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OI. n' 049/17 - GPC Carazinho, 23 de fevereiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 029/17

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
029/17, desla data, que Dispõe sobre a aprovação e licenciamento responsável de

projetos de construção de edificações unifamiliares e bifamiliares no Município de

Carazinho.

Exposição de Motivos:

o presente Projeto de Lei visa à aprovação com agilidade para os projetos

de construção de edificações residenciais unifamiliares e bifamiliares, de modo que a

expedição do alvará para execução da obra passará a ser no instante do pagamento das

taxas.

Necessário informar que o Projeto de Lei vem suprir a demanda existente

no Município. Dessa forma, a Aprovação Responsável Imediata propicia maior economia

de tempo para o interessado que deseja obter um alvará para execução da obra.

Importante ressaltar que, o autor do projeto e o responsável técnico da

obra, na entrega da documentação necessária pelo proprietário, assumem o

compromisso de que o projeto e a obra estarão de acordo com as leis municipais de uso

do solo, Código de Obras e outras legislaç6es u.banlslicas existentes.

A verificação completa do cumprimento das normas técnicas e legislações

ocorrerão antes do Certificado de Conclusão de Obras, o chamado Habite-se. No

entanto, a qualquer momento da execução da obra poderá ocorrer à análise do projeto e

fiscalização da obra.
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Dessa forma, se houver desvios dos parâmetros construtivos poderá

ocorrer o embargo imediato da obra; cancelamento do alvará de execução com intimação

para regularização da construção em 90 (noventa) dias.

Na não possibilidade de adequação do imóvel, o mesmo deverá ser

demolido em 60 dias, e se a demolição não ocorrer no prazo, será aplicada multa diária

de 100 (cem) URMs a partir do 61° dia. Tanto o autor do projeto quanto o responsável

técnico pela execução da obra deverão ter suas inscrições suspensas por 6 (seis) meses

junto ao Município. Já no caso de reincidência a suspensão será de 12 (doze) meses.

O procedimento da Aprovação Responsável Imediata já é realidade em

algumas cidades. Neste sentido, podemos destacar o Município de Campinas que

regulamentou o assunto por meio da Lei Complementar nO110, de 13 de julho de 2015.

Portanto, o presente Projeto de Lei vem de encontro com a necessidade

da população carazinhense, possibilitando a agilidade da tramitação dos processos de

aprovação, levando em conta a presunção de adequação às normas urbanísticas e

edilícias municipais, a partir da declaração conjunta de responsabilidade.

Informamos que o projeto de lei já foi objeto de discussão em reuniões e

audiência pública.

Ante o exposto, solicitamos aos Nobres Vereadores desta Ilustre Casa a

aprovação deste projeto, por sua relevante importância.

Atenciosamente,

SEPlANIDOV
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PROJETO DE LEI N' 029, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe sobre a aprovação e licenciamento
responsável de projetos de construção de
edificações unifamiliares e bifamiliares no
Municipio de Carazinho.

Art. l' O Poder Executivo Municipal de Carazinho, através de seus
órgãos competentes, realizará a aprovação 81 ou licenciamento responsável de
projetos de construção de edificação de tipologias unifamiliar e bifamiliar, nos termos
das Leis Municipais vigentes, para prover agilidade.

Art. 2' A aprovação el ou licenciamento responsável serão realizados
por solicitação do proprietário do imóvel e se dará somente quando este, o autor do
projeto e o responsável técnico pela execução da obra, conjuntamente, assumirem o
compromisso de que a elaboração do projeto e a realização da obra estejam
estritamente de acordo com as leis municipais de uso e ocupação do solo, código de
obras e demais legislações urbanisticas vigentes, sem prejuizo do disposto nas
legislações federal, estadual e municipai pertinentes, no ámbito de suas respectivas
competências.

