
Legislação Acessória para Concessão e Renovação de Alvará de Uso
Tipo Número Descrição

Decreto 11678/94

Decreto 12826/98

Decreto 12826/98

Decreto 16130/08 Obriga a dispor de, no mínimo, 1 bebedouro
Decreto 16130/08 Obriga a dispor de, no minimo, 2 sanitários separados por tipo de sexo

Decreto 16326/08

Lei 7555/93

Lei 7555/93 Obriga a dispor de, no mínimo, 1 bebedouro
Lei 7555/93 Obriga a dispor de, no minimo, 2 sanitários separados por tipo de sexo
Lei 7605/93 Obriga a possuir porta de segurança com detector de metais
Lei 8232/94 Disciplina vagas e acessos em polos geradores de trafego
Lei 9197/96 Obriga a dispor de placa informativa sobre operações de crédito
Lei 9267/97 Obriga a dispor de, no minimo, 2 sanitários separados por tipo de sexo
Lei 9571/97 Obriga cardápio em braille para lanchonetes  restaurantes e afins

Lei 9629/98

Lei 9858/98

Lei 10527/00 Obriga poltronas para obesos em teatros, restaurantes  e afins

Lei 11224/02

Lei 11895/04 Obriga 03 assentos para farmácias, drogarias e afins
Lei 11961/04 Obriga cobertura em ferro velho
Lei 12024/04 Obriga dispositivo sonoro em saída e entrada de estacionamentos
Lei 12444/05 Obriga placa informativa de ambiente filmado quando houver tal dispositivo
Lei 12582/06 Obriga estabelecimentos comerciais a oferecer a guarda gratuita de veículos

Lei 12965/07

Lei 12967/07 Obriga dispositivo luminoso em saída e entrada de estacionamentos
Lei 13163/07 Obriga espelho parabólico em saída e entrada de estacionamentos
Lei 13542/09 Institui o livro controle de entrada e saída de mercadorias em ferro velho
Lei 14090/11 Institui a vaga obrigatória para carro forte

Lei 14789/14

Lei 15139/16 Revogou a obrigatoriedade de LAS-VISA para Alvará de Uso

NBR 9050

NBR 10151

09/06 Dispensa a análise de PGT para escolas de educação informal

09/06 Dispensa a análise de PGT para escolas de educação informal

Resolução 01/01 Libera SP-1 em ZONA 03

Resolução 02/00

Resolução 02/01 Libera usos tolerados quando há transferência de titularidade
Resolução 03/02 Libera usos complementares ao uso principal

Resolução 06/97

Obriga a dispor de placa indicativa de atendimento preferencial a mulheres, 
gestantes, mães com criança no colo, idosos e portadores de deficiência
Obriga banheiros em estacionamentos na zona central de campinas definidas na 
Lei 8232/94
Obriga banheiros em estacionamentos na zona central de campinas definidas na 
Lei 8232/94

Disciplina procedimentos para concessão de Alvará de Uso quando há comércio 
de tinta spray
Obriga a dispor de placa indicativa de atendimento preferencial a mulheres, 
gestantes, mães com criança no colo, idosos e portadores de deficiência

Obriga a dispor de placa indicativa de atendimento preferencial a doadores de 
sangue
Obriga grupo gerados para hospitais, pronto socorros e em clínicas onde haja 
procedimentos cirúrgicos

Obriga a dispor de placa indicativa de riscos e prejuízos que portas detectoras de 
metais ou dispositivos anti furtos aos portadores de marca passo

Obriga cadeiras de rodas, inclusive motorizadas, em supermercados, 
hipermercados e afins

Obriga a possuir  caixa especial de atendimento à gestantes, mães com criança no 
colo, idosos e portadores de deficiência

Disciplina a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos
Disciplina a Acústica - Avaliação do ruído em
áreas habitadas, visando o conforto
da comunidade - Procedimento

Ordem de 
Serviço
Ordem de 
Serviço

Disciplina parâmetros de cálculo para Clubes, Quadras de Esportes, Salão de 
Futebol e Afins

Dispensa a análise de PGT para obras comercias e industrias que foram 
concedidas anteriormente a Lei 8232/94, se não houver alteração em relação ao 
uso aprovado em projeto
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