subdivisão da área em lotes destinados à residencias, 

compreendendo o respectivo arruamento;

B) remanejamento subentende alteração do local do loteamento;

C) desmembramento é a integração de uma ou várias partes de um terreno, para 

constituírem novo lote ou para serem incorporadas a lotes vizinhos; 

D) remembramento é a operação inversa de loteamento;

E) reloteamento compreende a subdivisão, em planta, de uma área de terreno de um novo 

loteamento
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QUESTÃO 15 – o Plano Diretor de Goiânia indica diretrizes de parcelamento do solo para aprovação

de novos loteamentos e indica uma classificação de usos para controle da ocupação do solo. Sobre o

parcelamento, podemos dizer que:

A) Em Goiânia, para se aprovar um loteamento, os lotes devem ter, no máximo, 270,00m² de área,

sem exceção.

B) O parcelamento do solo na Macrozona Construída fica condicionado ao critério de contigüidade a

outro parcelamento implantado mesmo que não esteja consolidado.

C) Na aprovação de empreendimento de impacto, a elaboração de um Estudo de Impacto de

vizinhança (EIV) não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental

(EIA).

D) Na distribuição das atividades no território, o critério de localização se baseara nas dimensões do

projeto e estará condicionado a apresentação de EIT..
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QUESTÃO 16 – Dos instrumentos urbanístico de regulação para intervenção no solo, tem-se no Plano

Diretor de Goiânia, a partir das normas gerais de parcelamento uso e ocupação do solo, os

parâmetros ambientais. Sobre esse tema, é correto afirmar que:

A) O Plano Diretor de Goiânia é mais restritivo que o Código Florestal Federal (2012);

B) O município considera Área de Preservação Permanente – APP, os topos de morro, as unidades de

Conservação e as margens dos córregos;

C) parques naturais municipais, estações ecológicas, reservas biológicas e monumentos naturais são 

áreas de uso restrito e estão sujeitas a índices de ocupação específicos;

D) APP, florestas e demais formas de vegetação, n]ao podem ser desapropriadas pelo Poder Público.
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QUESTÃO 17 – no Plano Diretor de Goiânia, Áreas de Preservação Permanente, são Unidades de

Proteção Integral que tem caráter de proteção total e se caracterizam por serem:

A) as faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água temporários e permanentes;

B) as áreas circundantes das nascentes permanentes e temporárias, de córrego, ribeirão e rio

C) os topos e encostas dos morros;

D) todas as áreas recobertas por florestas nativas, bem como cerrado ou savana, identificáveis e

delimitáveis dentro do perímetro do território do Município

E) Todas as alternativas anteriores.
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QUESTÃO 18 – O plano diretor de Goiânia institui unidades territoriais para controle e ordenamento

do território, chamadas de Áreas Adensáveis, Áreas de Desaceleração de Densidades, Áreas de

Adensamento Básico e Áreas de Restrição à Ocupação. Sobre as características desse modelo de

ordenamento territorial, podemos afirmar que:

A) Em Goiânia, os vazios urbanos também são considerados unidades territoriais, sujeitas a liberação

de índices urbanísticos específicos.

B) O controle da localização, natureza e porte das atividades na Macrozona Construída observarão o

grau de incomodidade a ser estabelecido em lei específica.

C) Os parâmetros urbanísticos admitidos na Macrozona Construída, referentes ao Índice de

Ocupação, à altura máxima e aos afastamentos frontal, lateral e de fundo resultarão da aplicação de

uma progressão matemática gradual por pavimentos.

D) O Índice de Permeabilidade mínimo para construções novas na capital é de 15% (quinze por cento)

da área do terreno, para todos os lotes e glebas da Macrozona Construída, com exceção dos lotes

nas UUS, cujo índice deverá ser igual ou maior que 25% .

E) Todas as alternativas anteriores.
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QUESTÃO 19 – A outorga onerosa do direito de construir é um instrumento da política

urbana, utilizado pela gestão urbana do município de Goiânia com o objetivo, dentre outros,

de aumentar a capacidade de interferir sobre os mercados imobiliários. Analise as assertivas

abaixo:

I – O instrumento da outorga onerosa imprime na legislação urbanística a ideia de que deve

haver uma separação do direito de propriedade do direito de construir nela;

II – No município de Goiânia são isentos de pagamento da Outorga Onerosa do Direito de

Construir todos os imóveis contidos nas Áreas Especiais de Interesse Social, áreas de

programas especiais de interesse ambiental e nas Áreas de Adensamento Básico, até no

máximo ao correspondente à área de sua unidade imobiliária.

III – os valores de OO não incidirão sobre as edificações a serem aprovadas na unidade

territorial identificada como Áreas de Desaceleração de Densidades, integrantes da

Macrozona Construída.

IV - A integralidade dos recursos auferidos com a adoção da Outorga Onerosa do Direito de

Construir serão aplicados, dentre outras coisas, em

Programas de regularização fundiária
A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

C) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

D) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
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máximo ao correspondente à área de sua unidade imobiliária.

III – os valores de OO não incidirão sobre as edificações a serem aprovadas na unidade

territorial identificada como Áreas de Desaceleração de Densidades, integrantes da

Macrozona Construída.

IV - A integralidade dos recursos auferidos com a adoção da Outorga Onerosa do Direito de

Construir serão aplicados, dentre outras coisas, em

Programas de regularização fundiária
A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

C) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

D) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.



