
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

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

Local Sala 113 e sala do sr Pabloneli após as 12,0h , na Prefeitura Municipal de Divinópolis

Data/ Horário 23/08/2022, das 8.0h as 15,0h

Relator Gilma de Sousa



HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

A reunião da comissão contou com a participação das analistas Monique e Mayra, fiscal Antônio Carlos, 
representantes do CREA, engenheiros André e Deividy e representantes do CAU, arquitetos Marco Túlio e 
Gilma. 

Durante a reunião André continuou atualizando a redação dos tópicos da portaria em seu notebook. 

A comissão apoia a criação de fundo com os recursos da taxa de aprovação de projetos (taxa a ser criada) para 
possibilitar recursos para a melhoria do setor de aprovação de projetos. 

Marco Tulio sugeriu a emissão de um alvará provisório, caso o projeto não fosse analisado e aprovado em 60 
dias. Isto também precisaria de legislação própria. 
Sugeriu também que a entrada do projeto digital fosse interrompida por tempo a ser definido, para que o setor 
consiga finalizar a análise dos projetos em andamento. Desta forma os novos projetos seguiriam os 
procedimentos desta portaria.  
As analistas disseram que a análise do projeto digital demora mais que a análise do projeto físico, por causa do 
software inadequado que está sendo usado. 

Perto do final da reunião, as 12,0h, recebemos as visitas dos senhores Pabloneli Vidal (secretário de meio 
ambiente) e Emerson Gregório da Silva (diretor de cadastro). 

André começou a leitura e explicação de toda a portaria. 

Itens da portaria: 
1 - Vistoria fiscal substituída pelos formulários autodeclaratórios do topógrafo e proprietário. 
2 - Criação do prazo de 7 dias úteis para a análise de documentos de propriedade  do terreno e topografia 
3 - Manutenção dos 20 dias para análise de projetos 
4 - Criação dos procedimentos para análise do projeto residencial simplificado. 
5 - Em caso de divergência entre AP e analista o AP terá 3 instâncias de recursos: 
5 A - formulário para responder ao analista com interpretação fundamentada no Código de Obras 
5 B - Caso não haja acordo, encaminhar formulário para a gerente do cadastro 
5 C - Caso ainda não haja acordo, encaminhar formulário para o diretor de cadastro (ultima instância) 

Pabloneli sugeriu fiscalização agendada, para que RT/proprietário possam estar no local quando o fiscal for até a 
obra. Sugeriu também a criação de portaria para os procedimentos de fiscalização. 
Na opinião dele as obras deveriam ter uma data de término. 

André sugeriu a criação de procedimentos para cancelamento de projeto. 

As 13,0h fomos informados que a sala 113 havia sido reservada para uso de outros funcionários da PMD.  
Então o sr Pabloneli sugeriu irmos para a sala dele para continuarmos a leitura da portaria. 

Não houve resposta do setor jurídico a respeito da não obrigatoriedade da concordância dos confrontantes em 
caso de lote maior que as divisas. Esta questão merece debate entre APs, setor jurídico e cadastro,  pois a 
aprovação de projeto em lote com divisas divergentes da realidade implica em problemas na fase do habite-se. 

Monique disse que existem inúmeros projetos em análise com data de entrada em 2018, 2019 e 2020. 
Pabloneli sugeriu que os AP destes projetos se manifestem em 20 dias, caso contrário estes projetos serão 
cancelados. 

Esta portaria deverá ser publicada dia 26/08  e entrar em vigor a partir de segunda-feira, dia 29/08. 



Finalizamos a redação da portaria que propõe procedimentos para análise de projetos arquitetônicos pela PMD. 

Com o  projeto residencial simplificado a responsabilidade do atendimento das diretrizes do código de obras 
recairá totalmente no AP (arquiteto ou engenheiro), profissional capacitado para isto. 
Desta forma a análise e posterior aprovação do projeto ocorrerão dentro do prazo previsto no código de obras. 

O objetivo da portaria é agilizar o serviço de aprovação de projetos, pois hoje o setor conta com apenas 4 
analistas, quando o número ideal seria 8  ou mais profissionais.  
Após a implantação da portaria, depois de alguns meses de teste,  teremos condições de avaliar se de fato estes 
novos procedimentos irão agilizar os processos de aprovação de projetos. 

3 profissionais de projeto (dois engenheiros e uma arquiteta) se manifestaram e responderam a consulta pública 
feita nos grupos de WhatsApp,  analisando, sugerindo e pedindo esclarecimentos sobre a portaria. 
A equipe que fez parte desta comissão está otimista e aberta às sugestões dos colegas, pois trabalhar para 
resolver é melhor que reclamar dos problemas. 

  

Data     23 /  08   / 2022                                                  
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