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TÍTULO III: Condições especiais relativas à salubridade das edificações e dos terrenos de
construção
CAPITULO I: Salubridade dos terrenos
Art. 53.°
Nenhuma edificação poderá ser construída ou reconstruída em terreno que não seja
reconhecidamente salubre ou sujeito previamente às necessárias obras de saneamento.
Art. 54.°
Em terrenos alagadiços ou húmidos a construção ou reconstrução de qualquer edificação deverá ser
precedida das obras necessárias para o enxugar e desviar as águas pluviais, de modo que o prédio
venha a ficar preservado de toda a humidade.
Art. 55.°
Em terrenos onde se tenham feito depósitos ou despejos de imundícies ou de águas sujas
provenientes de usos domésticos ou de indústrias nocivas à saúde não poderá executar-se qualquer
construção sem previamente se proceder à limpeza e beneficiação completas do mesmo terreno.
Art. 56.°
Nas zonas urbanas não poderão executar-se quaisquer construções ou instalações onde possam
depositar-se imundícies-tais como cavalariças, currais, vacarias, pocilgas, lavadouros, fabricas de
produtos corrosivos ou prejudiciais à saúde pública e estabelecimentos semelhantes—sem que os
respectivos pavimentos fiquem perfeitamente impermeáveis e se adoptem as demais disposições
próprias para evitar a poluição dos terrenos e das águas potáveis ou mineromedicinais.
§ único. O disposto neste artigo aplica-se às construções ou depósitos de natureza agrícola ou
industrial nas zonas rurais, sempre que no terreno em que assentarem e a distância inferior a 100
metros ou a distância superior quando não seja manifesta a ausência de perigo de poluição - haja
nascentes, fontes, depósitos, canalizações ou cursos de água que importe defender.
Art. 57.º
Em terrenos próximos de cemitérios não se poderá construir qualquer edificação sem se fazerem as
obras porventura necessárias para os tornar inacessíveis às águas de infiltração provenientes do
cemitério.
CAPÍTULO II: Da edificação em conjunto
Art 58.º

