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LEI MUNICIPAL N-" 2.868, EtuI 05 ilE IvIÀIO DÍ, Zfrãi,

*'Cria ç Processo SimpliJícado tle aprovação de
prajeÍos de ediJícações corn uté 4 pavimenÍos, de
qualquer uso e dá sutras providêneias em
cornpíemento ao Cádigc de Obras tYÍutticípiií"

O Prefeito Municipal de Pcrtão, Estado do Rio Grande do Sul, tbz saber, em

conformidade corn ü quô determina a Lei Orgânica d* Municipio, que a Câmara de

Vereadores aprovou e eu sanciono e prolnulgo a seguinte Lei:

LEI

Art. 1o A presente Lei dispõe sobre a criação do Processo Simplificado de

Aprovação do projeto e Licença para construir das edificações de até 4 (quatro)
pavimentos, da reconstrução. da ampliaçá*, da reforma, da demoliçáç, da alteração de

uso e do fechamento dos terreno, devendo atender paralelamente os dispositivos do
Plano Diretor Urbanístico do Município, indeoendentemente das normas estaduais e

federais aplicáveis.

§1' Nenhuma obra de edificação, inclusive provisória, ampliaçâo, reforma,
demolição ou alteração de uso pcderá ser realizada sem prévia aprovação, conforme
previsto no art. 23 e24.

§2o Nenhuma edificação poderá ser ocupada anteriormente à expedição da
Certidão de "Habite-se".

Afi. 2" O presente prücesso simplificado de aprovação será dennminado
PROIETO LEGAL de arquitetura, alternativa ao projeto arquitetônicü o1t o projeto de

construção, prevista no Código de Gbras atual Lei 341 dç 1980, inclusive no caso de

unidades autônonras.

DÂS DISPOSIÇÕES ÇERAIS
DO CCIDIGO DE OBR.AS

Art. 3o O Código de Obras Municipal é firmado pela Estrutura Técnisa que dispõe

sobre as condições a serefir abservadas aa elaboração do projeto e na execução das

edificações.

Parágrafo único - Cabe ao responsável tecnico atender integralmente as condições
previstas na Estrutura Tecnica independentemente da representação Éfft.u do
PROIETO LEGAL de arquitetura aprovada \ /

oK +/Y-r
\
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DO PODER PÚBIICO MUNICIPAL

Art. 4 Cabe âo Município foraecer ao propriefário, permissionário e/on
responsável técnico, todas as informações do Cadastra knobiliário Municipal, relativas
ao imóvel, rnediante solicitação realizada através de protocolo administrativo.

DO PRCPRTãTÁRIO OU DO PEREÍISSIONÁRTO

Art. 5" O proprietário, o penaissionáric do imóvel e o responsável tecnico, são
solidariamente responsáveis pela observância das prescrições da presente Lei e estão
sujeitos ao processo de {iscalização.

Parágrafo único. As cbras em desacordo podem ser autuadas, total ou
parcialmente, conforme as penalidades previstas nas legislações Municipais vigentes.

AÍt. 6o O proprietário ou pennissionário do irairvel ficará autorizado a iniçiar a
etapa do processo de construção solicitada, dentro dos prazas estabelecidos, contadcs a
partir ila data do deferimento.

ParágraÍb único. C on sidera-se penni ssionàri o :

I - o autorizado pelo proprietário;
II - a inventariante;
IIl- aquele deter.ninado por decisão judicial;
IV - o promitente comprad*r em contrato de promessa de compra e venda;
V - o concessionário de direito real de usc;
VI - o arrendatário.

AÍt. 7o O proprietário ou permissionário iio rmóvei deverá manter na obra cópia
do PROJETO licenciado, alvará de construção, adesivo "OBRA LEGAL", alem de
piaca de obra, identificando c nome e número de registro no respectivo Conselho do
responsável técnico pela execução.

