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

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
Na reunião de hoje Marco Tulio trouxe várias propostas impressas de projeto simplificado para  residências 
unifamiliares.  
Projetos que foram apresentados para análise nas cidades de Cajurú e Juiz de Fora, além da proposta 
desenvolvida pelo Gutemberg. 
Lembrando que o projeto residencial unifamiliar simplificado, em Divinópolis, poderá ser feito apenas para 
construções iniciais em lote vago. Projetos de reformas residenciais deverão ser analisados em sua 
integralidade, não poderão ter análise simplificada. 
  
Atualmente o autor de projeto (AP), ao dar entrada para análise de projeto residencial unifamiliar, pode optar pela 
análise integral ou análise simplificada. Pode optar pelo formato impresso ou digital. 
Mas a intenção do setor é o incentivo da análise de todos os projetos no formato simplificado.  

Assim que o novo código de obras entrar em vigor as residências unifamiliares e todos os demais projetos, 
deverão ser analisados somente através do formato simplificado. 

André está redigindo a nova portaria e para agilizar os trabalhos dividimos vários ítens entre os integrantes da 
equipe. A próxima reunião será em home-office, onde Marco Tulio e eu, Gilma, iremos formatar o novo selo e 
pranchas. Marco Túlio, com seu grande conhecimento da legislação, irá descrever procedimentos de recursos e 
casos omissos. 
Monique irá formatar quadro de áreas e definir os vários títulos do selo. 
Gutemberg irá descrever os procedimentos do processo digital , memorial de cálculo de áreas e notas do selo.  
Jean irá descrever os procedimentos de fiscalização e embargo. 
Deividy irá revisar formulários e parâmetros de lay-out de garagem. 
Enquanto André unificará todos os ítens em uma portaria objetiva. 

Mas apesar da divisão de tarefas, todos os ítens serão discutidos e aprovados pela equipe, para em seguida 
serem levados ao conhecimento dos colegas, possibilitando sugestões e aprimoramentos.

CONCLUSÃO: 
No final da reunião Marco Tulio levantou uma questão importante: se a Prefeitura faz análise de projetos não 
deveria exigir a assinatura de RT de execução para carimbar pranchas. E deveria cobrar taxa de análise de 
projeto. 
Vamos pensar: o que autoriza o proprietário a executar a obra é o ALVARÁ de construção, e não um jogo de 
pranchas carimbadas. Para obter o alvará o RT deveria pagar a taxa de construção e apresentar a RRT ou ART 
de execução. 
Entretanto esta questão não é uma unanimidade na equipe. André pensa que grande parte dos clientes e 
construtores irão iniciar as obras sem alvará, apenas com o jogo de pranchas carimbadas. 
Mudar hábitos e procedimentos não é uma tarefa fácil. Mas a discussão a respeito é o primeiro passo.
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