
CÓDIGO DE OBRAS 
 

Ata da reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 
23/09/03 aprovando os pareceres 02/03 e 03/03. 

. 
LEI 13/66 – Código de Obras 
 
Decreto 187/85 – Dispõe sobre a urbanização na Av. santos Dummont e dá 

outras providencias. 
 
DECRETO 18/72 –Dispõe sobre a instalação de postos de abastecimento 

de veículos em zonas residenciais. 
 
Lei 1687/91 – Regulamenta o art. 16 da Lei Orgânica, que diz respeito a 

garantia de acesso adequado a portadores de deficiência física ou mental aos 
bens e serviços coletivos, logradouros e edificações de edifício publico. 

 
LEI 466/76 – altera o código de urbanismo e da outras providencias e 

DECRETO 154/99 – regulamenta o art 3º da Lei 466/76 de 21 de julho de 1976. 
 
Lei Complementar 006/92 -  Estabelece diretrizes para implantação de 

corredores de comercio e serviço no Município de Aracaju e dá outras 
providencias. 

 
LEI COMPLEMENTAR 053/92 – Estabelece paramentos de 

dimensionamento para áreas vinculadas a projetos do Programa de Arrendamento 
– PAR, com intuito de deliberar a cerca do processo de gestão urbana para 
redução do déficit habitacional de Aracaju e dá outras providencias. 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 062/03 – Adiciona parágrafos ao art. 1º da Lei 

Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2002, e determina medidas análogas. 
 
LEI 1789/92 – Código Ambiental – Institui Código de Proteção Ambiental de 

Aracaju e dá outras providencias. 
 
LEI 2017/93 – Institui a obrigatoriedade de sanitários na rede bancaria 

deste Município e dá providencias correlatas. 
 
 XII – LEI 2524/97 – Dispõe sobre o botijão de gás liquefeito de Petróleo 

(GRP) e RESOLUÇÃO DO CONAMA 273/2000 
 
LEI 2529/97 – Dispõe sobre instalação e funcionamento de Postos de 

Veiculo e LEI 2866/01 que acrescenta inciso IV ao art. 6º e altera o art. 15 da Lei 
2529/97 e dá outras providencias. 

 



LEI 2683/98 – Dispõe sobre a valorização do artista plástico e dá outras 
presidências. 

 
LEI 2754/99 – Dispõe sobre a instalação de sanitário privativo para publico 

infantil em restaurantes, bares e similares no Município de Aracaju e dá outras 
providencias. 

 
LEI 3058/02 – Regulamenta a elaboração e aprovação do Relatório de 

impacto de Vizinhança (RIV) para implantação de empreendimento de impacto. 
 
LEI 604/78 – Estabelece as diretrizes da estrutura da Coroa do Meio e dá 

outras providencias. 
 
 
LEI 1701/91 – Dispensa a exigência de projetos para licença de construção 

e dá outras providencias. 
 
LEI 1334/87 – Institui a obrigatoriedade de rampas de acesso de deficientes 

físicos em todos os edifícios a serem construídos nesse Município e dá 
providencias correlatas. 

 
LEI 2580/98 – Estabelece critérios para instalação de gás (GLP E GM) nas 

edificações localizadas no Município de Aracaju e dá outras providencias.  
 
LEI 2786/00 – Dispõe sobre o controle de consumo de água em prédios 

públicos e privados não residenciais no Município de Aracaju. 
 
Listagem da legislação vigente (EMURB). 
 
Portaria 001/82 – Estabelece normas para edificações de conjuntos 

populares CEHOP INOCOOP e PAR e Projeto vinculados a programas oficiais e 
Parecer aprovado pelo Conselho. 

 
Parecer aprovado pelo Conselho em julho de 2003. 
 
Portaria Normativa  01/95 -  Regulamenta o dispositivo do Código de 

Urbanismo do Município de Aracaju e da legislação pertinente dá outras 
providencias. 

 
Resolução 07/2003 – Autoriza procedimento de licenciamento do projeto de 

uso incômodos e outros. 
 
Resolução 12/97/EMURB – Permite pé-direito igual a 2,5m nas edificações 

multifamiliares. 
 
Resolução 38/97 – Permiti ocupação de laje no décimo segundo pavimento. 




