LEI ESTADUAL
LEI Nº 6.400 DE 05 DE MARÇO DE 2013
LEI Nº 6.400 DE 05 DE MARÇO DE
2013 DETERMINA A REALIZAÇÃO PERIÓDICA
POR AUTOVISTORIA, A SER REALIZADA PELOS
CONDOMÍNIOS OU POR PROPRIETÁRIOS DOS
PRÉDIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PELO
PODER PÚBLICO, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS,
INCLUINDO
ESTRUTURAS,
FACHADAS,
EMPENAS, MARQUISES, TELHADOS E OBRAS DE
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS BEM COMO TODAS
AS SUAS INSTALAÇÕES E CRIA LAUDO TÉCNICO
DE VISTORIA PREDIAL (LTVP) NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O
GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída, no Estado do Rio de Janeiro, a obrigatoriedade de autovistoria, decenal, pelos
condomínios ou proprietários dos prédios residenciais, comerciais, e pelos governos do Estado e dos
municípios, nos prédios públicos, incluindo estruturas, subsolos, fachadas, esquadrias, empenas, marquises
e telhados, e em suas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, eletromecânicas, de gás e de prevenção
a fogo e escape e obras de contenção de encostas, com menos de 25 (vinte e cinco) anos de vida útil, a
contar do "habite-se", por profissionais ou empresas habilitadas junto ao respectivo Conselho Regional de
Engenharia, e Agronomia - CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ.
§ 1º - Os condomínios ou proprietários de prédios comerciais e residenciais de que trata o caput do artigo
1º - com mais de 25 (vinte e cinco) anos de vida útil, tem a obrigatoriedade de realizar autoinspeções
quinquenais.
I - Os prédios tombados ou preservados não estão sujeitos à obrigação estabelecida no caput, ficando sua
vistoria a cargo do órgão público municipal responsável pela fiscalização da estabilidade e segurança das
edificações.
II - Estão excluídos da obrigação de realização da autovistoria os prédios residenciais unifamiliares.
III - Considera-se responsável pelo prédio, conforme o caso: o proprietário; o possuidor; o condomínio; o
administrador, nos casos de prédios públicos.
§2º - Os condomínios antes de a edificação completar cinco anos de conclusão da obra, no quarto ano,
deverão exigir do incorporador, do construtor ou da empreiteira, laudo de vistoria, nos termos do Art. 618
do Código Civil.
§3º - A vistoria definida no caput será efetuada por engenheiro ou arquiteto ou empresa legalmente
habilitados nos Conselhos Profissionais, CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a expensas do condomínio ou do proprietário
do prédio, e seu autor será o responsável pelo respectivo laudo.

I - O profissional emitirá o respectivo laudo técnico, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica
- ART, junto ao CREA/ RJ, quando se tratar de engenheiros; e de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
junto ao CAU/RJ, quando se tratar de arquitetos.
II - O laudo conterá a identificação do imóvel e de seu responsável, a metodologia utilizada, as informações
sobre anomalias, suas características e prováveis causas, o prazo dentro do qual estarão garantidas as
condições de segurança e estabilidade e, sendo o caso, as medidas reparadoras ou preventivas necessárias.
III - A qualquer momento, a partir do início da realização da vistoria, sendo verificada a existência de risco
imediato ou iminente para o público, o profissional responsável deverá informar imediatamente ao órgão
municipal competente, para que sejam tomadas providências para o isolamento do local, quando cabível,
em até vinte e quatro horas, dando conhecimento do fato ao responsável pelo prédio, por escrito.
IV - Emitido o laudo, o responsável pelo prédio deverá convocar assembleia geral para dar ciência do seu
conteúdo.
V - Observado o disposto no artigo 1341 do Código Civil, o condomínio providenciará a manutenção predial
preventiva proposta no laudo, desenvolvida sob a responsabilidade de um arquiteto/engenheiro habilitado.
VI - O condomínio providenciará a manutenção predial preventiva ou corretiva, proposta no laudo,
desenvolvida sob a responsabilidade de um arquiteto/engenheiro habilitado de que trata o artigo 1º.