Parágrafo unlco. O compromisso de que trata o caput deste artigo
será apresentado através da Declaração de Responsabilidade, conforme modelo
fornecido pela SEPLAN (ANEXO 11), para aprovação el ou iicenciamento da obra e
Termo de Responsabilidade, conforme modelo fornecido pela SEPLAN (ANEXO 111),
para solicitação do habite-se.

Art. 3' O proprietário solicitará a aprovação e licenciamento
responsãvel mediante apresentação da seguinte documentação:

I - Requerimento em modelo fornecido pela SEPLAN (ANEXO I),
solicitando aprovação de projeto e licenciamento de obras a partir da vigência desta
lei;

11 - Comprovante de pagamento de taxas de aprovação, de
informações de topografia (alinhamento de muro) de licenciamento de obras e
inscrição municipal do profissional a partir da vigência desta lei;

111 - Comprovante de inscrição municipal do profissional a partir da
vigência desta lei;

IV - Cópia da matricula do Registro de Imóveis, atualizada em até 90
(noventa) dias. Se o registro ou averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a
verdade, a matricula deverá ser retificada antes do inicio do processo. No caso de
possuidor, deverá apresentar, além da matricuia, autorização com firma
reconhecida, conforme modelo padrão fornecido pela SEPLAN (anexo IV);

V - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do autor do projeto e responsável técnico pela
execução, devidamente preenchida, com todas as atividades técnicas exercidas,
assinada e recolhida;

VI - Três (03) vias da planta de situaçao e localização, conforme
modelo fornecido pela SEPLAN (anexo V);
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-
VII - Três (03) vias da Planilha de Controle de ocupação, conforme

modelo fornecido pela SEPLAN (anexo VI);
VIII - Três vias do Memorial Descritivo;
IX - Para os casos de projeto bifamiliar, isolada ou geminada,

apresentar quadros de áreas, conforme NBR 127221, quadros I e 11;
X - Nas edificações com mais de dois pavimentos, devem a partir do

terceiro pavimento atender os recuos laterais e de fundos, apresentando corte
esquemático.

!i 1° Para emissão do alvará de aprovação el ou licenciamento de
obras unifamiliares e bifamiliares serão analisados e aprovados de acordo com a
legislação municipal vigente os recuos obrigatórios, taxas de ocupação, índices de
aproveitamento, indicados na planta de situação e localização.

!i 2° O municipio terá 05 (cinco) dias úteis para análise, aprovação e
licenciamento de obras unifamiliares e bifamiliares.

Art. 4° A protocolização da solicitação de aprovação responsável
somente poderá ser efetivada com a apresentação de toda a documentação
relacionada no art. 3° desta Lei.

Art. 5° Protocolizada a solicitação, o processo será encaminhado no
mesmo día para cálculo das taxas devidas e emissão do boleto para pagamento.

Parágrafo único. Após o pagamento das taxas, o setor de topografia
iniciará a verificação das infonnaçóes para o alinhamento de muro e numeração do
imóvel.

Art. 6° Após as informações da topografia, O processo será
encaminhado ao setor responsável pela análise e aprovação para posterior emissão
do Alvará de aprovação el ou de licenciamento da construção e entrega da
numeração do lote.

Art. 7° O Poder Executivo se reserva o direito de, em casos de
denúncia por escrito e justificada, solicitar documentação complementar.

Art. 8° O setor de análises de projetos, através de seus técnicos,
estará á disposição para sanar dúvidas quanto á legislação vigente em dia e horário
determinado pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

Art. 9° Constatado desvio entre qualquer parãmetro construtivo
determinado pelas leis urbanisticas em vigência e aqueles apresentados, serão
aplicadas as seguintes penalidades:

I • embargo imediato da obra;
11• intimação para providenciar a adequação do imóvel ás leis

urbanísticas vigentes, no prazo de 30 (trinta) dias;
111 - Cancelamento do alvará de execução
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~ 1° O profissional autor do projeto que tenha sido elaborado em
desacordo com a legislação urbanística vigente, bem como o profissional técnico
responsável pela execução da obra, terão sua inscrição municipal suspensa por 6
(seis) meses.

