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Estiveram presentes na reunião: Monique, Jean, André, Deividy, Gilma (ausência por motivos de saúde) Antônio Carlos 
(retorno de férias). Na última semana, os trabalhos foram realizados em home-office para montagem das partes finais da 
portaria. 
Monique se manifestou no início da reunião informando que o setor ainda sobrevive, mesmo com a saída dos analistas Túlio 
e Gutemberg, ainda são 5 (cinco). Mas com a ausência do gerente do setor, os processos “apto a aprovar” estão sendo 
repassado para a gerente Sonia Shirley.  Apresentou ainda os modelos de padronização: Comprovante de Demarcação, 
Acessibilidade, Vagas de Garagem, Caixa de Correspondência, Símbolos Gráficos de Rampa, Portão entre outros. Esses 
modelos, ficarão como anexo no término da portaria, visando um início de padronização e uniformidade do setor para os 
procedimentos de análise. Monique solicitou também a inclusão de mais um analista na comissão, tendo em vista a saída do 
integrante Gutemberg deste grupo, que recentemente foi chamado em outro concurso público e teve sua exoneração 
publicada em 22/07/2022. 
Em seguida, Jean apresentou um relatório de como é o tramite em relação a fiscalização, embasado nos artigos do código 
obras.  
Este relator, informou com Monique sobre os tramites da análise visando a regulamentação do procedimento referente ao 
processo para a continuidade da montagem do escopo sendo: Protocolo, Análise, Pós análise, retorno da análise 
circunstanciadas , reconsideração de ato, recursos, além da criação de um canal via formulário (on line ou físico)  a ser 
proposto pelo setor (RAT – Requerimento de Atendimento Técnico), e liberação final por um corpo técnico (que poderá ser a 
própria comissão do solo, desde que seja atribuída uma nova demanda para a mesma, após consulta na referida Lei), tendo 
em vista, ser comissão onde possui técnicos, para delibar assuntos que por alguma omissão das normas, o setor não possa 
aprovar. 
André relatou os procedimentos que estavam de posse do Gutemberg para conclusão desta portaria que deverão ser 
remanejados para o grupo, afim de sanar tal pendência.  
Deividy, justificou sua parte dos parâmetros das vagas de garagem e ficou de apresentar na próxima reunião. 
Foi discutido novamente, a questão do setor de análise, no que diz respeito a aprovação digital e projetos simplificados, que 
embora esteja em LEI, o mesmo ainda não está funcionando bem, tanto no tramite, o arquivamento em “nuvem”, e futura 
fiscalização para fins de habite-se. Tal situação tendo gerado atrasos no setor o que vem dificultando o seu princípio de ser 
simplificado, em média de 50 (cinquenta) dias.  
Foi falado novamente no “software” de aprovação digital de projetos, e tendo em vista, os custos para mantê-lo em pleno 
funcionamento e da possibilidade de potencializar o setor, taxar a aprovação de projetos no início da análise de acordo com 
o valor anual da UFPMD, dentro de um valor razoável por metro quadrado, ficando a taxa de alvará de construção quando da 
liberação após o cálculo da área. Ficou combinado para próxima reunião, convidar os secretários de fazenda e Administração, 
Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, para alinhamento a certa do “Software”, e após conclusões e opiniões, 
apresentar ao Prefeito em reunião a ser agendada para seu conhecimento.  
 
 
 



 

 

 
CONCLUSÃO: 
  
Reunião bem produtiva, foi explanado todas as divergências para o tramite da análise, foi de entendimento de todos que, se 
não houver procedimentos internos para padronização, não adianta possuir um sistema eficiente, se não tiver gestão de 
pessoas, fiscalizações de rotinas, manutenção, central de atendimento para assuntos pertinente ao manuseio do mesmo. 
Sabendo da responsabilidade que é o setor e da pressão que envolve os técnicos e da grande demanda do município com 
média de 300 processos mensais, temos uma conta simples: 300/5= 60 /4 = 15, cada analista tem 15 projetos por semana 
para analisar, aprovar ou deferir. 
Considerando tal situação, posso afirmar que chega a ser inviável tecnicamente, onde temos relatos de sobrecarga de 
serviços, desmotivação entre outros.  Fatores estes, que só prejudicam o setor.  
Acredito que, arrecadando receitas através do serviço de aprovação no início dos projetos, o próprio setor consiga se manter, 
podendo assim investir em novos equipamentos de trabalho, tais como:  Mobiliário, Tablet, trenas digitais, CPU’s entre outros.  
Uma consideração importante que ressalto e preocupo, é que com os projetos “apto a aprovar” sendo encaminhados para a 
gerente Sonia Shirley, (Gerente de fiscalização e gerente de aprovação de projetos), haverá uma sobrecarga, embora a 
mesma desempenha um excelente trabalho no setor de fiscalização, sua demanda é generosa e poderá ficar comprometido 
seu trabalho à frente da fiscalização.  
Contudo, é valido afirmar a importância de nomear um novo membro para o setor, anteriormente ocupado por Gutemberg 
Faleiro. 
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