
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI COMPLEMENTAR Nº 189, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 

Altera a Lei Complementar nº 80, de 09 de 

outubro de 2006, a Lei Complementar nº 86, 

de O 1 de agosto 2007, e dá outras 

providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 18 

de dezembro de 2017, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 

Complementar: 

Art. 1 º O artigo 50 da Lei Complementar nº 80, de 09 de outubro de 

2.006 (Plano Diretor do Município), passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5 O. A implantação de condomínios horizontais será autorizada, 

com a observância ao princípio do direito de todos de acesso à cidade, 

de forma a evitar a privatização dos espaços públicos, a 

obstacularização das mobilidades urbanas e a segregação 

socioeconômica, observadas as seguintes diretrizes: 
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§ J ~ a área máxima ocupada por um condomínio horizontal residencial 

será de 62.500 m2 (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados); 

§2~ no caso de condomínios horizontais residenciais de até 20. 000 m2 

(vinte mil metros quadrados) será necessário o atendimento dos 

seguintes requisitos; 

I- as vias de circulação interna de veículos, se existirem, terão largura 

mínima de 6 (seis) metros; 

II- deverão ter circulação interna de pedestres, independentes da 

circulação de veículos; 

III- deverão observar às diretrizes urbanísticas do zoneamento em que se 

situa a sua maior porção de área; 

IV- deverão ter, no mínimo, uma vaga de estacionamento de automóvel, 

coberto ou descoberto, para cada unidade residencial, podendo ser 

anexadas às residências ou agrupadas, inclusive em subsolos; 

V- deverão ter, como unidade condominial, uma fração ideal igual ou 

maior a 100 m2 (cem metros quadrados), incidente sobre a área total do 

empreendimento; 

V- poderão possuir guarita, portaria e zeladoria, cujas áreas não serão 

computadas para o cálculo do índice de ocupação, desde que, 

individualmente, não excedam a 15 m2 (quinze metros quadrados); 
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VI- o projeto de implantação de condomínio horizontal residencial, 

conterá projeto arquitetônico detalhado, especificando as áreas de uso 

comum, a arborização, a circulação de pedestres e de veículos, os 

projetos de drenagem de águas pluviais, de rede de distribuição de água, 

de rede de coleta de águas servidas e de esgoto, especificando o local 

apropriado para a disposição do lixo, sendo vedada restrição do acesso 

público às áreas verdes e institucionais, decorrentes de reserva legal; 

VII- deverão ter local único apropriado para instalação dos medidores 

de consumo de água e de energia elétrica; 

VIII- o acesso para veículos e pedestres será, obrigatoriamente, através 

de uma única via pública, ficando vedadas as saídas exclusivas para 

unidades individuais; 

IX- o regulamento interno do condomínio, deverá ser entregue à 

Prefeitura Municipal juntamente com o pedido de habite-se. 

§3~ no caso de condomínios horizontais residenciais superiores a 20.000 

m2 (vinte mil metros quadrados), até o limite de 62.500 m2 (sessenta e 

dois mil e quinhentos metros quadrados) serão acrescidos os seguintes 

requisitos: 

I - largura mínima de 7, 00 (sete) metros para o leito carroçável; 

II - largura mínima do passeio público de 1,50 (um e meio) metro, desde 

que atenda às normas de acessibilidade. " 
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Art. 2° A presente Lei Complementar entra em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 22 de dezembro de 2017. 

---;t-HH-ttH tM 
P LACHINI 

Secretário de Planejamento 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 22 de 

dezembro de 2017. 

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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