Prof. Maria Ester de Souza

QUESTÃO 20 – O plano diretor de Goiânia apresenta capítulo regulando os instrumentos

de politica urbana conforme recomenda o Estatuto da Cidade. Analise as afirmações

abaixo e assinale a alternativa ERRADA:

A) Dentre os instrumentos estão previstos a elaboração de programas de incentivos e

benefícios fiscais e financeiros; programas de servidão e limitações administrativas

além de programa de concessão urbanística;

B) Outros instrumentos são avaliação de impacto ambiental; certificação ambiental;

negociação e acordo de convivência;

C) Parcelamento compulsório; regularização fundiária; operações urbanas consorciadas e

imposto progressivo no tempo são os únicos instrumentos possíveis de regular o solo

urbano;

D) Os instrumentos regulação do solo deverão ser objeto de legislação específica, cujas

adequações deverão ser feitas no prazo não superior a dois anos após a aprovação do

Plano Diretor.
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QUESTÃO 20 – O plano diretor de Goiânia apresenta capítulo regulando os instrumentos

de politica urbana conforme recomenda o Estatuto da Cidade. Analise as afirmações

abaixo e assinale a alternativa ERRADA:

A) Dentre os instrumentos estão previstos a elaboração de programas de incentivos e

benefícios fiscais e financeiros; programas de servidão e limitações administrativas

além de programa de concessão urbanística;

B) Outros instrumentos são avaliação de impacto ambiental; certificação ambiental;

negociação e acordo de convivência;

C) Parcelamento compulsório; regularização fundiária; operações urbanas consorciadas e

imposto progressivo no tempo são os únicos instrumentos possíveis de regular o solo

urbano;

D) Os instrumentos regulação do solo deverão ser objeto de legislação específica, cujas

adequações deverão ser feitas no prazo não superior a dois anos após a aprovação do

Plano Diretor.
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Lei complementar nº 177 de 09 de janeiro de 2008

Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Goiânia

e dá outras providências.

Foi alterada pela Lei complementar nº 302, de 30 de dezembro de 2016

Altera as Leis Complementares n° 177, de 09 de janeiro de 2008 e 

Lei n° 194, de 30 de junho de 2009;  

Lei n° 8.761, de 19 de janeiro de 2009; 

Lei n° 9.123, de 28 de dezembro de 2011 (que revoga dispositivos da Lei 

Complementar nº 171, 29 de maio de 2007; 

Lei n° 8.617, de 09 de janeiro de 2008.
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Lei complementar nº 177 de 09 de janeiro de 2008
Nota: ver

1 - Lei Complementar n° 314, de 05 de novembro de 2018 - institui o Alvará de Regularização;

2 - Lei n° 9.861, de 30 de junho de 2016 - regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal;

3 - Decreto nº 1.256, de 11 de maio de 2016 - dispõe sobre a Permissão de Uso e Alvará de Autorização para a implantação de 

passarela aérea e passagem subterrânea;

4 - Decreto nº 731, de 15 de março de 2016 - institui os procedimentos para a expedição de Alvará de Autorização para a 

construção e à instalação temporária de “Stand de Vendas”;

5 - Decreto nº 546, de 24 de fevereiro de 2015 - institui o Manual de Procedimentos Administrativos para Análise e Aprovação 

de Projetos Arquitetônicos;

6 - Decreto nº 1.085, de 05 de maio de 2008 - regulamenta dispositivos.

https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2018/lc_20181105_000000314.html
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2016/lo_20160630_000009861.html
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2016/dc_20160511_0000001256.html
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2016/dc_20160315_000000731.html
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2015/dc_20150224_000000546.html
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/dc_20080505_000001085.pdf
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PARTE I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO LICENCIAMENTO

LIVRO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

LIVRO II - DOS ATOS MUNICIPAIS

LIVRO III - DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

LIVRO IV - DA PREPARAÇÃO E DO INÍCIO DA OBRA

LIVRO V - DO PROJETO LEGAL

PARTE II - DAS AÇÕES FISCAIS

LIVRO I - DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES E DOS 

PROCEDIMENTOS FISCAIS

PARTE III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

18 anexos com desenhos e tabelas

O CÓDIGO:
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Art. 6 ...

§ 2º As famílias com renda mensal de até 3 (três) salário mínimos, residentes

em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e

gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para

sua própria moradia, nos temos da Lei Federal 11.888, de 24 de dezembro de

2008 e suas alterações posteriores

Art. 7º A Administração Pública Municipal licenciará o projeto arquitetônico e

fiscalizará sua regular execução até a conclusão, assim como as intervenções

em edificações concluídas, conforme a legislação urbanística e as normas

deste Código.
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Art. 9º A requerimento da parte interessada, a Administração Pública Municipal

fornecerá informações, laudos, autorizações e alvarás para a execução de obras

e de edificações, segundo manual de aprovação de projeto e de autorizações,

mediante a emissão de, dentre outros:

I - Informação e Análise de Uso do Solo;

II - Alvará de Demolição;

III - Termo de Comunicação;

IV - Alvará de Autorização;

V - Licenciamento;

VI - Alvará de Construção;

VII - Revalidação de Alvará de Construção;

VIII - Certidão de Conclusão de Obra;

IX - Certidão de Início de Obra;

X - Certidão de Demarcação e de Limites e Confrontações;

XI - Certidão de Remembramento;

XII - Certidão de Desmembramento;

XIII - Certidão de Remanejamento;

XIV - Certidão de Regularidade da Obra ou Edificação.

(Redação conferida pelo art. 

1º da Lei complementar nº 

302, de 30 de dezembro de 

2016.)
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CAPÍTULO IV - ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

Art. 32. O Alvará de Construção consiste na autorização para início da construção conforme

projeto licenciado.

Parágrafo único. O Alvará de Construção expirar-se-á no prazo de 02 (dois) anos,

contados a partir da data de sua emissão, se não for iniciada a respectiva construção.

