
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

Evento / Reuniâo Comissão para propor os procedimentos de análise de projetos arquitetônicos

Local Sala 113, na Prefeitura Municipal de Divinópolis

Data/ Horário 02/08/2022, das 8.0 as 11.30h

Relator Gilma de Sousa

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião da comissão contou com a participação das analistas Monique e Mayra, fiscais Antônio Carlos e Jean, 
representantes do CREA, engenheiros André e Deividy e representantes do CAU, arquitetos Marco Túlio e 
Gilma. 

Na reunião anterior a comissão convidou o Sr Gabriel José Vivas Pereira, secretário Municipal de Fazenda, para 
uma conversa a respeito da possibilidade da criação da taxa de aprovação de projeto . 
Atualmente o proprietário do terreno paga a taxa de vistoria fiscal e a taxa de emissão de alvará. O trabalho dos 
analistas, de análise de projeto, não possui taxa própria. 

O Sr Gabriel gentilmente atendeu ao convite  e nos informou que esta taxa não pode ser criada por decreto, 
sendo necessária uma lei autorizativa. 
O fato gerador existe, que é a prestação do serviço de análise. Será preciso o estabelecimento de parâmetros de 
cobrança, valores mínimos e máximos. 
Foi sugerida a criação de um Fundo que vincularia o recurso da taxa de aprovação de projeto para o setor de 
análise. Desta forma este recurso poderia ser usado para compra de hardware e software e folha de pagamento. 
Para a gestão do Fundo teríamos um presidente (secretário da pasta), um diretor financeiro (secretário de 
fazenda) e um terceiro membro, a ser definido. 
O Sr Gabriel nos sugeriu como modelo o Fundo Municipal de saneamento básico, de 2019. 
Após estes esclarecimentos legais ele se retirou da reunião, para tratar dos compromissos de sua agenda. 

O setor de análise de projetos conta com 5 analistas, após a saída do Gutemberg e Túlio.  
Mayra disse que cidades do porte de Divinópolis têm o dobro de analistas. 
A solução para aumentar o quadro de funcionários seria através de concurso público. 

Discutimos a questão do projeto digital.  
Marco Túlio sugeriu a interrupção temporária deste tipo de protocolo até que a análise dos projetos impressos 
ocorra de forma rápida, com a adoção dos procedimentos a serem propostos por esta portaria. 
Atualmente a Prefeitura tem um problema de software, pois o programa para entrada de documentos foi 
adaptado para a análise de projetos. Existem problemas na visualização de arquivos por parte do analista e do 
solicitante. 
Segundo as analistas não temos um processo digital, temos um processo digitalizado, onde as informações são 
compartilhadas através de um  software ineficiente. E este processo não é mais rápido que o processo anterior 
com desenhos impressos. 

Os fiscais Jean e Antonio Carlos mostraram uma preocupação com o habite-se simplificado, que vai ocorrer em 
pouco tempo, devido aos processos de análise simplificada em andamento.  

CONCLUSÃO: 
A redação dos procedimentos de análise dos projetos arquitetônicos está em sua fase final. 
André está coletando e organizando todos os ítens e Marco Túlio trouxe uma sugestão impressa destes 
procedimentos. 
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