
         

 

 

 
ANEXO X 

 
 

GLOSSÁRIO 
 
 
Acesso Principal: É aquele onde se dá a entrada ao maior número de unidades 
autônomas. No caso de haver na edificação mais de um uso e o número das unidades 
coincidir, será considerado acesso principal aquele que se localizar no nível mais baixo 
em relação ao(s) logradouro(s). 
 
Acréscimo: Ampliação de área de edificações existentes, concluídas ou não. 

Alvará: Documento expedido pelo Poder Executivo Municipal, autorizando a execução de 
obras sujeitas à fiscalização, licença, licenciamento. 

Cobertura 1: Teto, telhado, coberta (laje de cobertura). 

Cobertura 2: Edificação construída sobre a laje de cobertura de um prédio e que ocupa 
uma parte da superfície deste. 

Fachada Principal: É aquela onde se localiza o acesso principal. 

Faixa de Reserva: Área destinada à ampliação de via. 

Garagem: Área de estacionamento, fechada ou coberta, para um ou mais veículos. 

Mezanino: Piso intermediário entre o piso e o teto de uma dependência ou pavimento de 
uma edificação. 

Modificação: Obras que alteram ou deslocam divisões internas e/ou fachadas, que 
abrem, aumentam, reduzem, deslocam ou suprimem vãos. 

Ocupação: Uso previsto de uma edificação, ou de parte da mesma, para abrigo e 
desempenho de atividade de pessoas e/ ou proteção de animais e bens. 

Passeio: Parte do logradouro público destinado ao trânsito de pedestres. 

Pavimento: Plano horizontal que divide as edificações no sentido da altura; conjunto de 
dependências situadas no mesmo nível, compreendido entre dois pisos consecutivos; 
piso. 

Pé-direito: Distância ou medida vertical existente entre o piso e o forro de um 
compartimento. 

Pilotis: Pilares que suportam um edifício, levantando-o assim ao nível do primeiro andar 
deixando livre o térreo. 

Ponto Médio: É o ponto definido pela intersecção do segmento vertical, traçado no meio 
da fachada do pavimento com maior projeção, com o segmento horizontal traçado sobre 
o piso do pavimento onde se localiza o acesso principal. 

Reconstrução: Construir novamente, total ou parcialmente uma edificação sem alterar 
sua forma, tamanho, função, estética ou outros elementos essenciais. 

Recuo de Ajardinamento: Distância mínima que a construção deve observar em relação 
ao alinhamento da via pública e/ou divisas de lote. 

Reforma: Alteração parcial de uma edificação, visando mudar ou melhorar suas 
condições de uso, sem alteração da forma ou tamanho. 



         

 

 

Sacada: São consideradas sacadas, parte da edificação em balanço em relação à parte 
externa do prédio, tendo pelo menos duas faces abertas para o espaço livre exterior. 
 
Subsolo: Todos os pavimentos situados abaixo do piso térreo de uma edificação, 
construído com a altura máxima de 1,00m (um metro) ou 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros), (considerando cada caso) acima do nível do meio fio, medindo-se através 
de uma linha imaginária no centro da fachada principal. 
 
Terraço: Local descoberto situado sobre uma edificação ou ao nível de um de seus 
pavimentos, que constitui piso acessível e utilizável. 
 
Unidade Autônoma: Parte da edificação vinculada a uma fração ideal do terreno, sujeita 
às limitações legais, constituída de dependências e instalações de uso comum da 
edificação, destinada a fins residenciais ou não, assinaladas por designação especial. 
 
Uso: Atividade ou finalidade para o qual um lote ou uma construção foi projetado, 
destinado, ocupado ou conservado. Por exemplo: uso comercial, residencial e industrial. 
 
Vaga: Área de estacionamento aberta para um ou mais veículos. 
 
Via ou Logradouro Público: Parte da superfície da cidade destinada ao trânsito e ao 
uso do público oficialmente reconhecido e designada por um nome de acordo com a 
legislação em vigor. 

Zoneamento: Divisão do espaço urbano em zonas de uso predominante para cada zona, 
as características de construção e os usos permitidos. 
 