Art. 33. O proprietário ou interessado poderá requerer, simultaneamente, o licenciamento

do projeto e a emissão do Alvará de Construção.

Redação acrescida pelo art. 1º da Lei complementar

nº 302, de 30 de dezembro de 2016.
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(2016) Art. 36-A. As habitações unifamiliares, geminadas e seriadas

até 04 (quatro) unidades serão objeto de Aprovação Responsável,

em conjunto com o autor do projeto e o responsável técnico pela

edificação.

§ 3º Apresentado o projeto simplificado,

objeto da Aprovação Responsável,

resultará o documento de Alvará Fácil.
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VII - o passeio público, fora da área limitada pelo tapume, deverá: 

a) ser mantido limpo e desobstruído; 

b) ter piso contínuo, nivelado e desempenado, com superfície regular, firme, 

estável, antiderrapante e não trepidante; 

c) ter inclinação transversal máxima de 3% (três por cento); 

d) ter inclinação longitudinal igual ao grade da rua; 

e) ter assegurada a continuidade com as calçadas vizinhas; 

f) ter rampas para acesso de pessoas e veículos conforme normas pertinentes; 

g) possuir sinalização tátil indicando o caminhamento principal na área destinada ao 

pedestre ou possuir tapume regulamentar mantido e instalado de forma a garantir 

linha-guia contínua com rodapé, para a pessoa com deficiência visual; 

h) não possuir rampa na sarjeta. 

VIII - os portões no tapume deverão abrir para dentro do imóvel.

Acrescido 
em 2019
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LIVRO V - DO PROJETO LEGAL

TÍTULO I DAS NORMAS GENÉRICAS DA EDIFICAÇÃO

CAPÍTULO - I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50. Os afastamentos estabelecidos pela legislação urbanística não poderão receber nenhum tipo de edificação ou 

elemento construtivo, exceto os casos previstos neste Código.

I - os afastamentos serão medidos perpendicularmente ao alinhamento do terreno e deverão atender a Tabela I;

II - será permitida a implantação e a execução de saliências complementares à edificação que deverão atender a Tabela II;

III - os terrenos lindeiros às vias arteriais e/ou as formadoras dos Corredores Estruturadores, Exclusivos e Preferenciais, 

integrantes da Macrozona Construída, definidos pelo Anexo II do Plano Diretor, deverão garantir uma distância mínima 

bilateral de 18,00 m para os Corredores Estruturadores e Exclusivos e, 15,00 m (quinze metros) para os Corredores 

Preferenciais, medidos entre o início da divisa do lote e o eixo da referida via, conforme o Anexo 17, desta Lei, ficando, neste 

caso, liberado o afastamento frontal para os corredores a serem implantados, para edificação com até 9,00 m (nove metros) 

de altura, sendo para o restante da edificação aplicada a Tabela I de Afastamentos;

(Redação conferida pelo artigo 20 da Lei Complementar nº 181, de 01 de outubro de 2008.)
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LIVRO V - DO PROJETO LEGAL

TÍTULO I DAS NORMAS GENÉRICAS DA EDIFICAÇÃO

CAPÍTULO - I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50. Os afastamentos estabelecidos pela legislação urbanística não poderão receber nenhum tipo de edificação ou 

elemento construtivo, exceto os casos previstos neste Código.

I - os afastamentos serão medidos perpendicularmente ao alinhamento do terreno e deverão atender a Tabela I;

II - será permitida a implantação e a execução de saliências complementares à edificação que deverão atender a Tabela II;

III - os terrenos lindeiros às vias arteriais e/ou as formadoras dos Corredores Estruturadores, Exclusivos e Preferenciais, 

integrantes da Macrozona Construída, definidos pelo Anexo II do Plano Diretor, deverão garantir uma distância mínima 

bilateral de 18,00 m para os Corredores Estruturadores e Exclusivos e, 15,00 m (quinze metros) para os Corredores 

Preferenciais, medidos entre o início da divisa do lote e o eixo da referida via, conforme o Anexo 17, desta Lei, ficando, neste 

caso, liberado o afastamento frontal para os corredores a serem implantados, para edificação com até 9,00 m (nove metros) 

de altura, sendo para o restante da edificação aplicada a Tabela I de Afastamentos;

(Redação conferida pelo artigo 20 da Lei Complementar nº 181, de 01 de outubro de 2008.)
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LIVRO V - DO PROJETO LEGAL

TÍTULO I DAS NORMAS GENÉRICAS DA EDIFICAÇÃO

CAPÍTULO - I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50. Os afastamentos estabelecidos pela legislação urbanística não poderão receber nenhum tipo de edificação ou 

elemento construtivo, exceto os casos previstos neste Código.

I - os afastamentos serão medidos perpendicularmente ao alinhamento do terreno e deverão atender a Tabela I;

II - será permitida a implantação e a execução de saliências complementares à edificação que deverão atender a Tabela II;

III - os terrenos lindeiros às vias arteriais e/ou as formadoras dos Corredores Estruturadores, Exclusivos e Preferenciais, 

integrantes da Macrozona Construída, definidos pelo Anexo II do Plano Diretor, deverão garantir uma distância mínima 

bilateral de 18,00 m para os Corredores Estruturadores e Exclusivos e, 15,00 m (quinze metros) para os Corredores 

Preferenciais, medidos entre o início da divisa do lote e o eixo da referida via, conforme o Anexo 17, desta Lei, ficando, neste 

caso, liberado o afastamento frontal para os corredores a serem implantados, para edificação com até 9,00 m (nove metros) 

de altura, sendo para o restante da edificação aplicada a Tabela I de Afastamentos;

(Redação conferida pelo artigo 20 da Lei Complementar nº 181, de 01 de outubro de 2008.)
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LIVRO V - DO PROJETO LEGAL

TÍTULO I DAS NORMAS GENÉRICAS DA EDIFICAÇÃO

CAPÍTULO - I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50. Os afastamentos estabelecidos pela legislação urbanística não poderão receber nenhum tipo de 

edificação ou elemento construtivo, exceto os casos previstos neste Código.