-,^í--- -*Ut, KI-SHUN SA Vi.I- i ít-r\ tLu

Art. 8o O responsável tecnico resp*ade pela observância das prescrições da
presente Lei, do Plano Diretar Urbanistiço e das noÍTnas técniças pertinentes emitidas
pela Associação Brasileira ds Ncrmas Tésnicas {ABlgli, legislação correlata, além de
estar sujeito ao prücesso de fiscalizaçáo.

Parágrafo único. O respcnsár,el téc*ico deve atender as disposições Código
Tnbutário Municipal e demais iegrsiações correiatas, relativas ao erercício
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Art. 9o. Compete ao responsávei técnico juntar ao processo de construção os

pareüeÍes, as diretrizes, manifestações, conformidades, demais licenças necessárias ou

outros projetos aprovados deferidos por órgãos ou setcres envolvidos, conforme as

condicionantes estabelecidas na pÍosesss ou ainda pela legislação Municipal, Estadual

e/ou Federal.

Afi. i0. A responsabiiidade técnica dos serviços Íica vincuiaiia a ativida<ie tecnica

especificada na ART (Anotação de Responsabilidade Tecnica), RRT (Registro de

Responsabilidade Tócnica) ou outro devidarnente permitido.

AÍt. 11. A responsabilidade técnica dos serviços pode ser transferida para outro
profissional ccm as ifiesmas atribiiições e deve ser substituída ein casc de falecimento

ou impedimento.

DOS TROCEDIMENTO§

Art.12.0 processo de carstrução é constituído das seguintes etapas:

I - alinhamento viário;
II - aprovação de PROJETO LEGAL de arquitetura;
III - licença para constn:ir elou de demolir;
IV - vistorias"
V - demarcação de nurneração predial e;

\ry - emissão de Carta de Habite-se.

Art. 13. As edificações novas, obras de artpliação, reconstrução, reforma,

alteração de uso, feçhamento dos terre.nas, a pavimentação de passeios públicos e a
substituição de prcjetos devem atender ao Processo Simplifiçado de Aprovação, a
legislação vigente e as norffias técmcas pertinentes emitidas pela Associação Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT).

Àrt. 14. Os lotes que aprssÊntarem condicionantes ambientais tais como vegetação

de porte e/ou protegida por Lei, declive ou aclive acentuados, cürpü hidrico naturai

{curso d'água, baúado eieiu nascenie) devem atender as riiretrizes cspecíficas eios

setoÍes competentes.

Art. 15. As obras de ampliaçãü, reronstruções e reformas, sãü consideradas

edificações novas para aplicação do proresso de ccnstrução, sendo necessária a
identificaçãc ern projet* Cas pa;tes existectes, a demalir, a conseÍÍ'âí e a ampliar,

Deverão ser representadas em planta baixa csquemática, através de convenção de cores,

conforme prevê a Lei Municipal n" 34111980 que disp§e sobre o Código de Obras

Municipal Art.34. 
\

Art. 16. A regularização de obra deve ser realizada atraves Q P\o$sso de t
co*stru!:ão previst* ãu pr***nt* Lei e dc Planc Iliretor urbanístieo 

Q}|" V
\
,J
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Paúgrafo irnico. As regularizações de obra çaraçt*izam edificação nova e

deverão atender as especificações vigentes da legislação urbanistica e edilícia na data cla

regúamzaqão, não incidinda qualquer direito adquirido-

Art. 17. As demolições ficarn sujeitas ao Processo de Demolição.