~ 2° Na hipótese de reincidência, será aplicada a suspensão de 12
(doze) meses.

~ 3° O prazo estabelecido no inciso 11 compreende a protocolização de
novo projeto, realização de análise pelo setor competente, pagamento de taxas e
adequação fisica do imóvel.

~ 4° Na impossibilidade de adequação do imóvel, o mesmo deverá ser
intimado a proceder á demolição em até 60 (sessenta) dias a contar da data da
intimação.

~ 5° O não atendimento á intimação acarretará a aplicação de multa
diária de 100 (cem) URMs, a contar do 61' (sexagésimo primeiro) dia do não
atendimento à intimação a ser paga pelo proprietário do imóvel.

~ 6° O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU serão notificados quanto á penalidade
aplicada aos profissionais que não respeitarem as legislações urbanísticas vigentes.

Art. 10. As comunicações com o proprietário e responsável técnico
serão priorizadas por meio eletrônico (e-mail) a fim de gerar registros e
economicidade ao município.

Art. 11. Os projetos autorizados e os alvarás de execução concedidos
mediante a presente Lei não poderão ser beneficiados por qualquer lei de
regularização.

Art. 12. O Município não se responsabílíza por qualquer sinistro ou
acidente decorrente de deficiências do projeto, da execução ou da utilização da obra
ou da edificação concluida.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de fevereiro de 2017.

SEPLAN/DOV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n"1264, Centro

Telefone: (54)3331.26991 e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


ANEXO I
PROPRIETÁRIO:

I
PROTOCOlO:

I
SETOR/QUADRA/LOTE:

I

ASSINATURA:

I
LOGRADOURO:

I
LOTEAMENTO OU CONDOMfNIO:

I

I
lJ
1.1BIFAMILlAR

UNIFAMILlAR

~J

,~
I :
~

MADEIRACONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO

REQUER:

APROVAÇÃO EI OU LICENCIAMENTO RESPONSÁVEL DE PROJETOS UNIFAMILlARES E BIFAMILlARES

L1CENCIAME~O j EDIFICAÇÃO I' "
APROVI~ÇÃO " - lCONSTRUÇÃO NOVA ' ALVENARIA

PROJETO L.--J
EDIFICAÇÃO

ÁREA: m2'-------- MISTA

DOCUMENTAÇÃO: -- --

OK do Resp. DOCUMENTOS CONFERIDO
Técnico

Declaracão de Responsabilidade;
Planilha de Controle de Ocupacão;
Planilhas 02. 01 e 02 da NBR~12721. Anexo A quando for o caso;
Certidão da matricula do registro de imóveis;
Anotacão de Resoonsabilidade Técnica;
Planta de situacão e localizarão - conforme modelo fornecido peta SEPLAN;
Corte eSQuemático, quando for o caso;
Memorial descritivo cara aoravação el ou licenciamento;
Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios, expedido pelo Corpo de
Bombeiros. auando for o caso.

NESTESTERMOS, PEDE DEFERIMENTO, CARAZINHO, DE ~ DE _

REQUERENTE

NOME: CPF/CNPJ

ENDEREÇO: ASSINATURA:

Recebido em ~/ I _ • SECRETARIADE PLANEJAMENTO _

DESPACHO:



,,
ANEXO I

OUTRAS DETERMINAÇÕES E/OU INFORMAÇÕES, A Juízo DO ÓRGÃO DE PLANEJAMENTO,

PODERÃO SER EXIGIDAS,

RETIRADA DE DOCUMENTOS EM: RETORNO DE DOCUMENTOS EM:
I I m.' I .,,'
I I ~,: llSS.:

I MS,: I . m.:

I fl~ ~

Obs.: Quando da retirada de documentação para correções uma via completa ficará arquivada na SEPLAN.
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ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