I - os afastamentos serão medidos perpendicularmente ao alinhamento do terreno e deverão atender a 

Tabela I;

II - será permitida a implantação e a execução de saliências complementares à edificação que deverão 

atender a Tabela II;

III - os terrenos lindeiros às vias arteriais e/ou as formadoras dos Corredores Estruturadores, Exclusivos e 

Preferenciais, integrantes da Macrozona Construída, definidos pelo Anexo II do Plano Diretor, deverão 

garantir uma distância mínima bilateral de 18,00 m para os Corredores Estruturadores e Exclusivos e, 

15,00 m (quinze metros) para os Corredores Preferenciais, medidos entre o início da divisa do lote e o eixo 

da referida via, conforme o Anexo 17, desta Lei, ficando, neste caso, liberado o afastamento frontal para 

os corredores a serem implantados, para edificação com até 9,00 m (nove metros) de altura, sendo para o 

restante da edificação aplicada a Tabela I de Afastamentos;

(Redação conferida pelo artigo 20 da Lei Complementar nº 181, de 01 de outubro de 2008.)
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Art. 54-C. O licenciamento de qualquer atividade não residencial em edificação

localizada no Cone de Ruído, Portaria Ministerial n.º 260/DGAC/2003, do Ministério da

Aeronáutica, estará sujeito aos critérios de ruído e localização de atividades, definidos pelo

Departamento de Aviação Civil – DAC. 

Art. 54-D. Os casos excepcionais de lotes em que o limite de fundo coincida com a

margem do curso d’água ou fundo de vale, deverão garantir o afastamento mínimo de fundo de 

30m (trinta metros), medidos a partir da margem do curso d’água, em similaridade ao 

estabelecido no Código Florestal Brasileiro, 

Nota: Ver artigo 106, parágrafo 1º, inciso I, alínea "a" e o artigo 112, inciso V, da Lei Complementar nº 171, de 29 de

maio de 2007 e art. 9º da Lei nº 9.123, de 28 de dezembro de 2011 - PUAMA.

Art. 54-E. Os empreendimentos que tenham qualquer pavimento atingindo o nível da cota

máxima do lençol freático deverão estar em conformidade com os critérios a serem estabelecido 

em Lei Municipal. (Redação acrescida pelo artigo 20 da Lei Complementar nº 181, de 01 de 

outubro de 2008.)
Nota: Ver art. 14 da Lei nº 8.760 de 19 de janeiro de 2009 - dispõe sobre Conjuntos Residenciais.
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CAPÍTULO II

DAS CALÇADAS

Art. 56. É permitido o rebaixo de guias de meio-fio destinado ao acesso de veículos, 

desde que garantido o acesso de pedestres às edificações conforme as normas da 

ABNT - NBR – 9050, não conflitante com a circulação de veículos, conforme Anexo 

4, 5 e 6 deste Código e atendidas as seguintes exigências:

I - será permitido o rebaixamento máximo de 3,50m (três vírgula cinqüenta metros) 

para cada testada de lote menor que 14,00m (quatorze metros);

II - em casos de lotes com testada igual a 14,00m (quatorze metros), poderá ocorrer 

dois rebaixos por testada, desde que com espaço mínimo de 5,00m (cinco metros) 

entre eles;

III - em casos de lotes com testada superior a 14,00m (quatorze metros) poderá 

ocorrer um rebaixo a cada 7,00m (sete metros) de testada, desde que com espaço 

mínimo de 5,00m entre eles;

IV - em casos de lotes de esquina serão consideradas as duas testadas;

V - o acesso de veículos em lotes de esquina será locado, no mínimo, à distância de 

10,00m (dez metros), contados do ponto de interseção do prolongamento dos 

alinhamentos dos lotes;

VI - para posto de gasolina, admite-se o rebaixo total do meio-fio conforme Anexo 5, 

deste Código;
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XIII - quando utilizado o disposto nos incisos III, VIII, X, XI e XII, os 

rebaixos não poderão exceder a 50% (cinqüenta por cento) da extensão 

da testada do imóvel;

XIV - em casos de lotes em vias com faixa exclusiva para transporte 

coletivo, onde é proibido estacionar na via pública, deverá ser consultada 

a Divisão de Estruturação Viária, do Órgão Municipal de Planejamento, 

para rebaixo total da guia de meio-fio;

XV ...

XVI - quando se tratar de estabelecimento comercial devidamente 

regularizado, com recuo para estacionamento próprio, admitir-se-á 1 (um) 

rebaixamento por vaga disponível, sem prejuízo à sinalização tátil e à 

faixa de livre circulação de pedestres. (Redação acrescida pelo § 4º do art. 

19 da Lei Complementar nº 324, de 28 de novembro de 2019.)

DAS CALÇADAS
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CAPÍTULO VI - DO ESTACIONAMENTO

Art. 65. Os espaços para acesso, circulação, manobra e estacionamento de 

veículos serão projetados, dimensionados e executados livres de qualquer 

interferência estrutural ou física que possa reduzi-los, conforme as Tabelas III e IV e 

os Anexos 11, 12, 13, 14, 15 e 16, deste Código.

Art. 66. A reserva técnica para estacionamento de veículos e demais normas não 

estabelecidas neste Código, para as atividades não residenciais, deverão atender 

ao disposto na legislação urbanística – Lei que regulamenta o Controle das 

Atividades e dos Parâmetros Urbanísticos e seus Anexos.

