
LEI MUNICIPAL Nº 5.680/02

Altera  da  redação  do  artigo  20,  e  a 
redação dos itens 1 e 2 do artigo 27, da 
Lei  Municipal  4.356/92,  a  qual  Institui  o 
Código  de  Obras  e  dá  outras 
providências.

VEREADOR JOÃO MAFALDA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo Municipal aprovou e eu de acordo com o 
parágrafo 5, do art. 35, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Art. 20, da Lei Municipal nº 4.356/92, de 23/12/92, passa a 
viger com a seguinte redação:

Art. 20 - Para aprovação de projeto arquitetônico e/ou licenciamento 
da construção ou de regularização de  obra, será necessária a apresentação da 
seguinte documentação:

1  -  Requerimento  padrão  expedido  pelo  protocolo  da  Prefeitura 
Municipal, assinado pelo proprietário ou responsável técnico da obra solicitando 
aprovação de projeto e/ou licenciamento ou de regularização de obra.

2  -  Certidão  de  matrícula  atualizada  do  imóvel,  fornecida  pelo 
Registro  de  Imóveis,  com data  inferior  a  30  dias;  toda  a  edificação  deve  ser 
executada  em  lote  único,  devendo  a  área  ser  previamente  unificada  quando 
constituída por mais de um lote; é de responsabilidade do responsável técnico da 
obra e do proprietário a localização do terreno e implantação da obra.

3 - Anotação de responsabilidade técnica (ART) junto ao CREA, do 
projeto para o caso de aprovação, de execução para o caso de licenciamento da 
obra,  ou  de regularização se for  o  caso;  a  ART não pode ter  rasuras e  deve 
contemplar  todos  os  projetos  necessários  para  execução  da  obra  (fundação, 
arquitetônico, elétrico, hidrossanitários, estrutural, telefônico, PPCI, elevadores, 
etc.)

4 - Planilha de ocupação, conforme modelo padrão da Secretaria de 
Planejamento,  assinada  pelo  proprietário  e  responsável  técnico  pela  obra, 
contendo:



a) proprietário, local da obra, matrícula do terreno, zoneamento, área 
do terreno, setor, quadra e lote;

b)  uso  (número  e  descrição),  atividade  (finalidade  da  obra),  tipo 
(conforme ou permissível); índice de aproveitamento, taxa de ocupação e recuos 
obrigatórios, previstos na legislação;

c) número de pavimentos, de economias e estacionamentos, área de 
cada pavimento, existente e a construir, áreas totais (pavimentos e global), com 
identificação (descrição) das áreas não computáveis, referentes a edificação.

5 - Certificado de aprovação do Plano de Prevenção Contra Incêndio - 
PPCI, expedido pelo Corpo de Bombeiros, para o caso de licenciamento de obra.

6  - Quadros 01 e 02 da NBR-12.721, no caso de edificações com mais 
de uma unidade autônoma (residencial e/ou comercial). 

7  -  Projeto arquitetônico,  assinado pelo proprietário e responsável 
técnico  da  obra  (as  assinaturas  devem  ter  identificação),  constituído  dos 
seguintes elementos:

I)  Memorial descritivo para aprovação e/ou licenciamento da obra ou 
laudo técnico para regularização. A responsabilidade por memorial descritivo mal 
elaborado e/ou por obra executada em desacordo com este memorial é do autor 
do projeto e/ou  executor da obra;

II)  Planta de situação contendo:
a) quarteirão com denominação das ruas limítrofes;
b) forma e dimensões do terreno, distância de amarração a esquina 

mais próxima ou a pontos de referência perfeitamente identificáveis;
c) orientação magnética;
d) número do setor, da quadra e do lote;
e) estas informações deverão estar em conformidade com a matrícula 

do terreno.

III) Planta de localização da edificação no terreno contendo:
a) forma e dimensões do terreno;
b) posição da edificação em relação ao terreno e demais edificações 

existentes, devidamente cotadas, dimensões dos afastamentos das divisas dos 
demais lotes e do logradouro;  

c) posição da fossa e sumidouro ou filtro anaeróbio, com indicação 
de suas dimensões, afastamentos da edificação e das divisas do lote; 

d) se for utilizado filtro anaeróbio, deve ser detalhado tanto o filtro 
como a rede que conduzirá seus efluentes até o ponto de lançamento na rede 
pluvial;
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e)  largura  do  passeio,  posição  de  postes,  árvores  e  hidrantes  no 
trecho fronteiro a testada do lote; projeções de corpo avançado sobre o passeio 
ou recuo obrigatório, com  indicação de sua largura;

f) no caso de obra com mais de um pavimento, deve ser indicada a 
cota  de nível do terreno. 

IV) Planta baixa, de todos os pavimentos da edificação, contendo:
a) destino ou finalidade de todos os compartimentos;
b) cotas e área dos compartimentos;
c) dimensões dos vãos de acesso, iluminação e/ou ventilação.