§ 4º - O laudo referido no parágrafo anterior será arquivado no condomínio, sob a responsabilidade do
síndico ou do proprietário do imóvel, e exibido à autoridade quando requisitado.
§ 5º - A autovistoria é obrigatória para edificações de três ou mais pavimentos e para aquelas que tiverem
área construída igual ou superior a 1000m² (mil metros quadrados), independentemente do número de
pavimentos, e em todas as fachadas de qualquer prédio que tenha projeção de marquise ou varanda sobre
o passeio público.
§ 6º - Quando da conclusão das obras e instalações prediais, ficam os incorporadores, os construtores e as
empreiteiras obrigadas a entregarem, preferencialmente em meio magnético ou papel, as plantas de
estrutura (fundação, pilares, vigas, lajes e marquises), com seus respectivos planos de cargas, bem como
projetos de instalações, contendo o nome e o número do registro do Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia - CREA/RJ ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ, dos
profissionais responsáveis, tudo conforme construído, para a prefeitura, no território da qual se localiza a
edificação, e ao condomínio das edificações residenciais e comerciais ou ao proprietário do prédio.
§ 7º - Todas as obras prediais, a serem edificadas, ou de reforma de prédio existentes, que implicarem em
acréscimos ou demolições de alvenaria ou estruturas, inclusive abertura de janelas, principalmente em
empenas, deverão ser objeto de acompanhamento técnico de engenheiros ou arquitetos, promovendo-se
as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA , ou através do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, quando se tratar do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ.
Art. 2º - Até quinze dias antes do término de seu mandato ou anualmente, se a duração do mandato for
superior a um ano, o síndico deverá convocar assembleia geral para comunicar o laudo.
Art. 3º - As Prefeituras elaborarão o modelo do Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVT), que deverá ser
sucinta, exata e de fácil preenchimento e leitura, dela constando o item "providências", no qual o síndico
indicará as iniciativas a serem tomadas para a segurança do prédio e instalações, consoante recomendação
do laudo.
Art. 4º - O síndico empossado para novo exercício ficará obrigado à execução das providências indicadas no
Art. 3º, exceto as inadiáveis, que caberão ao síndico em gestão.
Art. 5º - A responsabilidade pela segurança dos prédios e de suas instalações é do condomínio ou do
proprietário do prédio, ressalvado o disposto no art. 618 do Código Civil.

Parágrafo Único - Em relação à segurança dos prédios e suas instalações, compete à Prefeitura, através da
Lei Orgânica, Plano Diretor e Legislação Complementar, como Código de Obras, Licenciamento, etc.:
I - Solicitar, anualmente, por amostragem, considerando inicialmente os mais antigos, aos síndicos e
proprietários de imóveis, os Laudos Técnicos de Vistoria Predial (LTVP) executados, e se as providências de
recuperação predial e suas instalações foram tomadas.
II - Aplicar sanções, quando cabíveis.
III - Ajuizar procedimentos criminais contra os infratores, nos casos previstos no Art. 1º, §5º.
Art. 6º - As Prefeituras deverão orientar os condomínios que, independentes do Laudo de Técnico de Vistoria
Predial (LTVP), façam a manutenção predial preventiva, envolvendo estrutura, subsolo, marquises,
fachadas, esquadrias, empenas e telhados, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, instalações
eletromecânicas, instalações de gás e de prevenção ao fogo e escape e obras de contenção de encostas.
Art. 7º - Em caso de descumprimento do disposto nesta Lei, o síndico será pessoalmente responsabilizado,
solidariamente com o condomínio, por danos que a falta de reparos ou de manutenção da edificação venha
a causar a moradores ou a terceiros, salvo se o descumprimento se der em razão de deliberação em
Assembleia.
Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, ouvido o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado do Rio de Janeiro - CREA-RJ e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU-RJ,
no menor prazo possível.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013.
SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº - 1237/2008
Autoria dos Deputados: Pedro Paulo e Luiz Paulo

LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS
LEI COMPLEMENTAR Nº 126 DE 26 DE MARÇO DE 2013
Institui a obrigatoriedade de realização de vistorias técnicas nas edificações existentes no Município do Rio
de Janeiro e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade de realização de vistorias técnicas periódicas, com intervalo máximo
de cinco anos, nas edificações existentes no Município do Rio de Janeiro, para verificar as suas condições de
conservação, estabilidade e segurança e garantir, quando necessário, a execução das medidas reparadoras.