AÍt. 18. A apresentação do PRüJETü LEGAL de arquitetura e das plantas

obedecerá às normas de graficação vigentes, der.endo.

tr - O memorial descritivo ser apresentado em formata A4;
II - As pranchas terem dobragem conf*rrre as Ncrmas Técnicas da ABNT. em

cópias heliográficas cu impressão de jato de tinta ou laser, vedada a aceitação de cópia
xerográfica,

IIi - Todas as pranchas do PROJETO LEGAL de arquitetura devem conter selo,

situado no çanto inferior direito, coín os seguintes dados:

a) nome do lagradouro e número predial ou territsrial do irnóvel quando houver,
conforme Cadastro Imobiliário Municipal;

b) número de quadra da planta geral do municípia e lote;
c) nome do proprietário ou permissionário, e assinatura;
d) nome, título, númsro do registro no respectivo Conselho e assinatura do autor

do projeto,
e) área do projeto, conflorme planilha de áreas dc projeto, discriminando a érea a

ser aprovada;
f) número de ordem da prancha,
g) conteúdo da prancha;
h) ciescrição do uso da edificaçã*.
i) textos obrigatorios na folha onde esta a selo do projeto, na primeira prancha de

situação/ iocalização e planta baixa {Anexo 01).

§1o Deverá haver espaço de 18 cm {dezoito centímetros) entre o selo e a primeira
,l^L*^ L^-i-^-r^1 ,{^ §^Íl^^ *^.^^,^,1^ ,{^.,;J^. ^-;*l^^--Li{rtlrú tIUrll-urr(êr ucr iLr!riê, itJüLÍ Yauu ij(rid uJ uLvruuJ Lgl tIllLruJr

§2' Deverá ser inforrnado pelo autcr do projeto, em projeto, a seguinte
declaração'. " soh üs pefiüs d* Íei, que o pra.ieto *Íende todas as disposições da
legisÍação urbanística e edilícia, ezn esp*ciaí do pÍano tíirelor e da esÍrutura técnica do
código de edificações, ü,t t',ürmils técxicçs periineníes emitides pela associação
brasileira de normas técnicas {,48Nry e cr5digg civil brasiÍeiro" e " declarü, sob as

penas da lei, que fl projeção do sísíetyzts d* traÍumeruto de eflueníes apresentada em

projeto, ({ossa séptica+filtro anaeróbiars*midouro,t vaÍa de irfiltração), estãa

instaladcss enl local indicçdt> s ltüs di*çnsões *pr*se*t*das. decreto
municipal n"472 de 2}iffi/20üV r1ue regal*nen{a o arí. i15 códiga,

no34 I i80"
, lei
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AÍt. i9. A abertura dos protocolos do Processo Simplificado de Aprovação será

realizada mediante o comparecimento ao protccolo geral do municipio, do requerente

ou do seu procurador.

Parágrafo único. Os requerentes do Processo Simplificado de Aprovação estão

especificados em suas Ísspectivas etapas.

DOS ATOS ÂDI}{INISTRÀTTVOS

Aúf. 2C. Cabe ao Podei Execiiiivc' Municipai a determinaçãc do valor e a
realizaçáo da cobrança das taxas do pracesso de construção, aplicação de penalidades e
cobrança de multas delas decorrentes e fixadas por decreto.

Art.21. Procedimentos eomplementares do Processo Simplif,cado de Aprovação
podem ser fixados por decretc do Poder Executivo Municipal, assim Êomo modelos de

PROJETO LEGAL de arquitetura, declarações, planilhas, diagramas, selüs e demais

documentos padronizáveis necessários as pÍocesso.

DA APROYÀÇÃO DO ?ROJETO

Art. 22. A aprovação do PROJETO LEGAL de arquitetura será fornecida
rnediante abertura de protocolo, apresentação e análise dos seguintes documentcs,
quando aplicável:

I - matrícula do registro de imóveis atualizada:
ll - camprovante de pâgâmento das respectivas taxas;
Iil - ART" RRT ou outro,
IV - alinhamento viário deferido pelt setor de TopograÍia;
V - declaração do responsável técnieo autor do projeto, comprovação de

atendimento de todas as disposições a legislação urbanistica e edilícia, em especial do
Plano Diretor iviunicipai e da Esirutura Ter-niga rio Código de Obras, as rorrnas técrúças
pertinentes emitidas pela Asscciação Brasileira de Nonaas Técnicas (ABNT) e Código
Civil Brasileiro, descrita na primeira prancha;

