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O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO
DE EDIFICAÇÕES 

O Programa de Regularização de Edificações -
PRE, tem como intuito  regularizar as edificações
com condições adequadas de higiene, segurança,
acessibilidade, salubridade e estabilidade,
consideradas irregulares no Município de Colatina
- ES, por estarem em desacordo com as normas
edilícias municipais, sejam elas residenciais,
comerciais, de serviços ou industriais,
estabelecendo normas e procedimentos para
regularização, mediante reparação física e/ou
contrapartida financeira.

Desta  forma, o PRE busca incentivar à
regularidade dos imóveis, com aplicação de
sanções justas.

Esta cartilha, elaborada pela Secretaria Municipal
de Habitação e Regularização Fundiária, busca
orientar e auxiliar os munícipes, técnicos,
arquitetos e urbanistas e engenheiros quantos
aos procedimentos da Regularização de
Edificações para agilizar os procedimentos de
análise possibilitando, de maneira prática tornar
mais célere a aprovação do projeto de
regularização das edificações no Município.
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DOWNLOADS SUGERIDOS
Código de Obras de Colatina - Lei n° 6.932/2022
http://www.legislacaocompilada.com.br/colatina/Arquivo/Documents/legislac
ao/HTML/L69322022.html

Plano Diretor Municipal de Colatina - Lei 5.273/2007 e alterações
http://www.legislacaocompilada.com.br/colatina/Arquivo/Documents/legislac
ao/HTML_IMPRESSAO/L52732007.html

Mapa de Zoneamento
https://www.colatina.es.gov.br/wp-
content/uploads/2021/03/MAPA_ANEXO_LEI_6338_2016.pdf

CALÇADA CIDADÃ
Com largura abaixo de 1,5m
https://www.colatina.es.gov.br/wp-
content/uploads/2021/03/calcada_cidada-Model_1.pdf

Com largura abaixo de 1,5m - Em esquina
https://www.colatina.es.gov.br/wp-
content/uploads/2021/03/calcada_cidada-Model_6.pdf

Com largura entre 1,5m e 2,49m
https://www.colatina.es.gov.br/wp-
content/uploads/2021/03/calcada_cidada-Model_2.pdf

Com largura entre 1,5m e 2,49m - Em esquina
https://www.colatina.es.gov.br/wp-
content/uploads/2021/03/calcada_cidada-Model_4.pdf

Com largura acima de 2,5m
https://www.colatina.es.gov.br/wp-
content/uploads/2021/03/calcada_cidada-Model_3.pdf

Com largura acima de 2,5m - Em esquina
https://www.colatina.es.gov.br/wp-
content/uploads/2021/03/calcada_cidada-Model_5.pdf

Requerimento de Protocolo Inicial PRE
https://www.colatina.es.gov.br/wp-
content/uploads/2022/05/REQUERIMENTO-PROTOCOLO.pdf

Declaração de Ciência da Lei 6.878/2021 
https://www.colatina.es.gov.br/wp-
content/uploads/2022/05/DECLARACAO-CIENCIA-LEI-6.878.2021.pdf



Para regularizar a edificação, o imóvel deverá ter sido concluído até a data
de publicação da Lei Nº 6.878 de 22 de Setembro de 2021 e estarem: 

I  -  Com sua volumetria concluída; 
II -  Concluídas e/ou habitadas.
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IMÓVEIS PASSÍVEIS DE
REGULARIZAÇÃO

Entende-se por edificação com volumetria concluída aquela cujo fechamento
superior tenha sido efetuado, estando a forma da edificação delimitada e
com seu perímetro e sua altura definidos, não se admitindo acréscimo de
altura após o pedido de regularização.

vãos de iluminação e/ou de ventilação abertos a menos de
um metro e cinquenta centímetros (1,50m) das divisas do
terreno vizinho, ou a menos de setenta e cinco centímetros
(0,75m) da perpendicular da divisa, desde que
expressamente autorizado pelos proprietários ou possuidores
vizinhos;

Desta forma, poderão ser objeto de regularização as edificações que
apresentarem as seguintes condições:
 

tenham balanço máximo de um metro (1,00m) sobre a via
pública, desde que distante trinta centímetros (0,30m) do
meio-fio;

impliquem em alteração das frações ideais das unidades
autônomas, desde que expressamente autorizadas pelos
condôminos;

estejam em desacordo com o recuo frontal previsto no
zoneamento definido para a localidade.



E-mail: d.civilcolatina@gmail.com

(27) 99611.3319
(27) 3385-7982
(27) 3177-7300
E-mails: sehabrf.colatina@gmail.com
regularizacao@colatina.es.gov.br
habitacao@colatina.es.gov.br

(27) 3177.7077 / (27) 99667.7809 - Expediente e Atendimento
(27) 3177.7025 - Setor de Fiscalização

E-mails: seduma@colatina.es.gov.br
meioambiente@colatina.es.gov.br

(27) 3177.7066 - Superintendência de Cadastro Imobiliário

E-mail: iptu@colatina.es.gov.br

(27) 3723.4773

E-mail: cgm@colatina.es.gov.br
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Nos casos que apresentarem desacordo com o recuo frontal
previsto no zoneamento definido para a localidade, o
requerimento de regularização de edificação, após parecer do
Analista Relator integrante da CEPRE, serão encaminhados
para apreciação e deliberação pelo Conselho Municipal do
Plano Diretor de Colatina – CPDMC.

