
INSTRUÇÃO NORMATIVA SPL Nº 04/2014

Versão: 01

Aprovação em: 14/01/2014

Ato de Aprovação: Decreto Nº 043/2014

Unidade  Responsável:  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Assuntos

Estratégicos.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. Esta Instrução Normativa dispõe sobre as condições relativas à aprovação

de  projetos  para  construção,  reforma  e  ampliação  de  edificações  residenciais,

comerciais,  de  uso  misto  e  industrial,  desmembramentos,  remembramentos,

loteamentos e congêneres de acordo com a Lei Complementar Nº 004/2012 – Plano

Diretor Municipal de Santa Teresa e a Lei Complementar Nº 003/2012 – Código de

Obras e Edificações do Município de Santa Teresa.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art.  2º.  Esta Instrução Normativa abrange o Setor  de Protocolo,  a Secretaria  de

Planejamento e Assuntos Estratégicos, a Secretaria da Fazenda através do Setor de

Cadastro Urbano, Setor de tributação e Cadastro Econômico, a Secretaria Municipal

de  Meio  Ambiente,  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  através  do

Secretário e do Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, o Gabinete do Prefeito e

a Procuradoria Jurídica, quando necessário.



CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

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

I. Requerimento  -  Formulário  protocolado contendo informações pessoais  do

requerente,  lista de documentos obrigatórios e descriminação dos serviços

solicitados.

II. Projeto  Legal  -  Constitui  a  configuração  técnica-jurídica  da  solução

arquitetônica proposta para a obra. O material gráfico produzido nesta fase

deve atender aos requisitos legais,  às normas técnicas de apresentação e

representação gráfica, emanadas pelas Leis citadas nas Disposições Gerais

com a finalidade de obter a aprovação junto à Prefeitura.

III. Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  É  um  registro  documental,

junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, vinculado a

todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de

quaisquer  serviços profissionais  referentes  às  Engenharias  e  à  Agronomia

executados  pelo  profissional.  Confere  legitimidade  assegurando,  com  fé

pública, a autoria e os limites da responsabilidade e participação técnica em

cada  obra  ou  serviço,  definindo  para  os  efeitos  legais  os  responsáveis

técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

IV. Registro de Responsabilidade Técnica - É um registro documental efetuado

junto ao CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a

todo contrato referente às atividades profissionais realizadas por arquitetos e

urbanistas  e  por  pessoas  jurídicas  com  finalidade  social  na  área  de

Arquitetura e Urbanismo. 

V. Documento  comprobatório  de  propriedade  -  Escritura  Pública  do  imóvel

registrada no Cartório de Registro de Imóveis 1º ofício.



VI. Certidão Negativa de Tributos Municipais -  Documento que comprova que o

contribuinte  encontra-se  sem  débitos  ou  com  débitos  regulares  junto  à

municipalidade, obtida junto ao Setor de Tributação.

VII. Memorial  Descritivo – descrição completa dos serviços a serem realizados

numa obra, inclusive com especificações. 

VIII. Matrícula  CEI  –  É  o  Cadastro  Específico  do  INSS  obtida  no  site

http://www.receita.fazenda.gov.br para a obra de construção civil.

IX. Licenciamento -  documento expedido pelo órgão competente,  fornecido ao

interessado, autorizando a execução dos trabalhos desde que atendidas as

exigências legais.

X. Alvará  –  Documento  expedido  pela  autoridade  municipal  que  autoriza  a

construção, reformas e acréscimos de edificações.

XI. Regularização de obra –  Tem como objetivo legalizar construções erguidas

sem prévia licença e à revelia do Plano Diretor Municipal  e do Código de

Obras e Edificações.

XII. Habite-se – Documento expedido pelo Município autorizando a ocupação de

edificação nova ou reformada.

XIII. Carta  de  anuência  para  retificação  de  registro  imobiliário  –  Documento

expedido  pelo  Município  na  qualidade  de  confrontante,  informando  que  a

nova medição apresenta não invade áreas ou logradouros públicos.

XIV. Inscrição  Municipal  do  Responsável  Técnico  –  Registro  do  profissional  no

Cadastro Econômico Municipal.

XV. Decreto  Municipal  de  Aprovação  de  Loteamento  –  Instrumento  legal  de

aprovação de Loteamentos junto à municipalidade, expedido pelo Chefe do

Executivo.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º. A fundamentação legal está respaldada nas seguintes Leis:



I. Estatuto das cidades - Lei 10.257 de 10.07.2001 – Regulamenta os artigos

182 e 183 da Constituição Federal - Diretrizes gerais para a política urbana.

II. Lei Complementar Nº 004/2012 – Plano Diretor Municipal de Santa Teresa 

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

Município de Santa Teresa.