§ 1º A realização da vistoria técnica referida no caput é obrigação do responsável pelo imóvel.
§ 2º Entende-se por responsável pelo imóvel para os efeitos desta Lei Complementar o condomínio, o
proprietário ou o ocupante do imóvel, a qualquer título, conforme for o caso.
§ 3º Excluem-se da obrigação prevista no caput:
I - As edificações residenciais unifamiliares e bifamiliares;
II - Nos primeiros cinco anos após a concessão do “habite-se”, todas as demais edificações.
Art. 2º A vistoria técnica deverá ser efetuada por profissional legalmente habilitado, com registro no
Conselho de Fiscalização Profissional competente, que elaborará laudo técnico referente às condições
mencionadas no art. 1º desta Lei Complementar.
§ 1º O laudo técnico deverá ser obrigatoriamente acompanhado do respectivo registro ou Anotação de
Responsabilidade Técnica no Conselho de Fiscalização Profissional competente.
§ 2º Em caso de prestação de informações falsas ou de omissão deliberada de informações, aplicar-se-á ao
profissional de que trata este artigo multa no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo
das demais responsabilidades civis, administrativas e criminais previstas na legislação em vigor.
Art. 3º O laudo técnico conterá a identificação do imóvel e a descrição das suas características e informará
se o imóvel encontra-se em condições adequadas ou inadequadas de uso, no que diz respeito à sua
estrutura, segurança e conservação, conforme definido no art. 1º desta Lei Complementar.
§ 1º Em caso de inadequação, o laudo técnico deverá informar, também, as medidas reparadoras
necessárias para sua adequação, com o prazo para implementá-las.
§ 2º Confirmado, por laudo técnico, que o imóvel se encontra em condições adequadas de uso, o
responsável pelo imóvel deverá comunicar tal fato ao Município, dentro do prazo previsto no art. 1º,
mediante o preenchimento de formulário on line, indicando o nome do profissional responsável, seu
registro profissional e o número do registro ou da Anotação de Responsabilidade Técnica a ele relativa.

§ 3º Na hipótese do § 1º, caberá ao responsável pelo imóvel a adoção das medidas corretivas necessárias,
no prazo estipulado no laudo técnico, findo o qual deverá ser providenciada a elaboração de novo laudo
técnico, que ateste estar o imóvel em condições adequadas, o que deverá ser comunicado ao Município,
antes de encerrado o prazo previsto no art. 1º, mediante o preenchimento de formulário “on-line”,
indicando o nome do profissional responsável, seu registro profissional e o número do registro ou da
Anotação de Responsabilidade Técnica a ele relativa.
§ 4º O responsável pelo imóvel deverá dar conhecimento da elaboração do laudo técnico aos moradores,
condôminos e usuários da edificação, por comunicado que será afixado em local de fácil visibilidade,
arquivando-o em local de fácil acesso, para que qualquer morador ou condômino possa consultá-lo.
§ 5º O laudo técnico deverá ser exibido à autoridade competente quando requisitado e deverá permanecer
arquivado para consulta pelo prazo de vinte anos.
Art. 4º Os responsáveis pelos imóveis que não cumprirem as obrigações instituídas por esta Lei
Complementar deverão ser notificados para que no prazo de trinta dias realizem a vistoria técnica exigida e
cumpram as demais obrigações estipuladas no art. 3º.
§ 1º Descumprida a notificação prevista no caput, será cobrada ao responsável pelo imóvel multa, renovável
mensalmente, correspondente a cinco VR–Valor Unitário Padrão Residencial ou cinco VC– Valor Unitário
Padrão Não Residencial, estabelecido para o imóvel, conforme o caso, para efeitos de cálculo do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU, nas seguintes infrações:
I – pela não realização da vistoria técnica no prazo determinado;
II – pela não realização do laudo técnico que ateste estar o imóvel em condições adequadas, após o prazo
declarado para as medidas corretivas das condições do imóvel; ou
III – pela não comunicação ao Município de que o imóvel encontra-se em condições adequadas de uso.
