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 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  Nº  nonono de XX de 2015   
 
 
 

Cria condições de incentivo ao aproveitamento e à 
conservação de edificações tombadas ou preservadas 
no Bairro do COSME VELHO e dá outras 
providências 

 
 
 
A CÃMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 
           
 DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica permitida a reconversão de edificações tombadas ou preservadas no bairro do Cosme 
Velho, IV Região Administrativa, por meio da transformação de uso e/ou do desdobramento da 
edificação em unidades autônomas, nas condições estabelecidas nesta Lei Complementar, desde que 
garantidas as condições de proteção da integridade do imóvel classificado como patrimônio cultural 
e a aprovação pelo órgão de tutela e demais órgãos competentes. 
 
§ 1° - Entende-se por reconversão de um imóvel tombado ou preservado o conjunto de intervenções 
arquitetônicas que vise assegurar a manutenção de suas características construtivas  originais e que, 
por meio de uma nova função ou uso apropriado, possa promover sua reintegração à realidade 
social, cultural e econômica e garantir sua sustentabilidade. 
 
§ 2º - Para efeito desta lei, e respeitados os limites estabelecidos por ela, entende-se por 
desdobramento da edificação a transformação do uso residencial unifamiliar em residencial 
multifamiliar, uso não residencial ou misto, podendo resultar na criação de até quatro novas 
unidades autônomas, residenciais ou não residenciais, com numeração própria. 
 
§3º - A transformação de uso e o desdobramento em unidades autônomas, previstas nesta lei, não se 
aplicam a apartamentos em edificações multifamiliares ou mistas ou a casas de vilas já existentes na 
data de publicação desta lei. 
 
Art. 2° - No caso de não atendimento às exigências estabelecidas pelo órgão de tutela, 
descaracterização do imóvel, demolição ou sinistro, o proprietário será obrigado a reconstruir o 
imóvel, ou a parte descaracterizada, reproduzindo suas características morfológicas originais e 
perderá a licença de obra para transformação de uso ou desdobramento da edificação. 
 

 
Capítulo I 

Do Uso Residencial 
 
Art. 3º - Na reconversão de edificações tombadas ou preservadas no bairro do Cosme Velho as 
transformações para o uso residencial multifamiliar, através do desdobramento da edificação em 
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unidades residenciais autônomas, respeitarão a tipologia do imóvel e resguardarão as restrições 
previstas nesta lei e na legislação de patrimônio cultural vigente. 
 
Art. 4º - As edificações tombadas e preservadas poderão ser desdobradas em, no máximo, quatro 
unidades residenciais autônomas, respeitando a área útil mínima de 40 m² (quarenta metros 
quadrados).  
 

Capítulo II 
Do Uso não Residencial 

 
Art. 5º - Na reconversão de edificações tombadas ou preservadas situadas na Rua Cosme Velho, no  
Beco e no Largo do Boticário poderão ser admitidas transformações de uso para as atividades 
relacionadas abaixo, respeitando a tipologia do imóvel, resguardadas as restrições previstas nesta lei 
e na legislação de patrimônio cultural vigente: 

I. ateliê de artes galeria de arte, antiguidades, antiquário e leiloeiro;  

II. museu, centro cultural e institutos culturais; 

III. biblioteca e livraria;  

IV. produção cultural e agência de publicidade; 

V. escritório de profissional liberal autônomo; 

VI. editora, sem gráfica industrial; 

VII. organismo internacional e instituto de pesquisa;  

VIII. desenvolvimento de software e jogos e serviços de Tecnologia da Informação; 

IX. sedes de empresas de engenharia, arquitetura e design; 

X. hospedagem. 

 
§1º- O uso de hospedagem não poderá oferecer os seguintes serviços: 
  I - festas e promoção de eventos;  
 II - albergue, com aluguel de camas em quartos coletivos, ou acampamento. 
 
§2º - Na transformação de uso das edificações, não serão permitidas atividades que utilizem som 
amplificado ou fontes de ruídos elevados, estando sujeitas à Lei Municipal Nº 3268 de agosto de 
2001 e outras legislações de controle da poluição sonora que venham complementá-la. 
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§3º - As atividades elencadas acima poderão ser acompanhadas de café ou bistrô, associado a elas 
na mesma edificação, vedada a transformação de uso da edificação exclusivamente para estas 
atividades. 
 
§4º- A área reservada para o funcionamento da atividade de café ou bistrô, de que trata o parágrafo 
anterior, não poderá ocupar mais do que vinte por cento da área total da edificação tombada ou 
preservada, sendo vedada a construção de nova edificação para esta finalidade. 
 