YI - licença, a'otanzaçào ou isençã* ambiental, quando necessário;

YII - projeto com apresentação simplilicada. (Aaexo 02, 03, ü4 e 05);
\TII - memcrial descritir.c das caractenstlcas ccnstfi.itivas e de acabamentos da

edificação" E para projetos de regularizrrçáo de imóveis, incluir Laudo Tócnico,

conclusivo, atestando plenas candições de higiene, segurânça e habitabilidade para a(s)

finalidade(s) a{s) qual(is) se destina{m}.
IX - pareceres, diretrizes - manifestações, confCInnidades,

aprovações necessárias de cutros órgãos ou setores, de acordo com
ou
da

Y
obra au dr: late ou da legistraçâo Munieipal, Estadual *r*u Federal.

licenças
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X- Termo de compromisso relacionado aos bombeiros para a aprovação de

projetos novo§, em atendimento as Decreto fuíunicipal lo 1. 1 16 de 2019. (Anexo 06)

§1. São requerentes paÍa o protccoio de aprovação do PROJETO LEGAL de

arquitetura o prcprietario ou permissionário'

§2. Poderão ser soiicirarios eiemertos gráficos compiementares. §empre que o

Município j ul gar necessário, mediante deçisãs devidamente j usti fi cada'

§3. O pROJETO LEGÂL de arquitetura poderá ser encaminhado, iniciaimente,

em 0l(uma) via para análise inicial.

§4o Para aprovação são necsssárias, no mínimc, 3 (três) vias do PROJETO

LEGAL de arquitetura.

§5. Os elementos gráficcs do PRüJETO LEGAI- de arquitetura podem ser

agrupados sm umâ única Prancha.

§6. O pROJETO LEGÀL de arquitetura aprovado pode ser modificado em todo

ou efi1 iarte, devenda ser subsretido a ncva pÍoÇe§SCI de construção, correspondendo a

uma sutstituição de projeto que deve obsdecer âo regrâffiônto da legislação vigente e as

nonnas técnicas p.rtinãnt*r ?mitidas pela ,{ssociação Brasileira de Narmas Técnicas

(ÂBNr)

§7" poderá ser solicitado prcjeto ern formatação completa, conforme prevê

Código de Ohras Municipal, a critário do corpo técaiço e de açordo com a necessidade

de análise, devendo ser devidamente iustifi*ado.

§8" C projeto poderá retornaÍ de pendências para re-anáiise no máximo 3 vezes"

puru urou eventual quarta reanálise, será çobrada S}aia taxa de aprovação'

§g" A falta dos documentos previst*s, inviabiliza a análise do PROJETO

LEGAL de arquitetura.

§10'Nãa serão aceitos Íasurâs nos documsntos'

Art. X. É. considerado PROJETü LEGAL de arquitetura a representação

gráÍica, em escala, dos element*s necessári*s à compreensão adequada da edificação

ãm conformidade com as exigôncias do Plana Diretor, apresentado com os seguintes

elementos e informações dime*sionadas e cCItados, quandfl existentes:

I - pianta de situação çonlarme inf*nnações necessárias

modelo, na escaia 11100ü ou escala que melhor se adequar;

informadas no aneKo
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iI - planta de localização, na escala 1/100:

a) curvas de nívei, de metro Êm lttôtrü, da topografia original do tei:reno;

b) cotas altimétricas com indicação das Refsrências de Nível (RN's) utilizadas.