§ 2º As multas serão aplicadas enquanto não for cumprida a obrigação.
§ 3º A soma dos valores das multas não poderá ultrapassar o valor venal do imóvel, estipulado para efeito
de cálculo do IPTU.
Art. 5º No caso de não conservação da edificação em adequadas condições de estabilidade, segurança,
conservação e salubridade, será aplicada ao responsável pelo imóvel, na forma do § 2º do art. 1º desta Lei
Complementar, a multa correspondente a cinco VR–Valor Unitário Padrão Residencial ou cinco VC–Valor
Unitário Padrão Não Residencial, estabelecido para o imóvel, conforme o caso, para efeitos de cálculo do
IPTU.
Art. 6º A Prefeitura deverá criar cadastro eletrônico para as anotações previstas no art. 3º desta
Lei Complementar.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAES

LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 37426 DE 11 DE JULHO DE 2013
(D.O.Município de 12/1-07/2013)
Regulamenta a aplicação da Lei Complementar n.º 126/13 e da Lei n.º 6400/13, que instituem, por
AUTOVISTORIA, a obrigatoriedade de realização de vistorias técnicas nas edificações existentes no
Município do Rio de Janeiro.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as condições de implementação de vistoria técnica nas
edificações existentes no Município do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO a necessidade de definir estratégias para verificação do cumprimento da Lei diante do
grande número de edificações abrangidas pela obrigação;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer prazos para que os responsáveis pelos imóveis adotem as
providências que possibilitem o cumprimento das obrigações determinadas pelas Normas;
CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar a aplicação e a abrangência da Lei Complementar n.º 126,
de 26 de março de 2013, e da Lei n.º 6400, de 05 de março de 2013;
DECRETA:
Art. 1.º Ficam os responsáveis pelas edificações existentes no Município do Rio de Janeiro, inclusive as
edificações tombadas, preservadas e tuteladas, obrigados a realizar vistorias técnicas periódicas, com
intervalo máximo de cinco anos, para verificar as condições de conservação, estabilidade e segurança e
garantir, quando necessário, a execução das medidas reparadoras.
§ 1.º Para fins de aplicação deste Decreto, entende-se como responsável pelo imóvel o Condomínio,
representado pelo síndico ou administrador, o proprietário ou ocupante do imóvel a qualquer título.
§ 2.º Estão desobrigadas a realizar a vistoria técnica periódica prevista na Lei Complementar n.º 126/2013:
I – As edificações residenciais unifamiliares e bifamiliares;
II – Todas as edificações nos primeiros cinco anos após a concessão do “habite-se”;
III – As edificações com até dois pavimentos e área total construída inferior a 1.000 m²;
IV – As edificações situadas em Áreas de Especial Interesse Social.
§ 3.º A vistoria periódica é obrigatória, independentemente do número de pavimentos e de área total
construída, em todas as fachadas de qualquer prédio com projeção de marquise ou varanda sobre o passeio
público.
§ 4º As edificações situadas em Áreas de Especial Interesse Social serão objeto de programas específicos
através de convênios com a finalidade de garantir condições adequadas de conservação, estabilidade e
segurança.

Art. 2.º A vistoria técnica deverá ser efetuada por engenheiro ou arquiteto ou empresa legalmente
habilitados nos respectivos Conselhos Profissionais, CREA/RJ ou CAU/RJ, que elaborará o Laudo Técnico
atestando as condições de conservação, estabilidade e segurança.
Parágrafo único. O laudo técnico deverá ser obrigatoriamente acompanhado do respectivo Registro de
Responsabilidade Técnica- RRT junto ao CAU/RJ ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao
CREA/RJ.
Art. 3.º O responsável pela edificação comunicará a Secretaria Municipal de Urbanismo, que o laudo técnico
atestou que o imóvel se encontra em condições adequadas de conservação, estabilidade e segurança,
mediante preenchimento de formulário próprio online, disponível no portal da Prefeitura,
www.rio.rj.gov.br, e na página da Secretaria Municipal de Urbanismo, www.rio.rj.gov.br/web/smu.