Art. 67. A reserva técnica para estacionamento de veículos para as atividades 

residenciais deverão atender a tabela III.

Parágrafo único. Fica dispensado da exigência da Outorga Onerosa do Direito de 

Construir todas as áreas cobertas, até a altura máxima de 9,0m (nove metros), 

destinadas a estacionamento de veículos, excetuados os edifícios garagem.
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Art. 80. Deverá ser oferecido 01(um) compartimento, destinado a sanitário público para

ambos os sexos, de acordo com as normas da ABNT, além do descrito no art. 22, do Decreto n.º

5.296/2004, para os seguintes usos e portes:

I - edificações comerciais e/ou prestação de serviços destinadas a uma única atividade de grande 

porte;

II - comércio varejista de mercadorias em geral (supermercado) de até 180,00m²;

III - atividade de organização religiosa de até 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados);

IV - estabelecimento de ensino de até médio porte;

V - atividade de atenção a saúde humana de até 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados);

VI - bares e outros estabelecimentos de até 180m² (cento e oitenta metros quadrados), especializados 

em servir bebidas.

§ 1º Para as edificações comerciais e/ou de prestação de serviços, com até 02 (dois) pavimentos de 

salas, os sanitários deverão ter porta com largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros), exceto 

quando forem dotados de sanitários agrupados, quando deverá ser oferecido 01(um) compartimento 

destinado a sanitário público para ambos os sexos.

§ 2º Do total da reserva técnica, para o estabelecido nos incisos I a VI, será exigido 01(uma) vaga para 

estacionamento de veículos, de acordo com as normas da ABNT NBR 9050.
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Art. 81. Deverá ser oferecido 01 (um) compartimento, destinado a sanitário público para

cada sexo, com porta de 0,80m (zero, oitenta metros), de acordo com as normas da ABNT –

NBR9050, além do descrito no art. 22, do Decreto n.º 5.296/2004, para os seguintes usos e 

portes:

.

I - comércio varejista de mercadorias em geral (supermercado) de até 540,00m²;

II - atividade de organização religiosa de até 540,00m² ;

III - estabelecimento de ensino de grande porte;

IV - atividade de atenção a saúde humana de até 540,00m²; 

V - bares e outros estabelecimentos de até 540,00m², especializados em servir bebidas;

VI - galerias comerciais e edifícios comerciais de grande porte, quando com mais de 03

(três) pavimentos de salas comerciais, sendo um sanitário por pavimento podendo, neste 

caso, ser para ambos os sexos.

Parágrafo único. Do total da reserva técnica, quando com até 100 (cem) vagas, para o 

estabelecido nos incisos I a VI, exigido 01(uma) vaga para estacionamento de veículos, de 

acordo com as normas da ABNT NBR 9050. Acima deste valor 2% (dois por cento) da 

reserva técnica, sendo, no mínimo, 04 (quatro) vagas.
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Art. 82-A. As edificações novas deverão ser providas de instalações destinadas a 

receber sistemas de aquecimento de água por meio do aproveitamento da energia solar, 

na conformidade das disposições de lei específica e regulamentos sobre a matéria. 

Art. 82-B. A obrigatoriedade aplica-se, na categoria de uso não-residencial, às seguintes 

atividades de comércio, de prestação de serviços públicos e privados, e industriais:

I - hotéis, motéis e similares; 

II - clubes esportivos, casas de banho e sauna, academias de ginástica e lutas marciais, 

escolas de esportes, estabelecimentos de locação de quadras esportivas; 

III - clínicas de estética, institutos de beleza, cabeleireiros e similares; 

IV - hospitais, unidades de saúde com leitos, casas de repouso; 

V - escolas, creches, abrigos , asilos e albergues; 

VI - quartéis; 

VII - indústrias, se a atividade setorial específica demandar água aquecida no processo 

de industrialização ou, ainda, quando disponibilizar vestiários para seus funcionários

VIII - lavanderias industriais, de prestação de serviço ou coletivas, em edificações de 

qualquer uso, que utilizem em seu processo água aquecida. 

Acrescido 
em 2011
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TÍTULO II

DAS NORMAS DA EDIFICAÇÃO POR CATEGORIA DE USO

Art. 84. Os projetos para as edificações destinadas à habitação 

coletiva, comércio e/ou prestação de serviço, uso institucional, 

indústria e de uso misto deverão ser aprovados pelo Corpo de 

Bombeiros. 

Parágrafo único. É de responsabilidade do proprietário ou 

interessado a aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás, e, no ato da emissão da Certidão de 

Conclusão de Obra deverá ser apresentado o Certificado de 

Conformidade ou similar emitido pelo mencionado órgão.
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CAPÍTULO I

DA HABITAÇÃO

Art. 85. As dimensões mínimas dos compartimentos da habitação devem atender ao contido na 

Tabela VI, deste Código, exceto quando se tratar de habitação unifamiliar, geminada e em série 

com 04 (quatro) unidades.

Art. 86. O dimensionamento das vagas da habitação, juntamente com o espaço para manobras, 

devem atender ao disposto no Capítulo VI, do Título I, do Livro V – Do Estacionamento, deste 

Código.

Parágrafo único. Admite-se o uso de vagas de gaveta, desde que pertencentes a uma única 

unidade habitacional.

