
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

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

Local Sala 206, na Prefeitura Municipal de Divinópolis

Data/ Horário 28/06/2022 as 8,0h

Relator Gilma de Sousa

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião da comissão contou com a participação dos analistas Gutemberg e Monique, fiscal Antônio Carlos, 
representantes do CREA, engenheiros André e Deividy e representantes do CAU, arquitetos Marco Túlio e 
Gilma. 
O tema da reunião foi a definição dos procedimentos de análise do projeto simplificado para residências 
unifamiliares. 

No projeto simplificado o desenho da residência não mostrará as divisões internas e os analistas verificarão 
parâmetros de afastamentos, taxas de ocupação e permeabilidade, etc. 
Inicialmente os autores de projeto teriam 2 opções de análise : projeto simplificado ou análise total .  
Porém a expectativa do setor de análise será a adoção apenas da análise digital simplificada, para residências 
unifamiliares. Residências unifamiliares são responsáveis por 40% dos projetos protocolados e a análise 
simplificada vai agilizar o processo de aprovação e  emissão de alvará. 

Discutimos também a redação do formulário autodeclaratório (apresentado pela Monique) para o topógrafo e 
autor de projeto preencherem. Estes formulários substituiriam a vistoria fiscal inicial  de lote vago. 

O selo terá novo desenho, a ser elaborado pelos analistas. 

Marco Túlio pontuou a necessidade dos analistas definirem dimensões de beirais e balanços, para que o quadro 
de áreas seja calculado de maneira correta. 

No projeto simplificado teremos um quadro de notas no selo e anexos para documentações, cujas redações 
serão feitas na próxima reunião. 

Uma vantagem do projeto simplificado é a vistoria simplificada para o habite-se, pois os fiscais farão apenas a 
conferência do perímetro externo e dos afastamentos. 

André nos alertou da audiência pública para discutir o projeto de lei 235/2021, de autoria do vereador Eduardo 
Azevedo, que visa proibir banheiros e vestiários ‘unissex’ em Divinópolis. A audiência acontecerá dia 29/06, as 
19h, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. 
Hoje podemos ter 3 sanitários em estabelecimentos de uso público: masculino, feminino e acessível PcD (pessoa 
com deficiência) unissex.  
Se a lei for aprovada teremos que ter 2 sanitários acessíveis PcD, um masculino e um feminino. Lembrando que 
sanitários PcD devem ter acesso independente (não podem estar dentro da bateria dos sanitários) .

CONCLUSÃO: 
O objetivo do projeto simplificado para residências unifamiliares é agilizar  a análise e emissão de alvará e 
facilitar a vistoria fiscal para o habite-se. 
O autor do projeto arquitetônico fará 2 projetos: simplificado para análise e projeto executivo para execução em 
obra.  
Ele (arquiteto/engenheiro) será responsável pela obediência das normas do código de obras para 
dimensionamento e posição de esquadrias e dimensões internas dos cômodos, entre outras exigências. 
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