Art. 6º A licença para a transformação de uso de que trata esta lei e a permissão para sua 
manutenção ficam condicionadas a: 

I. Não causar incômodo nem prejuízo à vizinhança; 
II. Conservar o imóvel de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de tutela; 
III. Obter a aprovação prévia dos órgãos responsáveis pela proteção do patrimônio cultural, 

ouvido o órgão de tutela do imóvel e os demais órgãos competentes.  
 

Parágrafo Único - Os órgãos mencionados no inciso III do caput deste artigo poderão estabelecer 
restrições ou indeferir o pedido se avaliado que a atividade a ser exercida poderá causar danos ou 
prejuízo ao meio ambiente, às condições de mobilidade urbana, à proteção do patrimônio cultural, 
ao ambiente construído ou às pessoas. 
 

Capítulo III 
Dos Parâmetros Construtivos 

 
Art. 7º - Os bens tombados e preservados deverão ter suas principais características arquitetônicas 
protegidas, sendo permitidas modificações internas e acréscimos necessários à reconversão do 
imóvel, desde que as alterações, inclusive a subdivisão de pé-direito, mantenham livres e garantidos 
os acessos aos vãos de portas e janelas, respeitadas as características arquitetônicas, volumétricas, 
artísticas e ornamentais que compõem o conjunto de fachada e telhado. 
 
Parágrafo Único - A colocação de toldos e de engenhos publicitários e/ou indicativos situados na 
fachada das edificações tombadas e preservadas deverá ser previamente aprovada pelo órgão de 
tutela dos imóveis. 
 
Art. 8º Nos casos de reconversão de imóveis tombados ou preservados para o uso multifamiliar 
serão dispensadas as seguintes disposições:  

I. circulações e escadas de uso comum, podendo os acessos às unidades residenciais 
serem feitos de forma independente;  

II. dimensões mínimas das circulações em mesmo nível e entre níveis; 

III. patamar intermediário nas escadas de uso comum, vedadas em qualquer caso, para uso 
comum, as  escadas dos tipos marinheiro e caracol; 

IV. portarias, local para administração, área de recreação, salão de festas e reuniões, e 
dimensões mínimas para instalações sanitárias para empregados da edifícação; 

V. apartamento para porteiro ou zelador, e demais compartimentos de uso comum. 
 



4 

§ 1º- Os banheiros e instalações sanitárias poderão ter comunicação direta com salas e cozinhas. 
 
§ 2º- As unidades residenciais em edificação mista deverão, obrigatoriamente, possuir acesso ao 
logradouro público para o qual a edificação possui testada, independente do acesso das unidades 
comerciais. 
 
§ 3º- Poderão ser dispensadas outras disposições e parâmetros relativos às áreas internas da 
edificação a critério do órgão municipal responsável pelo patrimônio cultural, ouvidos os demais 
órgãos competentes. 
 
Art. 9 - Os prismas e os vãos de iluminação e ventilação existentes na edificação tombada ou 
preservada poderão ser aproveitados para a iluminação e ventilação das unidades a serem criadas, 
ainda que não possuam as dimensões previstas na legislação em vigor, a critério do órgão de tutela 
do imóvel e ouvidos os demais órgãos competentes. 
 
Parágrafo Único – No caso do não atendimento integral à legislação edilícia vigente, mecanismos 
adicionais de iluminação e ventilação deverão ser criados. 
 
Art. 10 - Será permitida a criação de mezaninos em unidades residenciais ou comerciais de imóveis 
tombados ou preservados, desde que possuam altura útil mínima de 2,10m (dois metros e dez 
centímetros), sejam garantidos o acesso e a utilização dos vãos da fachada e ocupem área 
equivalente a, no máximo, cinquenta por cento da área do compartimento onde for construído. 
 
Art. 11 - As alterações internas poderão incluir a criação de novos pisos desde que seja garantido o 
acesso e a utilização dos vãos da fachada, respeitada a altura original do telhado e pé direito mínimo 
estabelecido pela legislação em vigor. 
 
§1º - Na criação de novos pisos localizados sob telhados, o caimento poderá ser aproveitado, desde 
que, no seu ponto mais baixo, a altura mínima seja de um metro e trinta centímetros, e garantidas as 
condições mínimas de iluminação e ventilação. 
 
§2º - O aproveitamento de sótão e a criação de novos pisos no interior da edificação tombada ou 
preservada, desde que respeitada a altura original do telhado, não configurarão aumento de gabarito, 
nem serão computados no cálculo da Área Total Edificável (ATE). 
 
Art. 12 - A obra de reforma e adaptação para transformação de uso de imóveis tombados ou 
preservados deverá garantir boas condições de segurança, higiene, uso e habitabilidade da 
edificação e dependerá de prévia aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Art. 13 - Na transformação de uso ou desdobramento de edificações tombadas e preservadas, de 
que trata esta lei, será dispensado o número mínimo de vagas para estacionamento de veículos 
previsto na legislação em vigor. 
 
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.                 
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