CONTATOS ÚTEIS

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHABRF

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente -
SEDUMA

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Coordenadoria de Defesa Civil - COMDEC

ATENÇÃO

OUVIDORIA - Controladoria Geral do Município

(27) 99780- 5806

mailto:d.civilcolatina@gmail.com
mailto:cgm@colatina.es.gov.br


que proporcionarem risco quanto a estabilidade, segurança, higiene
e salubridade;
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 IMPEDIMENTOS PARA A
REGULARIZAÇÃO

que estiverem construídas a uma distância horizontal menor do que
1,50m das redes de energia elétrica de média tensão e menor do
que 1,20m das redes de energia elétrica de baixa tensão das
concessionárias de energia elétrica do Estado incluindo as
coberturas e sacadas;

que invadirem vias públicas, áreas públicas, áreas de preservação
permanente ou de interesse ambiental, salvo as exceções previstas
em legislação vigente;

que estiverem situadas em área de risco, assim definidas pelo
Município;

cujos proprietários não tenham atendido termos de compromisso
assinados com a Administração Municipal;

Contudo, há casos em que o Município não pode proceder com a
regularização, portanto, serão indeferidas as solicitações de regularização:



As edificações a serem regularizadas, destinadas às
atividades classificadas como de uso tolerado pela Legislação
Municipal pertinente, serão objeto de apreciação e parecer
prévio do Conselho Municipal do Plano Diretor de Colatina,
podendo este propor diretrizes e/ou intervenções para
regularizar o funcionamento.

IMPORTANTE
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que tenham sido tombadas pelo patrimônio histórico e/ou
natural, ou que estejam em processo de tombamento, no caso
de desfiguração/descaracterização do imóvel tombado ou em
processo de tombamento;

que, mesmo não estando tombadas ou em processo de
tombamento, estejam identificadas como de interesse público de
preservação e tenham sido descaracterizados
arquitetonicamente, nos termos do parecer emitidos pelo setor
competente;

que tiverem águas pluviais provenientes da cobertura lançadas
para os terrenos vizinhos ou diretamente para as vias públicas,
sendo aceita a coleta de águas pluviais por calhas e/ou por
tubos localizados no interior do terreno e encaminhadas por sob
o passeio, com lançamento direto na sarjeta da pista de
rolamento ou em rede pública de água pluvial;

que estiverem em locais que causem interferência aos projetos
de ampliação do sistema viário, assim definidos pela
Administração Pública.

A isenção do pagamento da contrapartida financeira não alcança o
pagamento das demais taxas inerentes à tramitação e aprovação
do projeto, bem como as reparações físicas possíveis, como
definidas nesta Lei.

Para fins de isenção da contrapartida financeira, consideram-se as
edificações de relevante interesse público:

as sedes culturais, esportivas e de associação de moradores;

as de instituições religiosas de qualquer credo, destinadas à
localização de seus Templos Religiosos e seus anexos, desde que
situados no mesmo terreno e que sua edificação não seja vinculada a
qualquer outra de finalidade diversa;

as de propriedade de instituições públicas Municipais, Estaduais ou
Federais, destinadas a atividade pública correspondente;

as de sede de organização de prestação de serviços sociais sem fins
lucrativos.

ISENÇÃO



COMO SOLICITAR A REGULARIZAÇÃO
DA EDIFICAÇÃO
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Requerimento devidamente preenchido com o nome do requerente,
CPF, telefone, e-mail, endereço residencial e para correspondência, e
com os dados do imóvel objeto do requerimento (endereço, ponto de
referência, inscrição imobiliária), e devidamente assinado pelo
requerente e responsável técnico;

O requerimento de regularização deverá ser realizado por meio de processo
administrativo junto ao Setor de Protocolo e encaminhado à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

É necessário apresentar os seguintes documentos (conforme Art. 22 da Lei
Nº 6.932, de Janeiro de 2022 e Art. 4º da Lei N° 6.878, de 22 de Setembro
de 2021):

Certidão de matrícula atualizada do imóvel ou cópia de documento
válido como comprovante de posse justa (sendo apresentada cópia,
deverá ser autenticada);

Certidão Negativa de Débitos Municipais do Imóvel;

Comprovante de inscrição municipal dos profissionais responsáveis
pelos projetos, ou nota fiscal do serviço prestado, caso o responsável
seja pessoa jurídica;

Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/CAU
referente ao(s) projeto(s);

Aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico
pelo Corpo de Bombeiros, conforme obrigatoriedade prevista nas
normas técnicas do Corpo de Bombeiros;

Aprovação do órgão municipal ou estadual, a que compete zelar pela
saúde pública e pelo meio ambiente, quando necessário;

Aprovação do órgão federal ou estadual, responsável pela
administração rodoviária e de infraestrutura, quando necessário;

Documentos assinados por todos os condôminos autorizando a
regularização do imóvel, quando necessário;



de famílias cadastradas no CadÚnico ou que o membro da família
receba o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Durante a tramitação do processo, poderão ser exigidos, a
critério do Analista Relator da CEPRE, outros documentos
e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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Comprovante de pagamento das taxas devidas, conforme previsto
na legislação tributária;

Declaração de ciência do procedimento a que se refere a Lei
n°6.878/2021 - emitido durante a tramitação do processo pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

Laudo Técnico fundamentado, com indicativo de estabilidade,
salubridade e habitabilidade da edificação, com a respectiva
ART/RRT do profissional responsável pela elaboração;

Laudo de vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar, nos
casos exigidos pela legislação;

IMPORTANTE

ISENÇÃO DA CONTRAPARTIDA
FINANCEIRA

Ficam isentas do pagamento da contrapartida financeira as edificações:

que sejam consideradas de relevante interesse público;

que não excedam a 70m2 (setenta metros quadrados) de área total
construída, com até 02 (dois) pavimentos;

que tenham sido construídas até a data de 12 de fevereiro de 1996,
com a devida comprovação por meio de laudo do cadastro técnico
municipal, registro em cartório, contrato de compra e venda, recibo
com descrição do imóvel com firma reconhecida à época da emissão
do documento, ou qualquer outra prova idônea a critério da CEPRE;

tombadas, identificadas ou que vierem a ser identificadas como de
interesse de tombamento;

Quatro vias do projeto em papel sulfite, na forma do Art. 18 da Lei
n° 6.932/2022.

Observação: no ato do requerimento de análise, poderá o requerente
optar pela apresentação de somente uma via dos projetos, sendo que as
demais vias deverão ser apresentadas quando solicitado pelo técnico
responsável pela análise.

Todas as vias do projeto deverão estar assinadas pelos(s) proprietário(s) e
responsável(eis) técnico(s). 
As assinaturas previstas no parágrafo anterior não poderão ser
apresentadas de forma digitalizada.



GRAVIDADES   E   CONTRAPARTIDA
FINANCEIRA

As irregularidades não passíveis de reparação física, serão escalonadas em
gravidades, que servirão de base para o cálculo do valor da contrapartida
financeira.
  
As gravidades são classificadas na forma seguinte:

Optando o requerente pelo pagamento da  contrapartida financeira em
parcela única, o mesmo terá direito a 10% de desconto sobre o valor total.

As adaptações que se fizerem necessárias à regularização das edificações
para atendimento às disposições desta Lei, serão executadas após a
expedição do alvará de licença de regularização de obras.

gravidade 1: quando a edificação a regularizar não atender ao disposto
no Plano Diretor Municipal de Colatina, quanto ao coeficiente de
aproveitamento, gabarito, altura da edificação, taxa de ocupação e
vagas de veículos;

gravidade 2: quando a edificação a regularizar não atender às demais
normas do Plano Diretor Municipal de Colatina não referidas na
gravidade 1;

gravidade 3: quando a edificação a regularizar não atender às normas
dispostas no Código de Obras do Município de Colatina, no que couber.

Com base nas gravidades levantadas pelos Analistas Relatores e deliberado
em reunião da CEPRE, a contrapartida financeira terá como base de
cálculo o valor venal do imóvel objeto da regularização, calculando-se
proporcionalmente à área da construção, nos casos de regularização parcial:
  
 a) gravidade 1: 3,0%
 b) gravidade 2: 1,5%
 c) gravidade 3: 0,5%

No caso de enquadramento da edificação em mais de uma gravidade, estas
serão somadas, podendo chegar até 5%.

Nos casos em que fique comprovado ter havido resistência
e/ou desobediência às ações da Fiscalização  Municipal,
os valores da contrapartida financeira para a regularização da
edificação serão acrescidos de 30%, sem prejuízo das
possíveis ações administrativas, cíveis ou  criminais,
decorrentes de atos ilícitos praticados pelo requerente ou pelo
responsável técnico pela edificação.

O Certificado de Conclusão de Obra / Habite-se somente será
expedido após a conclusão da reparação física e/ou do
pagamento da última parcela da contrapartida  financeira,
quando for o caso.
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ATENÇÃO

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE
OBRA/HABITE-SE

O valor apurado para o pagamento da contrapartida financeira poderá ser
parcelado em até doze (12) vezes, observado o mínimo de três (3) UPFMC
(Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina) por parcela.

O valor do UPFMC é atualizado anualmente, encontrando-se no ano vigente
em R$ 135,31.


