
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

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

Local : Prefeitura Municipal de Divinópolis

Data/ Horário 07/06/2022, as 8,0 h

Relator Gilma de Sousa



HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

A reunião da Comissão contou com a participação de 2 representantes da Prefeitura, analistas Gutemberg e 
Monique, 2 fiscais de obras, Jean e Antônio, 2 representantes do CREA, André e Deividy e 2 representantes do 
CAU, Marco Túlio e Gilma. 

Gutemberg propôs para discussão os seguintes temas, pertinentes à aprovação de projetos: 
- análise documental; 
- análise de projeto arquitetônico 
- processo digital 
-  termos de responsabilidade 
-  vistoria fiscal 
-  fluxos internos e prazos internos 
- unificação de lotes em cartório antes da análise de projeto 

Em seguida Marco Tulio nos explicou como funciona a análise de projeto simplificada no Corpo de Bombeiros. 

Contando com a presença dos 2 fiscais de obras discutimos a necessidade, ou não, da vistoria inicial. 
O topógrafo deveria fazer a declaração de lote vago 
Atualmente a Prefeitura tem 10 fiscais no quadro de funcionários. 
Eles se disseram sobrecarregados, pois atendem os setores de cadastro e aprovação de projetos, e não têm 
condições de atuar na fiscalização de obras. 
Uma opção seria a vistoria antes do projeto apto a aprovar, sem vistoria inicial. 

Marco Tulio pontuou o 1º problema : dimensões do lote em desacordo com o que está lançado no cadastro. 
Se o topógrafo seguir o cadastro, e não a dimensão real, a obra poderá não atender as dimensões mínimas de 
afastamento previstas no Código Civil . 
Se o lote for maior que a escritura precisamos da assinatura de concordância dos vizinhos. Deividy propôs uma 
proporção de área excedente para dispensar estas assinaturas. 
A questão do embargo também foi discutida, no caso de reforma. Como a reforma propiciará novo alvará o fiscal 
deveria considerar o alvará anterior enquanto o projeto estiver em tramitação no setor de análise, evitando 
multas e embargo.. 

André questionou a ausência de procedimentos definidos para cancelamento de projeto e alvará. 

Gutemberg nos disse que a equipe de análise de projetos conta com 7 profissionais, ele e mais 6 arquitetos/
engenheiros. Recebem uma média de 23 projetos por semana. 
Disse que uma otimização dos procedimentos internos levará ao atendimento dos prazos. Mas o prazo de 20 
dias não é suficiente, pois este prazo de 20 dias se transforma em 18 (2 dias para o projeto sair do protocolo e 
chegar na mesa do analista). Em seguida acontece a análise documental e depois a análise do projeto 
arquitetônico. 
Monique sugeriu que os documentos de propriedade do lote fiquem arquivados em Prefeitura. 
André sugeriu a criação de uma cartilha, um manual de boas práticas, onde todos os elementos que poderiam 
facilitar o entendimento do projeto estariam listados: checklist de análise, quadro de áreas (como feito na 
Vigilância sanitária), características técnicas de desenho e eventuais perspectivas 3D. 
Marco Tulio enfatizou a necessidade da análise total de projeto, pois as analises parciais são as principais 
causas de atrasos no processo de aprovação. 
E enfatizou também a necessidade do levantamento topográfico correto, mesmo que fique em desacordo com o 
cadastro. 

O próximo tópico foi a questão da análise simplificada. Os fiscais disseram que não foram consultados a este 
respeito e não têm os procedimentos de vistoria definidos. 

Gutemberg disse que o objetivo da Comissão será a elaboração de nova portaria de procedimentos para 
aprovação de projetos, usando como base de melhoria a portaria 09/2021. 

André sugeriu uma simplificação dos títulos do selo em 3 categorias: Projeto Inicial, reforma e levantamento. 



CONCLUSÃO: 

Esta primeira reunião foi importante para o conhecimento das posturas de todos. Os profissionais analistas, 
Gutemberg e Monique nos falaram das dificuldades enfrentadas para conseguir fazer as análises dentro dos 
prazos estabelecidos por lei. Desejam criar novos procedimentos para racionalizar o processo. 
Marco Tulio, André e Deividy têm experiência na aprovação de projetos no Corpo de Bombeiros e fizeram muitas 
sugestões para agilizar o processo de aprovação na Prefeitura. 
Monique fez uma cartilha, um manual de procedimentos para orientar os profissionais nas questões mais 
importantes da análise. Nos propomos a ver este material e se for o caso sugerir melhorias na redação.  
Foi uma reunião de 3 horas. Decidimos nos reunir toda terça-feira de manhã, na Prefeitura, para dar continuidade 
à elaboração da nova portaria. 
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