
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

LEI N® 6.601
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS
DA LEI MUNICIPAL 5.788, DE 23 DE JUNHODE 2016.
A Câmara Municipal de Mogi Mirim aj^vou e o 

Prefeito Municipal CARLOS NELSON BUENO sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° A Lei Municipal n* 5.788, de 23 de junho de 2016, 
que estabelece nonnas técnicas ordenadoras da atividade da construção de edifícios de 
habitação coletiva de interesse social, passa a viger com as alterações consignadas nos artigos 
seguintes da presente Lei.

redação:
Art. 2® Os §§ 1® ç 2®, do art 1°, passam a ter a seguinte

§ í® A cpnsíruçâa de Hits hab^gções de^inase a itíeader às 
n&^ssidades habtíachnaís e prpmpver o desenwdvbnento saciai 
das fawfíias, nas faixas de interesse social, com rendimento 
famitíar limitado ao teto do programa habitacionai ndnhá casa 
minha vida, faixa JI, ou nafidta deste, até o limite de 4,S00,OÕ 
(quatro mil e quinhentos reais^

§ 2^ As unidades habitacionais em questão serão deitadas 
esuilusivamente aos munícipes previamente cada^ados na 
Secretaria de Obras e Habitação, e na falta destes serão 
destinadas às famílias cujo rendimento seja equivalente ao 
constante no § T.

Árí, 3® O art. 6® passa a viger com a seguinte redação:

Art. 6* Os Bdfflcios de HiUtitação Coletiva de interesse Social 
(EtíCIS) previstos nesta lei serão aprovados somente em 
atendimento ao interesse social, nas áreas consolidadas 
urbanisticamente.

4® O § 5®, do art. 8®, passa a ter a seguinte redação:

Art.

§ 5® Entende-se por densidades demográficas líquida e bruta, as 
relações entre os aámeros de pessoas que constituem as 
populações do edifício, e da qtmdra sus qual está situado, e as 
áreas totais do terreno e da quadra, respectivamente.
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Arí. 5® A aíinea do inciso 11 e a alínea “a’\ do inciso 
ÎV, ambas do art. 13, passam a ter as seguintes redações:

An 13. f„.í

e) peh men&s 20% (vínte por cenl^) éo terr&io deverá ser área 
veráef á&s qaais all 6% (seh par cento) poderá ser destinado ao 
sistema de lazer;

a área livre remanescente do terreno poderá ser destinada a 
garagens com estrutura removível e drcnlação.

a) A densidade demogréjica bruta máxàna serâ de 400 
(qua^ocentos) habitantes por he^rCi enqutuito a densidade 
liquida mâí^ta será de 600 (seiscentos) habitantes por hetíare

Art, 2® Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art, 3® Revogasse o art 12, da Lei Municipal n'

Prefeitura de Mogí Mirim, 2 de maio de 2 018,

€ AÉbO&m^SON BÜEKO 
Prefeito Municipal
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