
 

 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 24 DE AGOSTO DE 2020  

 

                                                       Disciplina sobre aprovações de projetos e 

                                             fiscalizações de obras no âmbito de  

                                            emissões de alvarás, de habite-se e 

                                          termos para conclusões de obras. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, inscrita no CNPJ 76.235.761/0001-94, situada  

a Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - JD Vesper, no âmbito de formalizar e estabelecer 

normas para, os aspectos de aprovações técnicas de projetos, bem como suas respectivas 

emissões de alvarás, termos de conclusão de obras e habite-se, tendo aos dispostos na 

Lei 1.901 de 23 de Dezembro de 2008 e seus anexos, resolve: 

 

Art. 1º  Fica designado o setor de protocolos a receber dos interessados, projetos prévios a 

serem analisados nesta municipalidade. 

Parágrafo Único : cabe ao setor de protocolos, realizar a triagem, e informar ao interessado, 

no ato do protocolo, qual o analista que irá efetuar tal procedimento, classificados de acordo 

com a área do projeto pretendido. 

 

Art. 2º  Para realizar as funções de analista técnico, e promover as devidas aprovações, 

devem seguir as seguintes disposições: 

 I. Estar lotado na secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 

 II. Possuir registro no quadro efetivo do município; 

 III. Emitir registro técnico de desempenho de cargo / função, conforme  

 resolução n. 40 de 26 de Outubro de 2018, art. 38, 39, 40, 41 do Serviço 

 Público Federal, Conselho Federal dos Técnicos ou Conforme art. 5º da  resolução 

n.  307 de 28 de fevereiro de 1986, Conselho Federal de  Arquitetura,  Engenharia 

e Agronomia. 

 



 

 

Art. 3º  Para a classificação dos projetos e compatibilização dos analistas seguem da 

seguinte forma: 

 I. Para os projetos apresentados, que possuem  até 80m² de área, técnicos  de 

nível médio ou profissionais de nível superior, na área de engenharia  civil ou arquitetura 

e urbanismo, enquadram-se para  efetuar as referidas  análises. 

  II. Para os projetos apresentados e classificados acima de 80m², devem ser 

 analisados especificamente por profissional de nível superior se atendo ao 

 disposto no  Decreto Federal de 90.922, de 1985, onde limitam a atuação  dos 

técnicos  de nível médio. 

 III. As devidas análises de projetos visam à liberação de alvará de obra. 

 IV. Devem ser aferidos, além das questões urbanísticas, os critérios básicos  dos 

sistemas construtivos, estabilidades, questões sanitárias da edificação. 

 

 

Art. 4º  Assim que protocolado a intenção de aprovação de projeto, pelo profissional, ou 

proprietário, no setor de protocolos, o mesmo irá efetuar a triagem, direcionando para o 

técnico responsável pela devida análise, classificando por meio da área de construção total 

de cada projeto, inclusive com menção do profissional ou técnico que irá efetuar a devida 

análise, na ficha de protocolo, sendo entregue uma via ao interessado, outra via para o 

analista e uma 3º via arquivada no setor de protocolos. 

 

Art. 5º  No prazo de até 15 dias, será expedido pelo analista, relatório sintético, conforme 

Anexo I com menções sobre a referida análise, com base na legislação vigente, sendo 

possível solicitação de nova consulta prévia ou solicitação dos demais documentos para 

aprovação definitiva do projeto. 

 

Art. 6º  Para a retirada do projeto prévio e o resultado da análise sintética, o interessado 

pode procurar diretamente ao analista técnico no setor de obras e urbanismo, com vista a 

esclarecer dúvidas ou simplesmente para efetuar a retirada da consulta prévia, sendo 

possível solicitação de assinatura em livro registro, para historiar a saída do projeto do 

setor. 

 



 

 

Art. 7º  Estando o projeto de acordo, com a legislação vigente o mesmo serão carimbados e 

devidamente assinados pelo profissional que efetuou tal análise. 

 

Art. 8º  Será encaminhado pelo analista ao setor de tributação, para aplicação das taxas e 

emissão dos boletos, conforme legislação tributária vigente. 

 

Art. 9º  Após a retirada do projeto pelo proprietário ou profissional interessado, cabe ao 

analista ainda, efetuar a identificação interna e promover o arquivo das vias aprovadas, 

tanto em meio físico como em meio digital, sendo através de pastas de arquivos 

organizados por data e inserção no servidor municipal em meio digital respectivamente. 

 

Art. 10º   Para os casos em que se tratarem de substituição de projeto, devem seguir os 

mesmos critérios de protocolo, contudo basta apresentação de solicitação de substituição, 

pelo interessado, encaminhando novas vias, a serem carimbadas e devolvendo as vias 

anteriores aprovadas, para baixa. Sendo de responsabilidade do analista do caso, a 

confrontação das pranchas, para autorização da substituição. 

 

Art. 11º  Para a emissão do termo de conclusão de obra ou habite-se, cabe ao interessado 

procurar ao setor de obras e urbanismo desta municipalidade, provido da via aprovada do 

projeto, e solicitar a vistoria in-loco por meio de requerimento simples. 