No mínimo localtzarr 4(quatro) pontos nas extremidades de lotes quadrados);

c) acessos € rampas de pedestres e de veíçulas no passeio e nc terreno;

d) fonna e dimensões do terrenc;
e) resirições técnico-atiministratil,as iievi<iamente icientificarias e cotadas;

f) aliúarnento do terreno canforme local, matricula do Registro de Imóveis e

al inhamento proj etado ;

g) recuo de jardirn quando obrigatôrio;
h) situação dos limites do terreno.( Se fechado com muro ou gradil)

i) posição dos medidcres de energia e água;
j) perímetro do pavirnento tén"ec e da maior projeção, conflgurando a taxa de

ocupação utilizada;
k) projeção de porticos, marquises e taldos dimensionadcs;

1) cotas de recuos e afastament*s das edificações entre elas s às divisas (frente,

lateral e fundas);
ra) áreas pavimentadas e pefireáveis devidamente dimensionadas;

n) posicionamento da vegetaçãa ds p*rte a permanecer;

o) elementos de contenção nas divisas;
p) equipamentos uÍbanos do passeio pública, tais corto pcstes, paradas de

ônibus, vegetação e outros;
q) localização e dimensicnamento de boxes de estacionamentos descnbertos e

cobertos;
Parágrafo único. Âs escalas dos desenhos poderão ser alteradas, com

consentimento do setor, desde que necessário para meihor çntendimento de desenhos e

escritas.

111- volurnetria, ár-eas e dimeasôes:

a) planta esquernática de perimetro de cada pavimento (diagrama de áreas),

destacando graficamente quando houver, a identif,rcaçãc das unidades privativas e das

áreas ccndominiais; os vazios; as áreas computáveis, não computáveis e descobertas,

demarcação das aberturas e vãos abertos no perímetro e a projeção do pavimento

superior;
b) corte{s} esquemático(s) indicand* os niveis dos pisos e nivel do forro acabado

do último pavimento, as RN's, a v*irxnetria da edifiçação" as afastamentos das divisas e

o traçado do perfil natural do terreno;

IV - planilhas de áreas do Regime Urbanistiço c da projeto.

§1" Somente será a*aiisado a PROJETO LEGAL de

conforme incisos I, I1, III e IV do presente artigo;
apresentado

(

arqui
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§2' O PROJETO LEGAL de arquitetura del'e ser apresentado em escala

adequada à compreensão, coltendo a representação gri§rca da edificação e das cotas

planimétricas e altimétricas,

§3' A planta de situ*ção, a planta de localizaçãa e as planilhas de áreas do

Regime Urhanistico e do projeto devem ser apresentados aa primeira prancha ou única;

§4o Para fins de enquadramento na legislação municipal, poderá o setor

competente solicitar a apresentação de mais de l(run) corte esquernático ott outros

elemsntos gráf,cos:

§5o No caso de edificações corn partes â ronservâr, a demolir, â construir ou a

reÍbrmar, estas deverão ser identificadas graÍicamente por hachuras ou por convenção

de cores;

§6" Equipamentos e áreas não consideradas nâ planilha de ársas, tais como
quadras esportivas, piscinas, pergolados e outros não obrigatórios, não são objeto de

análise pela presente Lei e não devem ser gra{icados erx pianta;

§7o- O projeto será aprovado somente quando do envio dos arquivos digitais nos

seguintes termos:

I - formato pdí - pro;etc completo;
iI - formato tíwg(ano 20üü) - planta de lacalização.

DÁ, LICENÇÀ PÂRÁ CON§TRUIR

lrrl. 24. A Licença para cr:nstruir será fomecida mediaate abertura de protocolo,

.junto à abertura do protocolo de aprovação do PROJETO LEGÂL de arquitetura e

mediante apresentaçãa e análise, quando aplicável, dos seguintes documentos:

I - comprovante de pagamento das respectivas taxas;

II - ART, RRT ou outrü;
a) de execução do projeto arquitetônico;
b) de projeto e de execução dos projetcs complementares conforme as

caractsrísticas da obra;
III - planilha de individualizaçãa de áreas conforme NBR 12721 para as

edificações constitaídas de múliiplas unidadcs autôncmas;
IV - licença de Instalação Ambiental, quando apiicávei;
V - pareceres, diretrizes, manifestaçÕes, licenças

necessárias de outros órgãos ou setoÍes, d* acordo coffi co
lote ou da iegislação Municipal" Estadual el*u Federal;

da obra ou do
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Vi - inscrição municipal ativa do responsável técnico pela execução da obra no
Municipio e reçolhirnento do ISS fixoleventual para os profissionais de outros
municípics.