1.0 - DADOS DO IMÓVEL
TIPO DE EDIFICAÇÃO:

ENDEREÇO:

SETOR: QUADRA:

INSCRiÇÃO MUNICIPAL:

2.0 - DADOS DO PROPRIETÁRIO
PROPRIETÁRIO:

E-MAIL:
ENDEREÇO:

LOTE: BAIRRO:

CPF/CNPJ:

TELEFONE:

3.0 - DADOS DO AUTOR DO PROJETO
NOME:

E-MAIL:
ENDEREÇO:

CPFICNPJ:

TELEFONE:
ART/RRT:

4.0 - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO
NOME: CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ: '. TELEFONE:
ENDEREÇO: ARTI RRT:

Os declarantes acima qualificados afirmam e reconhecem que o projeto ora
apresentado e que a execução da respectiva obra obedecerão a todas as legislações
urbanisticas vigentes e que estão cientes das penalidades a que estão suje~os
conforme o Código de Obras e o Plano Diretor vigentes e suas alteraçOes.

Carazinho,

l

de 20 .

Proprietário Autor do Projeto Resp. Técnico pela Execução
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- I

ANEXO 111

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA FORNECIMENTO DE HABITE-SE

01 • INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO
TIPODEEDIFICAÇÃO:
ENDEREÇO:
SETOR: QUADRA: LOTE:
PROCESSODECONSTRUÇÃO:

02 - DADOS DO PROPRIETÁRIO
NOME:
CPFICNPJ:

BAIRRO: r

EMAIL:
TELEFONE:

03 - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXUCUÇÃO
RESP.T~CNICO: CREAICAU
EMAIL: TELEFONE:

o Responsével Técnico e o Proprietário da Obra ou Edificaçao, acima discriminada, por meio
deste Tenno de Responsabilidade, declaram que a realizaçao da obra estejam estritamente de
acordo com as leis municipais de uso e ocupação do solo, código de obras e demais legislaçOes
urbanlsticas vigentes, sem prejulzo do disposto nas legislaçOes federal, estadual e municipal
pertinentes, no ambito de suas respectivas competências).

Declaram, também, o fiel cumprimento dos usos, das caracterlsticas, das especificaçOes
construtivas e das demais informaçOes apresentadas no processo de construção (ou de regularização),
por meio do Projeto Simplificado, estando cientes de que o nao cumprimento destas disposiçOes
poderá acarretar nas penalidades previstas na iegislaçao, sem prejulzo das medidas judiciais cablveis.

Carazlnho, de 20

Proprletdrlo. Respons{wel Técnico pela
Execução.

www.carazlnhO.rs.gov.br
Avenida FlorQs da Cunha, n" 1264, Centro

Telofono: (54) 3331.2699/ e-mall;prefoltura@ur8.linho.rs.gov.br

http://www.carazlnhO.rs.gov.br
mailto:e-mall;prefoltura@ur8.linho.rs.gov.br


ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO

Eu,
nacionalidade, estado civil, profissão, portadora da carteira de identidade nO
______ " inscrita no CPF sob n° , VENHO POR MEIO

DESTA AUTORIZAR
nacionalidade, estado civil, profissão, portador da carteira de identidade nO
_____ , inscrita no CPF sob nO , a APROVAR
PROJETO E LICENCIAR A OBRA, SOBRE O IMÓVEL DESCRITO A SEGUIR:
um terreno urbano, com área total de _ __m2

, localizado na Rua
____________________ ' distante m
da esquina com a Rua ' nesta
cidade, SETOR __ , QUADRA __ , LOTE _' Matricula nO _

Carazinho, de " de 20_,

Nome completo (com firma reconhecida)

CPF:

- I
,
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Dedaro QUOo projoto atende a loglslaçao ed~rda vigente.