Art. 87. A vaga para estacionamento de veículo para os usos de habitação unifamiliar, 

geminada e seriada deverá atender as seguintes exigências mínimas:

I - a primeira ou única vaga exigida, conforme reserva técnica e podendo ser coberta ou 

descoberta, com dimensionamento para carro de tamanho médio;

II - as demais vagas exigidas, conforme reserva técnica e as vagas disponibilizadas além do 

exigido, podendo ser coberta ou descoberta com dimensionamento para carro de tamanho 

pequeno, sendo para a primeira vaga, conforme inciso anterior.



Prof. Maria Ester de Souza

CAPÍTULO I

DA HABITAÇÃO

Art. 85. As dimensões mínimas dos compartimentos da habitação devem atender ao contido na 

Tabela VI, deste Código, exceto quando se tratar de habitação unifamiliar, geminada e em série 

com 04 (quatro) unidades.

Art. 86. O dimensionamento das vagas da habitação, juntamente com o espaço para manobras, devem 

atender ao disposto no Capítulo VI, do Título I, do Livro V – Do Estacionamento, deste Código.

Parágrafo único. Admite-se o uso de vagas de gaveta, desde que pertencentes a uma única unidade 

habitacional.

Art. 87. A vaga para estacionamento de veículo para os usos de habitação unifamiliar, geminada e seriada 

deverá atender as seguintes exigências mínimas:

I - a primeira ou única vaga exigida, conforme reserva técnica e podendo ser coberta ou descoberta, com 

dimensionamento para carro de tamanho médio;

II - as demais vagas exigidas, conforme reserva técnica e as vagas disponibilizadas além do exigido, 

podendo ser coberta ou descoberta com dimensionamento para carro de tamanho pequeno, sendo para a 

primeira vaga, conforme inciso anterior.



Prof. Maria Ester de Souza

(2016) Art. 111. As ações fiscais serão desenvolvidas mediante a

lavratura das seguintes peças:

I - Notificação/Orientação Fiscal;

II - Auto de Infração;

III - Notificação Fiscal por Hora Marcada;

IV - Termo de Embargo Parcial ou Total;

V - Termo de Interdição;

VI - Termo de Apreensão.

Art. 116. Todos os processos formalizados, em decorrência de

atos fiscais, deverão ser instruídos com relatório

circunstanciado, em formulário próprio, contendo croqui e/ou

registro fotográfico, com o objetivo de detalhar e complementar a

informação fiscal.
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CAPÍTULO III

DAS PENALIDADES PREVISTAS

Art. 119. Ao infrator dos parâmetros urbanísticos estabelecidos no Plano

Diretor do Município de Goiânia, a este Código de Obras e demais normas

que regulamentam a matéria, serão aplicadas as seguintes penalidades:

I - multa;

II - embargo total ou parcial da obra;

III - interdição total ou parcial da obra ou da edificação;

IV - apreensão de materiais, ferramentas ou equipamentos e documentos;

V - cassação da licença ou autorização;

VI - demolição total ou parcial da obra ou da edificação;

VII - advertência;

VIII - suspensão do registro junto ao órgão municipal competente;

IX - suspensão do licenciamento ou da autorização da obra.
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Art. 120-A. No caso de projeto e de edificação objeto de Aprovação

Responsável, prevista no art. 36-A deste Código, com infração ao

previsto nas leis urbanísticas e edilícias, serão adotadas, sem prejuízo

das demais penalidades previstas, as seguintes medidas:

(Art. 36-A. As habitações unifamiliares, geminadas e seriadas até 04 (quatro) 

unidades serão objeto de Aprovação Responsável, em conjunto com o autor do 

projeto e o responsável técnico pela edificação).

I (...)

II - Em ato contínuo será notificado o interessado para providenciar a

adequada regularização da edificação em relação às leis urbanísticas e

edilícias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; (2016)

III (...)

§ 2º Não ocorrendo a adequação da edificação, o responsável por esta

deverá ser notificado a proceder a demolição em até 60 (sessenta) dias,

a contar da data da notificação, nos termos do art. 141 deste Código.
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Seção I - Da Multa

Art. 123. A multa será imputada de acordo com os valores constantes da

Tabela de Valores de Multa, a ser regulamentada, por lei especifica, no prazo

previsto no art. 178, após julgado procedente o Auto de Infração de detecção

da irregularidade.

Art. 124. Serão aplicadas multas diárias nos casos de:

I - desrespeito ao Termo de Embargo;

II - uso ou ocupação de obra embargada;

III - uso ou ocupação de obra sem a Certidão de Conclusão de Obra;

IV - por uso diverso do licenciado;

Art. 127. As multas por inobservância às disposições desta Lei e da

legislação pertinente, referentes a imóveis tombados de valor histórico,

artístico e cultural equivalerão a 10 (dez) vezes o valor previsto no art. 123.
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Seção II - Do Embargo

Art. 132. As obras em execução, paralisadas ou concluídas serão embargadas

mediante Termo de Embargo acompanhado de relatório fiscal, nos termos do

regulamento específico, por determinação do órgão de fiscalização municipal e

independente da aplicação de outras penalidades, quando constatada a

ocorrência de qualquer uma das seguintes contingências:

I - início da obra com licenciamento vencido;

II - iminente risco de ruir ou ameaça à segurança de pessoas ou de bens,

públicos ou privados;

III - inexistência da Anotação do responsável técnico da obra, quando exigido;

IV - risco ou danos ao meio ambiente, saúde, patrimônio histórico, cultural e

arqueológico;

V - execução de obra de maneira irregular ou com o emprego de materiais

inadequados ou sem condição de resistência conveniente, que comprometa sua

estabilidade, comprovados os fatos por laudo ou vistoria de setores

competentes.
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Seção V - Da Cassação da Licença

Art. 140. A licença ou autorização para execução de obra será cassada

quando houver descumprimento de seus termos ou, atendendo a

relevante interesse público, quando:

I - for decretado o estado de calamidade pública;

II - for decretada a utilidade pública ou o interesse social;

III - existir processo de tombamento;

IV - for verificada qualquer ilegalidade no processo de sua expedição;

V - como medida de proteção da: higiene, saúde, moral, meio ambiente,

sossego público e da segurança pública.

