
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

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

Local Sala 206, na Prefeitura Municipal de Divinópolis
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Relator Gilma de Sousa

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião da comissão contou com a participação dos analistas Gutemberg e Monique, fiscais Antônio Carlos e 
Jean, representantes do CREA, engenheiros André e Deividy e representantes do CAU, arquitetos Marco Túlio e 
Gilma. 
A prefeitura tem 10 fiscais no quadro de funcionários e no momento eles estão sobrecarregados com 24 
atividades, relacionadas pelo Jean, além de mais 5 serviços (que não citarei agora) prestados ao setor de 
aprovação de projetos: 
- certidão de vistoria fiscal para lote vago , certidão de vistoria fiscal para lote edificado. 
- Habite-se (total e parcial), certidão de número 
- alvará de demolição, certidão de demolição, alvará de reforma 
- Levantamento para cadastro de imóveis e cadastro 
- Levantamento de área para atualização cadastral de imóveis 
- Conferência e correção das áreas lançadas pelo geowise 
- Atualização cadastral 
- Denúncia de obras irregulares 
- Ofícios diversos (M.P., vereadores, administração) 
- Vistoria de cota básica, projeto econômico 
- Certidão de comprovação, licença para muro de arrimo, notificações da defesa civil 
- Vistorias e notificações para o setor de patrimônio, vistorias para o setor de cadastro 
- Solicitações diversas, alvará de funcionamento 
- Notificação, embargo e auto de infração. 
Após a fala do Jean a Comissão conversou sobre a necessidade (ou não) e prazos para a certidão de vistoria 
fiscal para lote vago ou lote edificado. 
O consenso foi que o topógrafo daria uma declaração dizendo que o lote é vago ou tem edificações existentes, e 
o fiscal não faria tal serviço. Caso o lote tenha construções temporárias ( canil, galinheiro, etc) o topógrafo 
deveria fazer esta observação em seu levantamento, seguindo um checklist a ser elaborado pelos analistas. 
Quando o projeto estiver apto a aprovar o RT de execução e o proprietário dariam a declaração de que a obra 
não foi iniciada, e o fiscal também não faria este serviço. 
E se os proprietários/RT fizerem uma declaração falsa de obra não iniciada? A sugestão foi que os fiscais façam 
uma conferência por amostragem e se ficar comprovado que o RT deu uma declaração falsa ele teria o seu 
cadastro na prefeitura suspenso. 
Uma preocupação da comissão é evitar embargos de obra, priorizando notificações e multas até a regularização. 
O  objetivo é criar procedimentos para simplificar a análise, através de um checklist listando os parâmetros mais 
importantes ( fosso de iluminação, gabaritos, níveis, ocupação, uso, etc) . 
André sugeriu o uso do software ZWcad, para a facilitar a análise online. Este software mostra os parâmetros de 
desenho alterados pelas correções de projeto em comparação com o desenho inicial.



CONCLUSÃO: 
O proximo passo da comissão é a elaboração do checklist de análise de projetos, com o objetivo de simplificar o 
serviço, sem alterar os prazos já previstos em lei. 
A análise seria feita de forma total, e não por etapas. 
Os fiscais estariam fora do processo de aprovação de projeto. O topógrafo daria a declaração de lote vago ou 
edificado e o proprietário/RT dariam uma declaração de obra não iniciada quando o projeto estiver apto a 
aprovar. 
O Pabloneli entrou na sala de reunião rapidamente e fez uma citação. "em caso de conflito a lei nova se 
sobrepõe à lei antiga. 
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