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS

Matricula: XX.XXX

Setor: XXX

Oundm: XXX

lote: XXX

Ama Lote: xx.XXm'

Área de ocupada: Resfd~ncra XX+calçadas Impenneávcls XX_XXm1
Árca de pcnneávef:XXm2

ANEXO V - ESPAÇO RESERVADO PARA SELO
Este deve conter no mini mo:

R~e' t~tco (Projetoe OU!OJçlo):nolnt completo, n- do '1!9lstl1) e O$slr~tur"
ProprlMd,lo:nome completo e enlnot\lrll
Obr,,:R~bldo/l Unltilmillllf

fl'\d~o dOObri: Ruo__ Ârea:_m> 0,,",0:-1..../_
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. 1!!f PREFEITURAMUN1CIP~~:~N10 EURBANISMO.a SECRETARIAMUNICPAlOEPlA '" _, ~

t.t ,,_'_ÇÃb'ANEKO.V~

~

~ , • -- N"lHADEql>NTROLH OCUPA, CPf," ljPLA_
,r REGISTRO:PROPRIEi RIOIS}: ,

-~.

, -.!

"

N o:

. """"'-r

'- _., ~.. .
-- SIM: NÃO:, (~MÇ' ."''''00

COHfbR~E' PftCl«lO .,
'"-
, E

MATRICULA (RJ.I:

REGISTRO:

I::::
.- T .,

-_._- .

QUAIS:

N o:
S1M.- ••••••._ •..••••l

REAs .•.~~qJTa
A CO,'l/STRU1R(m'l

COMPUT,l,VU Nlo COMMÁV'fl

tsTOtlO OE1MPACTO DE VJlJNHAN '
NÃO '" " I

&...P\l7l~ttHO :" ,I .; ", 'I I"
I'RO.ETO '.,.. I,

MEIO DE QUADRA
RECUO FROKTAl. r£SQUl~

VAGAS D£ E5TAClcm"MEHTO

Ob"

- 'EC • .J,. P,.' LOTE" .••-.-

L£f NV:,

QOADfl,O' DE
EXISITNT£ 1""1

COMI'\JlÁV'fl NloCOMI'\JlÁV'fl

SElOR/QUAORNLOTE/SUBlOTE: .
_. . SIM: NÃO.

SIM: N o:
SIM: NÃO:_
SIMlmllsdl'75cml __

S'M;~~1.S~=l
~- :'''I.OE;Srn' o AnVlDADf

r

PAVIMENTO In'l

. , .'".'.i. '"

CONFORME: PERMISS VEl:

.,: ~óiI\OEHTr_.i?'- ct:itFi4REA ••.•;EAOTlUlAO-'
OONfoRMrl£llZONA) 00 LlJT[ NO~IlOJrro, '

TO base:
TO torre:
CAB:
lP:
Of.SCll:lCAO DE ÁREA HÁOCOMPUTÁVEl;

ZONA:

.- uso"'"

TOTAL: ._.- -- - ~'h :-f!tr~~il~Ill• ,
~E ~R~~OG~~~lDE OB~~:•~i

H 'r .jOBRA.;, , ~.~ ' , : ; i:
"
, "11 M";:

I-, - , DEClARA ,; "-!li "fi'r. I'i-~
. '.. ~'. .' -- ,

RESP. rtCNICOlS} PROJETO:

RESP. r£cNICO(S) EXECUÇÃO:

DI'Cb~ - a1lnlonnat6e1 eontldu n~ pla1\llhal"~als ~nta,6es, Il'lndP.:llment\!o projeto,"'~ ao munldplolJlo'n!,dadeol'fll!
lut!ntla" 1l"ndoqueasme1-l'l'lJSatenclemall:llls~ e <I011'I'W""l'""t~, l!que ertImos dellt\!. da fl"1PQn11.billdadedasde<br~ l'Intada1. 'e$~do
admlnisfl'lt~, cMIl"crlmina~. nooU10S~ 'alskladeou fraude.

CARAZlNHO O, DE 2017.

RESPONS. T~CNlCO(S)
PROPR1ETÁRIO{Sl
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