
INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 02/2014

Versão: 01

Aprovada em: 04 de abril de 2014

Ato de aprovação: Decreto nº 167/2014

Unidade Responsável:  Secretaria Municipal  de Obras e Infraestrutura - Setor de

Fiscalização de Obras e Posturas

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art.  1º  -  Dispor  sobre as  rotinas  e  procedimentos  para formalização  quanto às

normas  que  devem  ser  adotadas  para  a  obtenção  da  Licença  de  Construção

através do setor responsável, de forma a atender à legislação vigente.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art.  2º  -  Abrange  todas  as  unidades  da  estrutura  organizacional  da  Prefeitura

Municipal de Santa Teresa.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º - Para os fins desta Instrução Normativa considera-se que:

I. Alvará de Licença para Construção: Documento necessário e obrigatório por

lei  para  legalização  de  toda  e  qualquer  construção,  reforma,  ampliação,

demolição,  movimentação  de  terra,  efetuados  no  território  do  município

observado  normas  Federais  e  Estaduais  relativas  à  matéria,  conforme

determina a Lei Complementar 003/2012 (Código de Obras e Edificações).
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CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º - A base legal visando fornecimento de Alvará de Licença para Construção,

encontra-se  estabelecida  através  de  legislação  vigente,  prevista  na  Lei

Complementar Nº 003/2012 – Código de Obras e Edificações.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º - Compete às unidades envolvidas na presente Instrução Normativa:

I. Manter  a  Instrução  Normativa  ao  alcance  de  todos  os  funcionários  das

Unidades;

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos

os seus termos.

Art. 6º - Compete ao Setor de Fiscalização de Obras e Posturas:

I. Realizar  inspeções/vistorias  necessárias  visando  o  cumprimento  às

exigências  estabelecidas,  bem como,  realizar  procedimentos  necessários

visando a concessão de Alvará de Licença para Construção.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 7º - A licença para Construção deverá proceder de acordo com a disciplina

com relação à aprovação do projeto, a construção e a fiscalização da edificação,

assim  como as  condições  mínimas  que  satisfaçam a  segurança,  o  conforto,  a

higiene e a salubridade das obras em geral, de acordo com o Art. 2º previsto na Lei

Complementar  Nº  003/2012  (Código  de  Posturas)  e  demais  legislações  que

guardem  relação  direta  com  as  atividades  contempladas  nesta  Instrução

Normativa.

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br



Art. 8º - Compete ao Setor de Fiscalização de Obras e Posturas:

I. Identificar  a  necessidade  e  obrigatoriedade  de  Alvará  de  Licença  para

Construção, através do recebimento de solicitação via processos advindos

do  setor  de  protocolo,  demais  setores  da  Prefeitura  Municipal  de  santa

Teresa, bem como, demandas advindas de vistorias periódicas. 

II. Constatado  o  não  cumprimento  às  exigências  previstas  na  Lei

Complementar Nº 003/2012 (Código de Obras e Edificações), instruir para

realização  de  adequações  pertinentes  a  cada  demanda  para  que  se  dê

andamento ao processo;

III. Em caso de constatação de execução de obras sem a devida licença para a

construção  será  procedido  os  seguintes  atos  administrativos,  visando  à

aprovação do projeto arquitetônico e Licença para a Construção:

a- Notificar quando constatação de execução de obras em desacordo à

legislação vigente Lei Complementar Nº 003/2012 (Código de Obras e

Edificações);

b- Proceder embargos visando o cumprimento às notificações aplicadas;

c- Aplicar  penalidades  por  ocasião  de  constatação  de  infração  à

legislação  prevista  na  Lei  Complementar  Nº  003/2012  (Código  de

Obras e Edificações)

IV. Em  caso  de  não  solicitação  de  recurso  ou  indeferimento  por  parte  do

notificado,  referente  à  penalidade  aplicada,  encaminhar  para  o  setor  de

Obras e Infraestrutura para demais procedimentos visando à paralisação da

obra, inclusive por meio de procedimentos jurídicos para ajuste da conduta.

CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 9º - Compete ao Prefeito e aos funcionários municipais em geral, de acordo

com as suas atribuições, cumprir e fazer cumprir as normas de posturas municipais
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prescritas  na  legislação  vigente,  utilizando  os  instrumentos  cabíveis  de  polícia

administrativa.

Art.  10  -  A  inobservância  dos  preceitos  descritos  nesta  Instrução  Normativa

constitui infração passível de improbidade administrativa, tipificada na Lei nº 8.429

de 02 de junho de 1992.

Art. 11 - Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser

obtidos junto ao Setor de Fiscalização de Obras e Posturas.

Art. 12 - Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa – ES, 04 de abril de 2014.
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