IV. Código  Tributário  do  Município  de  Santa  Teresa  –  Lei  Complementar

001/2010. 

CAPÍTULO V

DOS REQUISITOS PARA A APROVAÇÃO DE PROJETOS E LICENÇA PARA

CONSTRUÇÃO

Art.  5º.  Toda  e  qualquer  construção,  reforma,  loteamentos,  condomínios,

desmembramentos  e  remembramentos  de  áreas  urbanas,  efetuados  a  qualquer

título, no território do Município, é regulada pela Lei Complementar 004/2012 – Plano

Diretor Municipal, observadas as normas Federais e Estaduais relativas à matéria.

CAPÍTULO VI

APRESENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

 

Art. 6º. Os projetos arquitetônicos deverão ser apresentados contendo os seguintes

elementos:

I. Planta de situação e de localização do terreno na escala mínima de 1:500

(um para quinhentos), ou 1:1000 (um para mil), quando a maior dimensão do

terreno for superior a 100m (cem metros);

II. Planta baixa de cada pavimento distinto, na escala 1:50 (um para cinquenta),

ou  1:100  (um  para  cem),  quando  a  maior  dimensão  for  superior  a  40m

(quarenta metros;

III. Os  cortes  transversais  e  longitudinais,  houver  e  demais  elementos

necessários à compreensão do projeto, na escala 1:50 (um para cinquenta),



ou 1:100 (um para cem), quando a maior dimensão da edificação for superior

a 40m (quarenta metros);

IV. Planta de cobertura com indicação dos caimentos, material utilizado, projeção

da edificação e cotas, na escala mínima de 1:200 (um para duzentos);

V. Elevação da fachada ou das fachadas voltadas para a via pública, na escala

1:50 (um para cinquenta), ou 1:100 (um para cem), quando a maior dimensão

da edificação for superior a 40m (quarenta metros);

VI. Projeto de destinação de esgoto primário;

VII. Legenda ou carimbo, no canto inferior direito da prancha;

VIII. Memorial  descritivo  do  projeto  contendo,  no  mínimo:  identificação  do

proprietário  e local  de construção,  classificação quanto à destinação,  área

construída, número de pavimentos e unidades, descrição dos compartimentos

que compõem cada unidade,  descrição sucinta da metodologia  construtiva

(fundações,  estrutura,  instalações,  cobertura  e  acabamentos),  datado  e

assinado pelo responsável técnico pelo projeto.

Art. 7º. Todos os elementos que devem constar nos itens relacionados acima estão

discriminados no art.8º do Código de Obras.

Art.  8º.  Poderá ser exigido do autor do projeto,  sempre que julgar  necessário,  a

apresentação de cálculo estrutural de obra, bem como o cálculo de resistência e

estabilidade do terreno.

CAPÍTULO VII

PARA APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO

Art.  9º.  O processo de aprovação dos  projetos  de  loteamento  terá  início  com a

fixação de diretrizes urbanísticas e ambientais, pela Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a pedido do interessado. 



Art.  10. De posse das diretrizes do loteamento, o empreendedor deverá iniciar o

processo de licenciamento ambiental junto ao órgão competente (art. 212).

Art. 11. A aprovação do projeto de loteamento será feita mediante requerimento do

proprietário,  observadas  as  diretrizes  do  loteamento  fixadas,  acompanhado  dos

seguintes documentos:

I. Título de propriedade e certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida

pelo cartório de Registro de Imóveis competente;

II. Certidão de ônus reais;

III. Certidão negativa dos tributos Municipais relativas ao imóvel;

IV. Projeto em 4 (quatro) vias em papel sulfite, na escala de 1:1.000 (um para

mil), com curvas de nível de metro em metro, todas assinadas por profissional

responsável contendo as indicações e esclarecimentos conforme o art.217 do

PDM;

V. Perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação local, praças

e áreas destinadas a equipamentos públicos na escala horizontal de 1:1.000

(um para mil) e na vertical de 1:100 (um para cem);

VI. Projeto  de meio-fio  e pavimentação das vias  de circulação,  cujo  tipo será

previamente determinado pelo Município;

VII. Projeto  completo  do  sistema  de  alimentação  e  distribuição  de  água  e

respectiva rede, aprovado pelo órgão competente responsável pelo serviço,

indicando a fonte abastecedora e volume;

VIII. Projeto  completo  do  sistema  de  esgoto  sanitário  aprovado  pelos  órgãos

competentes, indicando a forma de coleta, tratamento e o local do lançamento

dos resíduos;

IX. Projeto  completo  da  rede de escoamento  das  águas pluviais,  indicando  e

detalhando o dimensionamento e o caimento de coletores, assim como o local

de lançamento;

X. Projeto  completo  da  rede  de  energia  elétrica  aprovado  pelo  órgão

competente, obedecendo as suas medidas, padrões e normas;



XI. Projeto  de  iluminação  pública,  cujo  tipo  será  indicado  pelo  Município,

obedecendo às medidas, padrões e normas do órgão competente;

XII. Projetos especiais, tais como, obras de arte, muro de contenção, a critério do

Município, quando for o caso;

XIII. Memorial descritivo e justificativo do projeto.

XIV. Cronograma de execução  das  obras,  com a  duração máxima de 2  (dois)

anos, constando de:

 Licença prévia emitida pelo órgão ambiental competente;

 Registro de Responsabilidade Técnica – RRT devidamente quitada dos

projetos e serviços relacionados.

