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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

A reunião da comissão contou com a participação das analistas Monique e Mayra, fiscais Antônio Carlos e Jean, 
representante do CREA, engenheiro Deividy, representantes do CAU, arquitetos Marco Túlio e Gilma. 
Além do secretário de Meio Ambiente e Políticas de mobilidade urbana, Pabloneli de Sousa Vidal, diretor de 
cadastro, fiscalização e aprovação de projetos, Emerson Gregório da Silva e a gerente de fiscalização e 
aprovação de projetos, Sonia Shirley Fagundes Fernandes. 
Como convidados contamos com a presença da arquiteta Natalia Senna e dos engenheiros Eduardo Tadashi, 
Milena Sandra Vilas Boas e Jhonata Augusto. 

 O objetivo da reunião foi a leitura da redação final da portaria, que foi revisada e incluiu sugestões dos 
profissionais convidados. 

Um ponto sensível foi o prazo para análise e aprovação dos projetos arquitetônicos pela PMD. 
A lei 1071 de 21/11/1973, código de obras, no artigo 29 diz que o prazo para aprovação de projetos com área até 
100 m2 será de 10 dias úteis e projetos com área maior que 100 m2 será de 20 dias úteis. 

O secretário disse que, com o número atual de analistas no setor de aprovação de projetos, não é possível 
cumprir estes prazos. Devido a isto, após a publicação da portaria, o setor contará com mais 3 analistas, que 
passarão por um treinamento interno. 

A solução proposta pela portaria, e solicitada por todos os profissionais, é a análise integral do projeto 
arquitetônico, com a relação das correções fundamentadas pelo código de obras.  
Quando o projeto estiver apto a aprovar  o AP fará as correções pedidas e dará entrada em protocolo. 
Esta prancha corrigida ficará retida no setor de aprovação. Em seguida o AP dará entrada com 2 novos jogos de 
cópias e a taxa paga. 

Na questão do projeto digital todos estão de acordo a respeito da ineficiência do software usado, que, entre 
outros problemas, traz atrasos na abertura dos arquivos. 
Está em estudo a obtenção de novo software pela PMD. 

Sobre o lay-out de garagem o AP poderá elaborar novo lay-out com um laudo auto-declaratório, dizendo, e se 
responsabilizando, pela não alteração dos elementos essenciais do projeto. 
Desta forma será eliminada a vistoria fiscal. 

Caso exista alteração no projeto durante a execução da obra esta alteração deverá ser aprovada. 
O secretário é a favor de uma fiscalização pré-agendada, para que o fiscal possa contar com a presença do RT 
em obra. 
A gerente de fiscalização e o secretário sentem a necessidade de uma portaria com procedimentos para o setor 
de fiscalização. 

No final da reunião os convidados expressaram o  desejo de que os prazos previstos na lei 1071 sejam 
cumpridos e enfatizaram que a decisão de interromper ou não novos protocolos é do secretário. 
O secretário disse que a interrupção de novos protocolos por tempo a ser definido, é importante para que os 
analistas consigam finalizar a análise dos projetos em andamento e trabalhar com maior agilidade seguindo os 
novos procedimentos.. 
Foi sugerido a ele que não haja interrupção do protocolo e sim uma interrupção do atendimento, para que os 
analistas consigam trabalhar de forma mais tranquila. 



CONCLUSÃO: 

Esta foi a reunião final da comissão que se reuniu em 10 ocasiões, às terças-feiras de manhã, com 
integrantes do CREA, CAU, analistas e fiscais, para elaborar esta portaria.  
Um trabalho de equipe, levado ao conhecimento dos profissionais da cidade para debate. 
Esta portaria é um “work in progress”, uma relação de procedimentos suscetiveis de melhoramentos 
sempre que necessários. 
O proximo passo é a publicação. 
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