
PREFEITURA
SÂOJOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VIII - Altura "H"

-V PLATI BANDA/TELHADO

4” PAV.

3° PAV

2o PAV

PAVIMENTO INFERIOR - GARAGEM

SUBSOLO AFLORADO

SUBSOLO

A altura "H", para o cálculo dos recuos, representa a 
diferença de nível entre a cota mais elevada da laje de 
cobertura da edificação e a menor cota do piso do 
pavimento mais baixo da edificação, sendo admitido o 
escalonamento para os recuos laterais e de fundos.
Para efeito da altura "H" excetua-se caixa d'água, casa de 
máquinas, platibandas, telhados, subsolos e subsolos 
aflorados até 2m (dois metros) em relação ao perfil natural 
do terreno e nos terrenos em declive, excetua-se ainda o 
pavimento inferior, quando destinado a garagem e 
circulação de veículos.

Considera-se pavimento inferior destinado a garagem e 
circulação de veículos aquele que possuir ocupação 
destinada a estacionamento em ao menos 65% (sessenta e 
cinco por cento) do pavimento.
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PLATIBANDA/TELHADO

4' PAV

3° PAV.

2° PAV

PAVIMENTO INFERIOR N 
DESTINADO A GARAGEKl

SUBSOLO AFLORADO

SUBSOLO

A altura "H", para o cálculo dos recuos, representa a 
diferença de nível entre a cota mais elevada da laje de 
cobertura da edificação e a menor cota do piso do pavimento 
mais baixo da edificação, sendo admitido o escalonamento 
para os recuos laterais e de fundos.
Para efeito da altura "H" excetua-se caixa d'água, casa de 
máquinas, platibandas, telhados, subsolos e subsolos 
aflorados até 2m (dois metros) em relação ao perfil natural 
do terreno e nos terrenos em declive, excetua-se ainda o 
pavimento inferior, quando destinado a garagem e circulação 
de veículos.

As edificações que possuírem um ou mais 
pavimentos abaixo do pavimento térreo deverão atender o 
recuo lateral e de fundos de H/6, com o mínimo de 3,00 m 
(três metros) a partir do terceiro pavimento mais baixo da 
edificação, excluídos os subsolos, subsolos aflorados e 
pavimentos inferiores para edificações com gabarito até 
10,00m e os subsolos, subsolos aflorados e pavimentos 
inferiores destinados a garagem e circulação de veículos, 
para edificações com gabarito superior a 10,00m.
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