Art.  12.  Todos  os  elementos  necessários  que  deverão  constar  no  projeto  estão

citados no art. 217 da Lei Complementar 004/2012 – PDM.

CAPÍTULO VII

PARA APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO

Art. 13.  A aprovação do projeto de desmembramento deve ser acompanhada dos

seguintes documentos:

I. Título de propriedade e certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida

pelo Cartório de Registro de Imóveis competente;

II. Certidão de ônus reais;

III. Certidões negativas dos tributos Municipais, Estaduais e Federais, relativas

ao imóvel;

IV. Planta planialtimétrica georeferenciada de acordo com os marcos geodésicos

municipais em 01 (uma) via de cópia impressa e 01 (uma) cópia em formato

digital,  na escala 1:1000 (um para mil),  com curvas de nível  de metro em

metro  assinada  pelo  proprietário  ou  seu  representante  legal  e  pelo

profissional responsável contendo as indicações e esclarecimentos conforme

citadas no art.242 do PDM;



V. Projetos especiais, tais como, obras de arte e muro de contenção, a critério

do Município;

VI. Quadro de áreas e confrontações;

VII. Documento  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou  RRT,  devidamente

quitada;

VIII. Memorial  descritivo  e  justificativo  do  projeto,  contendo  obrigatoriamente,

licenciamento ambiental junto ao órgão competente.

Art.  14.  Todos  os  elementos  necessários  que  deverão  constar  no  projeto  estão

citados no art. 242 da Lei Complementar 004/2012 – PDM.

CAPÍTULO IX

PARA APROVAÇÃO DE REMEMBRAMENTO

Art.  15.  O  processo  de  aprovação  do  projeto  de  remembramento  deve  estar

acompanhado dos seguintes documentos:

I. Títulos  de  propriedades  e  certidões  atualizadas  dos  terrenos  a  serem

remembrados, expedidas pelo cartório de Registro de Imóveis competente;

II. Certidão de ônus reais;

III. Certidão negativa dos tributos Municipais, Estaduais e Federais relativas aos

imóveis;

IV. Planta planialtimétrica georeferenciada de acordo com os marcos geodésicos

municipais em 01 (uma) via de cópia impressa e 01 (uma) cópia em formato

digital,  na escala 1:1000 (um para mil),  com curvas de nível  de metro em

metro  assinada  pelo  proprietário  ou  seu  representante  legal  e  pelo

profissional responsável contendo as indicações e esclarecimentos conforme

citadas no art.245 do PDM;

V. Projeto de remembramento na escala 1:1000 (um para mil), onde constem as

seguintes informações:

 Situação, limites e divisas da área após o remembramento;

 Arruamentos contínuos, devidamente cotados.



VI. Projetos especiais, tais como, obras de arte e muro de contenção, a critério

do Município;

VII. Quadro de áreas e confrontações;

VIII. Documentos  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou  RRT,  devidamente

quitada;

IX. Memorial descritivo e justificativo do projeto.

Art.  16.  Todos  os  elementos  necessários  que  deverão  constar  no  projeto  estão

citados no art.245 da Lei Complementar 004/2012 – PDM.

Art. 17. Preenchidos os requisitos urbanísticos, os projetos de desmembramento ou

remembramento,  serão enviados à Secretaria  Municipal  de Meio Ambiente para o

licenciamento  necessário.  Estando  o  projeto  em  condições  de  ser  aprovado,  o

processo retornará à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que solicitará a

entrega de 03 (três)  vias  do projeto  em papel  sulfite  e fará  constar  em todas as

plantas o carimbo de aprovação.

CAPÍTULO X

DAS RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS

Art. 18. É de responsabilidade da Secretaria de Planejamento/Análise de Projetos.