Parágrafo único. A cassação a que se refere os incisos III, IV e V

deverá ser objeto de processo administrativo, oportunizando o direito

ao contraditório
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Seção VIII

Da Suspensão do Registro junto ao Órgão Municipal Competente

Art. 144. O profissional, pessoa física ou jurídica, terá o seu registro

suspenso junto ao órgão municipal competente, pelo período de 90 (noventa)

dias e 12 (doze) meses se reincidente, nos casos em que:

I - receber, em menos de um ano, três advertências;

II - quando, mediante sindicância, for constatado ter se responsabilizado pela

execução das obras, entregando-as a terceiros sem a devida habilitação;

III - quando, mediante sindicância, for apurado ter assinado autoria de projeto

sem o ser ou que, como autor do projeto, falseou informações, a fim de burlar

dispositivos deste Código ou das demais legislações urbanísticas;

IV - quando, mediante sindicância, for apurado ter o Responsável Técnico ter

concluído obra em desacordo com o projeto aprovado.

Art. 145. O prazo de suspensão previsto no item anterior será alterado para o

mínimo de 12 (doze) meses e máximo de 5 (cinco) anos,...
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PARTE III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

2016 - Art. 154. O Manual de Aprovação de Projeto e de Autorizações será

instituído por ato do Chefe do Poder Executivo, com o fim de uniformizar a

conceituação da terminologia técnica utilizada neste Código, defini

procedimentos e orientar os profissionais habilitados com informações e

modelos de peças gráficas para licenciamento de projeto arquitetônico e

obtenção de alvará de Autorização.

Art. 157. Para emissão de Certidão de Início de Obra considera-se obra

iniciada aquela que tiver concluída sua fase de fundação.

§ 6º A Certidão de Início de Obra deverá ser solicitada dentro do prazo de

validade do Alvará de Construção e emitida ou indeferida no prazo máximo

de 30 (trinta) dias.
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Art. 158. Para efeito deste Código, define-se obra concluída aquela que

tenha atendido a todo o conteúdo do projeto legal licenciado pelo

Município.

§ 1º Poderá ser concedido a Certidão de Conclusão da Obra, em caráter

parcial, para edificações parcialmente concluídas, se a parcela concluída

e aquelas em execução atenderem, para o uso a que se destinam, às

exigências mínimas previstas neste Código e na legislação urbanística,

além de não incorrer em perigo para o público e habitantes.

§ 2º Admite-se a emissão da Certidão de Conclusão de Obra sem a

execução do acabamento interno das obras.

§ 3º A Certidão de Conclusão de Obra deverá ser solicitada no prazo

máximo de 8 (oito) anos, contados a partir do final do prazo pai a início

da construção, previsto no Alvará de Construção, emitido no ato do

licenciamento.
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Art. 159. O desrespeito à função social da propriedade, conforme

definido em lei, será punido pelo Poder Público Municipal, mediante

aplicação sucessiva dos instrumentos:

I - penalidades fiscais;

II - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU),

progressivo no tempo, conforme definido em lei própria;

III - desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública,

conforme definido em lei própria.

Parágrafo único. Do valor do pagamento em títulos da dívida pública será

abatido o somatório das penalidades pecuniárias impostas.

Art. 165. A fim de estabelecer diretrizes e normas gerais de fiscalização,

será elaborado o Plano Diretor de fiscalização do Município de Goiânia,

no prazo de 01 (um) ano, a partir da data de aprovação desta Lei.
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2016

Art. 169-D. Os prédios pertencentes aos órgãos e entidades

do Poder Público de qualquer esfera de poder, bem como de

todos os Conjuntos Habitacionais de Moradia, com finalidade

social, implementados pela União, pelo Estado de Goiás ou

pelo Município de Goiânia, através de quaisquer de seus

Programas Habitacionais, ou provenientes de doação dos

referidos entes federativos, que se encontrarem irregulares

até o dia 31 de julho de 2008, serão aceitos pelo Município

de Goiânia no estado que se encontrarem.
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QUESTÃO 21 – Na organização do canteiro de obras no município de Goiânia, devem ser 

observadas algumas regras para instalação dos ambientes destinados à administração e 

depósito de ferramentas. Dente essas regras destacamos:

I – Será permitida a utilização do passeio público e recuos para fechamento de canteiro de obras 

II – o fechamento do canteiro de obras deve possuir altura mínima de 2,00m (dois metros).

III – Quando o fechamento ocorrer sobre a linha de divisa do terreno o mesmo só poderá ser

realizado em madeira compensada

IV – os portões no tapume deverão abrir para dentro do imóvel.

A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

C) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

D) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
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QUESTÃO 22 – Sobre os afastamentos exigidos na legislação urbanística de Goiânia, analise 

as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:

A) É permitida a implantação e a execução de saliências complementares à edificação sobre os 

recuos na forma de aba, pingadeiras, brises, vigas, dentre outros;

B) O ambiente para armazenamento de GLP poderá estar dentro das edificações e também em 

ambiente exclusivo e no interior do lote

C) Qualquer edificação ou conjunto de edificações, mesmo do tipo habitações unifamiliares 

deverão ser dotada de espaço ou abrigo destinado à guarda de lixo;

D) O fechamento em alvenaria ou similar na divisa frontal, quando existir, poderá ter altura 

superior a 3,00m (três metros), em relação ao nível do terreno, quando em desnível
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QUESTÃO 23 – Em Goiânia, tanto o Plano Diretor de 2007 (Lei 171/2007) como o Código de 

edificações (Lei 177/2008) estipulam regras para projeto, execução e uso de vagas de 

estacionamento nas edificações. Com relação a esse tema, assinale a alternativa ERRADA:

A) Nas edificações destinadas ao desempenho de atividades com atendimento e circulação de

uso e de atendimento de público ou de uso coletivo, poderá ser utilizado, em substituição à

rampa, solução mecânica de transporte vertical.