§ 1.º Do comunicado constarão as seguintes informações:
I – Identificação do responsável pelo imóvel;
II – Descrição e Localização do imóvel;
III – Identificação do Profissional responsável pela elaboração do Laudo Técnico, com o número do
respectivo Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica;
IV – Declaração de que a edificação encontra-se em condições adequadas de conservação, estabilidade e
segurança.
§ 2.º Os comunicados estarão disponíveis para consulta no site a que se referem os artigos 3º e 4º.
Art. 4.º Quando o laudo técnico indicar a necessidade de obras de reparos na edificação, o prazo estipulado
para realização das obras deverá ser comunicado através do formulário próprio “on-line” disponível no
portal da Prefeitura, www.rio.rj.gov.br, e na página da Secretaria Municipal de Urbanismo,
www.rio.rj.gov.br/web/smu.
§1.º As obras de reparo indicadas no laudo técnico deverão ser previamente licenciadas na Secretaria
Municipal de Urbanismo e acompanhadas por profissional técnico legalmente habilitado, arquiteto ou
engenheiro, com o respectivo Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART.
§2.º Após a conclusão das obras de reparos indicadas no laudo técnico será elaborado laudo técnico
complementar que ateste que o imóvel se encontra em condições adequadas de conservação, estabilidade
e segurança, que deverá ser comunicado de acordo com o disposto no artigo 3º.
§ 3.º O responsável técnico poderá comunicar, a qualquer tempo, o resultado do laudo na forma
determinada no caput deste artigo.
Art. 5.º O responsável pelo imóvel deverá dar conhecimento da elaboração do laudo técnico aos moradores,
condôminos e usuários da edificação e mantê-lo arquivado para consulta pelo prazo de vinte anos, em local
de fácil acesso e visibilidade.
Art. 6.º Feita a vistoria técnica, sendo verificada a existência de risco iminente para o público, o responsável
pelo imóvel deverá, imediatamente, providenciar as obras necessárias para sanar o risco, que deverão ser
acompanhadas por profissional habilitado, sem prejuízo da imediata comunicação do fato à Defesa Civil para
verificar se é necessário o isolamento da área.
Art. 7.º As obras internas nas unidades do condomínio, que possam modificar a estrutura existente do
prédio, deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao responsável pelo prédio e realizadas com o
acompanhamento de profissional técnico legalmente habilitado, arquiteto ou engenheiro, com o respectivo
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

Art. 8.º A fiscalização do cumprimento da obrigação prevista neste Decreto, pelo órgão competente, será
feita por amostragem considerando prioritariamente:
I - Idade das edificações;
II - Áreas que concentrem edificações de grande porte;
III - Principais eixos de circulação de pedestres e veículos;
IV - Áreas de Proteção do Ambiente Cultural;
V – A agressividade ambiental conforme definido na NBR 6118.
Art. 9.º Fica estabelecida a data-limite de 01 de janeiro de 2014 para cumprimento das obrigações previstas
neste Decreto.
Parágrafo Único. Findo o prazo previsto no caput, os responsáveis pelas edificações que não tenham
cumprido as obrigações estipuladas neste Decreto estarão sujeitos aos procedimentos de fiscalização
estabelecidos na Lei Complementar n.º 126/2013, de acordo com o Art. 6.º deste Decreto.
Art. 10. A responsabilidade pela segurança dos prédios e de suas instalações é do condomínio, do
proprietário ou do ocupante do imóvel, a qualquer título, conforme definido na Lei Complementar n.º
126/13, respondendo civil e criminalmente, por danos que a falta de reparos ou de manutenção da
edificação venha a causar a moradores ou a terceiros.
Art. 11. Integra o presente Decreto, na forma do Anexo Único, a definição dos principais responsáveis pelas
ações que objetivam promover a conscientização da importância de a sociedade garantir a segurança das
edificações, bem como contribuir para o cumprimento das medidas previstas na Lei Complementar n.º
126/2013 e seu Decreto regulamentador.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 11 de julho de 2013; 449º
ano da Fundação da Cidade.

EDUARDO PAES

