
 

 

 
 

ANEXO VI 

LEGISLAÇÃO 

 

1. LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 

O projeto de Moradia Estudantil deverá atender a leis, decretos, resoluções, normas da ABNT e outros 
dispositivos estabelecidos na legislação vigente nos âmbitos federal, estadual e municipal. A seguinte 
lista é apenas indicativa dos dispositivos diretamente concernentes ao objeto, pois são presumidos, por 
parte dos proponentes, o perfeito conhecimento e a obediência à legislação em geral: 

1.1 Legislação Federal  

a. Todos os Projetos deverão ser elaborados em obediência às diretrizes gerais da Lei nº. 8.666/93 
de 21/06/1993; 

b. Instrução Normativa MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; 

c. Lei N° 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Institui o Novo Código Florestal; 

d. Lei N° 7.803, de 15 de agosto de 1989 - Altera o Código Florestal (Altera a redação da Lei N° 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e revoga as Leis N° 6.535, de 15 de julho de 1978 e 7.511, de 
7 de julho de 1986); 

e. Decreto Nº 750, de 10 de fevereiro de 1993 – Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão 
de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e dá 
outras providências; 

f. Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis Nº 10.048, de 8 de novembro 
de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas portadora de necessidades especiais, e 
Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 
e dá outras providências. 

g. Seguir a legislação, normas e regulamento, em todas as esferas, sobre resíduos.  
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1.2 Legislação Estadual  

a. Lei N° 898, de 1° de novembro de 1975 (Já alterada pela Lei Estadual nº 3.746/83). Disciplina o 
uso do solo para a proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos 
hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo, em cumprimento ao 
disposto nos Incisos II e III do art. 2° e Inciso VIII do art. 3° da Lei Complementar 94, de 29 de 
maio de 1974; 

b. Lei Nº 1.172, de 17 de novembro de 1976 – Delimita as áreas de proteção relativas aos 
mananciais, cursos e reservatórios de água, a que se refere o artigo 2° da Lei n° 898, de 18 de 
dezembro de 1975, estabelece normas de restrição de uso do solo em tais áreas e dá 
providências correlatas; 

c. Lei Nº 11.216, de 22 de julho de 2002 – Altera a lei Nº 1.172 de 17 de novembro de 1976, que 
delimita as áreas de proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água de interesse da 
Região Metropolitana da Grande São Paulo. 

1.3 Legislação Municipal  

Deverá ser consultado pelo participante as seguintes leis e informações, verificando sua incidência sobre 
o terreno e a edificação em projeto:  

a. Plano Diretor Municipal 

b. Lei de Uso e Ocupação do Solo 

c. Certidão de Zoneamento e de Diretrizes Municipais para o terreno 

d. Código de Obras 

1.4 Normas, Códigos, Portarias, e Resoluções 

O concorrente deverá se orientar por normas específicas (ABNT, INMETRO, Normas Regulamentadoras 
da CLT, Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e normas pertinentes para 
cada assunto) de acordo com a natureza dos projetos a serem elaborados. As seguintes normas são 
relevantes para os objetivos técnicos deste Edital, pois poderão representar condicionantes para a 
concepção do partido projetual geral e para a elaboração dos projetos específicos: 
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a. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos e Federais – Práticas SEAP 
(Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio); 

b. Normas Regulamentadoras (NRs) e diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;  

c. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA e do CAU;  

d. Portarias do Conselho de Vigilância Sanitária (CVS) da Associação Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA)  

e. Código de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo 

f. Código de Obras do Município em que estiver sendo realizado o projeto 

g. Cadernos Técnicos de Projeto da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado 
de São Paulo), como referencia para soluções de projeto em edifícios educacionais. A FDE 
sistematiza e divulga o conhecimento acumulado sobre a produção de edifícios escolares na 
forma de catálogos técnicos, cujos conteúdos estão disponíveis gratuitamente pela Internet. 

h. Normas Brasileiras (NBR) realizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para materiais 
e serviços da construção civil. O responsável pela elaboração dos projetos é responsável pelo 
cumprimento de todas as Normas Técnicas pertinentes ao seu projeto específico, em sua versão 
mais atualizada, mesmo que não estejam aqui mencionadas. 

 