B) As vagas para estacionamento de veículos serão dimensionadas a partir de um tamanho 

médio de veículos, tomadas em função do tipo de veículo e os espaços de manobra e acesso 

em função do ângulo formado pelo comprimento da vaga e a faixa de acesso.

C) A reserva técnica para estacionamento de veículos para as atividades residenciais deverão 

prever, para  edificações  com até 25 unidades habitacionais, 01 (uma) vaga adicional, externa 

ao empreendimento

D) Nos projetos deverão constar, obrigatoriamente, as dimensões, numerações e as indicações 

gráficas referentes à localização de cada vaga e dos esquemas de circulação de veículos ível do 

terreno, quando em desnível
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QUESTÃO 24 - No que se refere aos vãos, iluminação e ventilação de

novas edificações, o Código de Obras do Município de Goiânia

estabelece:

(A) Nenhuma das aberturas para iluminação e ventilação naturais da

edificação poderá distar menos de 1,50m das divisas do lote.

(B) As paredes sem iluminação e ventilação, quando afastadas das

divisas, não poderão distar destas menos de 1,50 m.

(C) As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as

perpendiculares, não poderão ser abertas a menos 1,50m da divisa do

lote.

(D) Será tolerado, para compartimentos avarandados, localizados no

pavimento térreo, afastamento mínimo de 1,50m da testada do lote.
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QUESTÃO 25 – assinale a alternativa correta de acordo com a Lei

177/2008

(A) O rebaixamento do meio-fio deverá ter no máximo 3,50m e poderá

ficar distante 5,00m do próximo rebaixo para qualquer lote na macrozona

construída

(B) É permitido o rebaixo de guias de meio-fio destinado ao acesso de

veículos, desde que garantido o acesso de pedestres às edificações e

que não seja conflitante com a circulação de veículos.

(C) Em nenhuma hipótese poderá ocorrer dois rebaixos por testada de

lote, mesmo que haja espaço de 5,00m entre eles.

(D) No caso de posto de gasolina, o rebaixo do meio-fio deve obedecer a

distância de 10,00m para cada rebaixo, contados do ponto de interseção

do prolongamento dos alinhamentos dos lotes
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Questão 26 – De acordo com o Código de Obras e Edificações de Goiânia, nenhum 

compartimento será iluminado e ventilado através de outro compartimento fechado, 

entretanto algumas situações podem ocorrer. Analise as afirmativas abaixo:

I - Os compartimentos fechados poderão ser iluminados e ventilados por compartimentos

avarandados.

II - A cozinha, copa, quarto de serviçal, banheiros, depósitos e similares poderão ser

iluminados e ventilados pela área de serviço, exceto quando esta for iluminada e

ventilada por poço de ventilação.

III - Poderá existir iluminação e ventilação por forro falso, em compartimentos fechados

contíguos, desde que respeitado o pé-direito mínimo, estabelecido por este Código para

os compartimentos das edificações.

IV- Será permitida a utilização de processos mecânicos e artificiais de iluminação e de

ventilação, tais como iluminação zenital, exaustão mecânica e dutos nos seguintes

compartimentos: corredores, quartos de vestir, depósitos e banheiros.
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os compartimentos das edificações.

IV- Será permitida a utilização de processos mecânicos e artificiais de iluminação e de

ventilação, tais como iluminação zenital, exaustão mecânica e dutos nos seguintes

compartimentos: corredores, quartos de vestir, depósitos e banheiros.A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

D) Todas as afirmativas estão corretas.
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Prof. Maria Ester de Souza

Questão 27 - Para garantir que uma rampa seja acessível, são

definidos os limites máximos de inclinação, os desníveis a serem

vencidos e o número máximo de segmentos. A inclinação máxima de

rampas de circulação de pedestres vencendo um vão de altura 1,50m

é de:

(A) 5,0%.

(B) 6,0%.

(C) 6,25%.

(D) 7,50%.

(E) 8,33%.
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Prof. Maria Ester de Souza

Questão 28 - Nas edificações, em Goiânia, é permitido construir em balanço sobre 

o recuo frontal obrigatório, porém deve-se obedecer às seguintes exigências:

I - ter área máxima de 50% (cinqüenta por cento) do recuo em questão;

II - fazer sempre parte integrante da fachada como elemento estético;

III - apresentar qualquer de seus elementos estruturais ou decorativos acima da 

cota de 3,00m (três metros) em relação ao nível do passeio;

IV - ter sempre largura de 1,50m (um vírgula cinqüenta metros) inferior à do 

passeio público.

Estão corretas as seguintes assertivas:

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

D) Todas as afirmativas estão corretas.
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Prof. Maria Ester de Souza

Questão 29 - O Código de Obras e Edificações de Goiânia, instituído 
pela Lei nº 177/2008, estabelece uma reserva técnica para estacionamento 
de veículos para as atividades residenciais, na proporção de 1 carro para:

(A) cada habitação unifamiliar e geminada de até 100m²

(B) cada habitação seriedade até até 200m²

(C) cada conjunto habitacional de até 300m²

(D) cada residência em habitação coletiva de até 400m²

(E) nenhuma das alternativas acima.
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