 

Art. 12º  A partir da solicitação efetuada, no prazo máximo de 15 dias, cabe ao profissional 

ou técnico em edificações, de acordo com suas atribuições, se direcionar até o local 

indicado no oficio, e realizar a devida fiscalização no âmbito da emissão do termo de 

conclusão de obra e habite-se 

 

Parágrafo Único:  cabe ao fiscal, no ato da visita in-loco aferir, estabilidade da obra, 

condições termo acústicas do imóvel, vedações condizentes com o sistema construtivo, 

compatibilizações com o projeto aprovado, visando uma ocupação de forma segura ao 

usuário. 

 

 



 

 

 
Paço Municipal “Bráulio Barbosa Ferraz”, Município de Andirá, Estado 

do Paraná, em 24 de agosto de 2020, 77º  da Emancipação Política. 
 
 
 

 
IONE ELISABETH ALVES ABIB 

Prefeita Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

RELATÓRIO SINTÉTICO DE ANÁLISE PRÉVIA DE PROJETO 

 

1. IDENTIFICAÇÕES 

 Análise nº XX 

 Referente ao Protocolo nº XX 

 Objeto: Análise prévia de projeto arquitetônico, para construção de xxxx. 

 Analista: xxxx 

 Interessado: xxxx 

 

2. CONFORMIDADES 

Documentação 

Exigida 

Conformidade  

Sim 

Conformidade  

Não 

Observações 

Protocolo de Análise 

Prévia 

x   

1 Via do Projeto 

arquitetônico 

x   

Matrícula do lote 

atualizada em 30 dias 

x   

 

3 - Observações Sintéticas do Analista 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

Andirá, xx de Março de 2020. 

Assinatura do Analista___________________ 



 

 

ANEXO II 

 

ORGANOGRAMA SINTÉTICO PARA APROVAÇÕES DE PROJETOS E  EMISSÕES DE 

ALVARÁ DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO RECEBE 
O PROJETO

ENCAMINHA AO 
ANALISTA NO SETOR 

DE OBRAS E 
URBANISMO

ANALISTA EFETUA A 
ANÁLISE PRÉVIA DO 

PROJETO

INTERESSADO RETIRA 
O RESULTADO DA 

ANÁLISE

INTERESSADO EFETUA AS 
CORREÇÕES / APRESENTA 

AS VIAS DEFINITIVAS

ANALISTA EFETUA OS 
CARIMBOS, APROVAÇÕES 
E ENCAMINHA AO SETOR 

DE TRIBUTOS

ANALISTA EMITE O 
ALVARÁ E ARQUIVA OS 

PROJETOS EM MEIO 
FÍSICO E DIGITAL

INTERESSADO RECOLHE 
AS GUIAS E RETIRA O 
ALVARÁ / PROJETOS 

APROVADOS



 

 

ANEXO III 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCLUSÃO DE OBRA E HABITE-S E 

 

1. IDENTIFICAÇÕES 

 Proprietário: 

 Endereço: 

 Objeto: Visita in-loco para aferir condicionantes construtivas de obra aprovada. 

 Fiscal: xxxx 

 

2. CONFORMIDADES 

Descrição 
Conformidade 

Sim 

Conformidade 

Não 
Observações 

Apresenta Compatibilização 

com projeto aprovado 
x   

Possui estabilidade 

estrutural, após edificada 
x   

Possui condições usuais 

sanitárias 
x   

Possui vedações e sistemas 

que permitem o uso sem 

interferências externas 

x   

Apresenta algum tipo de 

vicio de obra 
 x  

 

3 - Observações Sintéticas do Analista 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

Andirá, xx de Março de 2020. 

Assinatura do Analista Fiscal___________________ 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

 

ORGANOGRAMA SINTÉTICO PARA EMISSÃO DE TERMO DE CONC LUSÃO DE OBRA 

E HABITE-SE 

 

 

 

 

 

INTERESSADO SOLICITA 
VISITA POR MEIO DE 

REQUERIMENTO SIMPLES 
NO SETOR DE OBRAS

ANALISTA / FISCAL 
RECEBE A SOLICITAÇÃO 

ANALISTA FISCAL NO 
PRAZO DE ATÉ 15 DIAS SE 
DIRECIONA ATÉ O LOCAL 

DA OBRA

ANALISTA FISCAL 
PRODUZ RELATÓRIO 

SIMPLES DE CONCLUSÃO 
DE OBRA

ESTANDO DE ACORDO E ATESTADO A 
ESTABILIDADE DA OBRA

ANALISTA FISCAL ENCAMINHA AO 
SETOR DE TRIBUTOS PARA EFETUAR A 

GUIA DE RECOLHIMENTO

INTERESSADO RECOLHE AS GUIAS

INTERESSADO RECOLHE A GUIA DE 
CONCLUSÃO DE OBRA

INTERESSADO RETIRA O TERMO DE 
CONCLUSÃO DE OBRA E HABITE-SE