I. Receber o processo para análise via sistema de protocolo eletrônico;

II. Anotar no livro de Controle de Andamentos de Processos do setor;

III. Proceder à análise do projeto/processo de acordo com a legislação vigente

(PDM  e  Código  de  Obras)  preenchendo  a  Folha  de  Análise  anexa  ao

processo;

IV. Projeto de acordo com a legislação, portanto apto à aprovação, enviar ofício

ao requerente solicitando 02 (dois) jogos de cópia do projeto para aprovação

junto à Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI);



V. Projeto que necessite de correções, enviar ofício ao requerente solicitando

a presença do autor do projeto neste setor onde será orientado a providenciar

as adequações necessárias;

VI. Atendidas as correções, solicitaremos 02 (dois) jogos de cópias do projeto e

emitiremos o parecer  para  a  SMOI  informando que o  projeto  está  apto  à

aprovação; 

VII. Projetos que não atenderem à legislação vigente serão indeferidos, via ofício

ao requerente;

VIII. Em caso de regularização de obras já edificadas, enviaremos o processo ao

Setor de Fiscalização para averiguar “in loco” se o que foi executado está de

acordo com o projeto apresentado, na íntegra. Após análise e parecer será

enviado ao Grupo Técnico de Apoio-GTA/CPMDM para deliberação;

IX. Caso o projeto necessite de licenciamento ambiental, deverá ser obtido junto

ao órgão competente, Municipal, Estadual ou Federal.

Art. 19. É de responsabilidade do Setor de Cadastro Urbano: 

I. Antes  da  análise  do  Setor  de  Projetos,  confirmar  o  endereço  do  imóvel,

conferir  propriedade,  área,  informar  número  da  Inscrição  Imobiliária  e  se

consta edificação existente;

II. Após aprovação do Projeto, verificar se é obra nova, ampliação ou reforma e

enviar  ao Setor  de Cadastro  Econômico para cálculo  de taxa destinada à

expedição do Alvará e inclusão da obra no cadastro de imóveis;

III. Entrega o Alvará de Licença para Construção ao requerente, após pagamento

da taxa, juntamente com os jogos de cópias do projeto aprovado, sendo que

constará  no  Alvará,  dependendo  da  atividade,  a  exigência  de  licença

ambiental junto aos órgãos competentes;

IV. Insere a obra na Lista de Projetos Aprovados.

Art. 20. É de responsabilidade do Setor de Cadastro Econômico:



I. Calcular o valor da taxa a ser paga, imprimir o Documento de Arrecadação

Municipal e informar ao requente que poderá retirá-lo para pagamento;

II. Após o recebimento do documento quitado, confeccionar o Alvará e incluir a

obra no Cadastro de Imóveis da Receita Federal no final de cada mês.

Art. 21. É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

I. Informar,  quando  solicitada,  sobre  atividades  que  necessitem  de

licenciamento ambiental, emitindo pareceres e laudos técnicos.

Art. 22. É de responsabilidade do Setor de Fiscalização de Obras e Posturas:

I. Emitir,  quando  solicitado,  relatório  sobre  a  veracidade  das  informações

prestadas nos projetos de regularização,  procedendo a vistoria  “in  loco”  e

anexando   fotografias aos processos.

II. Realizar  vistorias  para  dizimar  quaisquer  dúvidas  em  relação  a  projetos

apresentados.

Art. 23. É de responsabilidade do Grupo Técnico de Apoio (GTA):

I. Analisar  projetos  de  regularização  de  obras  e  emitir  parecer  técnico  ao

Conselho Municipal do PDM. Art. 31 do Plano Diretor Municipal;

II. Analisar projetos geradores de impactos – Art. 148 do PDM;

III. Analisar Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – Art. 31 do PDM;

IV. Elaborar Termo de Referência do EIV - Art. 31 do PDM.

Art. 24. É de responsabilidade do Conselho Municipal do PDM:

I. Atribuições  citadas  na  Lei  Complementar  Nº  004/2012  –  Plano  Diretor

Municipal – Artigos 23 a 29.

Art. 25. É de responsabilidade da Procuradoria Jurídica:

I. Emitir  parecer  sobre  questões  jurídicas,  quando  solicitado  pelo  Setor  de

Projetos.



Art. 26. É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura:

I. Aprovar os projetos, após parecer favorável do setor via, por estar de acordo

com a legislação vigente;

II. Assinar o Alvará de Licença para Construção.

Art. 27. É de responsabilidade do Gabinete do Prefeito:

I. Aprovar  via  decreto,  loteamentos  analisados  pelo  Setor  de  Projetos  e

considerados de acordo com a legislação vigente.

CAPÍTULO XI

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 28. Os termos contidos nesta instrução normativa, não exime a observância das

demais normas competentes que devem ser respeitadas.

Art.  29.  Esta  Instrução  Normativa  deverá  ser  atualizada  sempre  que  fatores

organizacionais,  legais  ou  técnicos  assim  exigirem,  a  fim  de  verificar  a  sua

adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI 01/2013, bem como manter o

processo de melhoria contínua.

Art. 30. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
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