Parágrafo único - São requerentes para o protocolo de Licença para construir o

proprietário ou permi ssionário.

I}O HABITE-§E

Art. 25. A vistoria para emissão de carta de "Habite-se" será realizada após a
conclusão da obra, mediante abertura de protocolo, apresentação e análise dos seguintes

documentos:

I - comprovante de pagamento das respectivas taxas;
II - alvará do PPCI ernitida pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), quando

aplicável,
II{ - çontrato vigente de manutenção de elevadares e/ou escadas rolantes, quando

apiicávelt
IV - deferimento da Secretaria de Meio Ambiente referente à Licença ambiental;
V - planilha de individualizaçáa de árças conforme NBR 12721, quando

aplicáve1;
YI - outros docurnentos decorrentes de condicionantes do processo de aprovação

e do licenciamento da obra.

§1'São requerentes para o protacola de certidão de "Habite-se" o proprietario
ou permissionário.

§2" Os memoriais descritivos em desaccrdo com as vistorias deverão ssr

corrigidos.

§3" A certidão de "Habite-ss" sot:lente será emitida após comproyação da

regularidade fiscal através da Secretaria Municipal da Fazenda.

§4" A certidão de "Habite-se" pcderá ser concedida pareialmente, a critório do
município. mediante requerimerito, ras seguintes condições :

I - informaçáo da área objeto do Habits-se pretendido podendc ser por croqui da
parte mencionada;

II - acesso, circulações e áreas de uso c*mtiil concluídas para unidades

autônomas;
iII - a área otrjeto dele apresentar ccndições de habitabilidade mínima e

conflgurar uma unidade independente das demais edificações;
IV - apresentação das Certidões, .Alvarás e demais documentos

com o olrjeto do Habite-se pretendidc.
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§5" A vistoria será exclusivainente quant* à veri{rcação dos elementos

constantes Eo PROJETO LEGAL de arquitetura e das condições mínimas de

habitabilidade, salubridade e segr.rança, referente âos seguiates itens:

I - contrapiso concluído;
iI - paredes com tratamenio específico para, ársas moiharias;
IlI - coberhra concluida;
iV - situação dos limites do terreno. (Se fechado com muro ou gradil) conforme

PROJETO LEGAL de arquitetura;
V - contençãc do terreno;
V1 - esqiiadrias com vi*iros instalados;
VII - açessibilidade garantida de acordo com o previsto no PROJETO LEGAL

de arquitetura;
Vm - equipamentos sanitarios instalados, na quantificação mínirna obrigatória,
IX - pontos de água fria, de esgotc sanitário e de instalações eletricas;
X - passeio público pavirrentado, com os rebaixos projetados, de acordo com a

"Cartilha Acessivel" Municipai. {Ánex* 07)
XI- se na dala do fornscimsnto de Carta de Habitação, houver entulhos sobre o

lote e/ou passeio público, a Carta de Habitação não será fomecida.
XII- Projeto aprcvado pela muni*ipalidade.

§6' Os apantamentos de desconfcrmidade com o PROJETO LEGAL de

arquitetura aprovado deverão ser corrigidos e a Íiscalização comunicada.

Art.26. Esta Lei entra em vigor na data de sua pubiicação.

Porlão, (RS), Gabinete do Executivo Municipal, em Ü5 2ü21.

I rtr.titFnT? htFrrYTl! { I rD

Mrinicipal de Adrninistração e Govemc
Regishada no Liwo no 40 e Publica<la

na dia 05/0512021 no painel desta Prefeitura.
Registre-se e Publique-se.
Data supra