V)  Cortes   longitudinal  e  transversal,  mínimo  de  dois,  ou  tantos 
quantos  forem  necessários  para  um  perfeito  entendimento  do  projeto, 
devidamente cotados, passando por locais que esclareçam o projeto, na mesma 
escala das plantas baixas, contendo no mínimo:

a) numeração dos andares (quando mais de um pavimento);
b) pés direito, espessura das lajes, rebaixos, alturas de platibandas, 

telhados e chaminés;
c) perfil natural do terreno - longitudinal e transversal;
d) cotas de peitoris, aberturas e vergas;
e)alturas  de  paredes  divisórias  e  muros,  bem  como  corpos 

avançados sobre o passeio ou recuo obrigatório;
f)  cotas  de  níveis  do  terreno e  altura  máxima da  edificação,  para 

obras de mais de um pavimento;
g) detalhes dos dutos de ventilação;
h)  quando  tais  cortes  resultarem  muito  extenso,  em  virtude  de 

pavimentos repetidos (pavimento tipo), poderão ser simplificados, omitindo-se na 
forma convencional, a representação dos pavimentos iguais.

VI) Fachadas, no mínimo uma, exceto em terrenos de esquina que 
deve ser apresentado duas (às voltadas para as vias públicas).

VII) O número mínimo de cópias exigidas será de 03 (três) jogos e 
dobradas em formato A4 (tamanho estabelecido nas normas técnicas da ABNT) e 
“agrupadas” em uma ou mais pastas.

VIII) Poderão ser aceitas apenas pequenas correções de cotas nos 
projetos, em tinta vermelha com rubrica do(s) autor(es) do projeto.

IX) Os  desenhos obedecerão as seguintes escalas mínimas:
a) plantas de situação e localização: 1:200, 1:250 ou 1:500;
b) plantas baixas, cortes e fachadas: 1:50 ou 1:75; 
c) projetos de instalações (complementares): 1:50 ou 1:75;
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d) fica a critério do profissional, em caso de edificação de acentuada 
superfície horizontal ou no caso de detalhamento de parte da obra, a escolha de 
outras, mas sempre possibilitando que os desenhos sejam perfeitamente legíveis 
e de fácil leitura e compreensão;

e) não serão aceitos desenhos incompreensíveis,  contraditórios ou 
que possam suscitar dúvidas, bem como aqueles que permitam sua alteração, 
como por exemplo, desenho a “lápis”.

X)  A  escala  não  dispensará  a  indicação  de  cotas,  as  quais 
prevalecerão nos casos de divergências entre as mesmas e as medidas tomadas 
no desenho.

XI)  A  aprovação  do  projeto  arquitetônico,  sem  o  devido 
licenciamento, terá validade por oito (8) meses; findo este prazo e não tendo sido 
requerido  o  licenciamento  da  obra,   sua  revalidação  sujeitar-se-á  as 
determinações legais vigentes.

XII)  O  processo  que  der  origem  apenas  a  aprovação  de  projeto, 
dentro  do  prazo  legal,  servirá  para  o  pedido  de  renovação  da  aprovação, 
licenciamento ou regularização da obra. 

XIII)  Os  projetos  poderão  ser  aprovados  em 1ª  fase,  para  fins  de 
aprovação  nos  demais  órgãos,  Federais  e  Estaduais,  quando  for  necessário, 
indicando a estes apenas que os mesmos atendem a legislação Municipal vigente 
por  ocasião da  aprovação,  devendo ser  revalidada  caso ultrapasse  à  oito  (8) 
meses.

XIV)  A  Prefeitura  reterá  uma  cópia  dos  projetos  devolvidos  para 
correção  e/ou  adequação;  projetos  cuja  documentação  encaminhada  estiver 
incompleta serão devolvidos sem serem analisados.

§ 1º - Não é obrigatório à apresentação dos projetos complementares, 
sendo necessário, alem do requerimento padrão,  para a concessão de habite-se 
total ou parcial de obra, apresentação dos seguintes documentos:

I) Alvará de aprovação do projeto elétrico expedido pela ELETROCAR;

II)  Alvará  de  aprovação  do  projeto  hidrossanitário  expedido  pela 
CORSAN;

III)  Alvará de aprovação do projeto telefônico expedido pela CRT - 
BrasilTelecom;
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IV)Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios expedido pelo 
CORPO DE BOMBEIROS;

V)  Os  alvarás,  previstos  nos  itens  anteriores,  poderão  ser 
substituídos pelo projeto aprovado pelos órgãos competentes;

VI) Não serão fornecidos habite-se em obras que não tenham sido 
construídas  de  acordo  com  o  projeto  aprovado  ou  utilizadas  com  finalidade 
diferente daquela constante no alvará de aprovação e/ou licenciamento ou de 
regularização;

§ 2º - Estas alterações não tem efeito retroativo, ou seja, são válidas 
para obras aprovadas a partir da data da publicação desta Lei.(NR)

Art. 2º - Ficam alterados os itens 1 e 2 do art. 27, da Lei Municipal nº 
4.356/92 passando a ter a seguinte redação:

Art.27  -  Independem  de  aprovação  de  projeto  Arquitetônico  e  ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica),  ficando, contudo, sujeitos a concessão de 
licença os seguintes serviços e obras:

1  -  As  construções de madeira  até 60m2,  de um só pavimento e sem 
estruturas especiais, podendo possuir até 18m2 quadrados de alvenaria;

2 - Aumento ou construções de alvenaria simples com área de até 18m2, 
por exercício não podendo a área construída final exceder à 78m2.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, as Leis 
Municipais nºs 4.979/96, 5.010/96 e 5.389/00.

Sala das reuniões, 24 de junho de 2002..

Registre-se e publique-se.

Ver. JOÃO MAFALDA
Presidente

Ver. CLÁUDIO SANTOS
           Secretário

OP/086/2002
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