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RESUMO 

 

Para a liberação, execução e conclusão de obras são necessários vários 

procedimentos desde a concepção do projeto até a liberação de uso. A legislação 

estabelece diversos parâmetros a serem seguidos para a construção, para a 

proteção dos envolvidos e para a proteção do meio ambiente. O controle e a 

fiscalização se da por meio de análises e vistorias de diversos órgãos da 

administração pública municipal e estadual, além de concessionárias de 

fornecimento de água, luz e coleta de esgoto. 

Com ênfase em construções residenciais privadas realizadas no município de 

Curitiba este trabalho apresenta as documentações e aprovações necessárias para 

a emissão do alvará de construção emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo 

(SMU) de Curitiba, os procedimentos para a requisição do Certificado de Conclusão 

de Obras (CVCO) e o Registro de Imóveis também conhecido com Averbação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A execução de projetos de construção civil abrange diversos aspectos, 

principalmente os de caráter legal, além disso, a legislação exigida é muito ampla e 

varia de um local para outro.  

O objetivo deste estudo é identificar os procedimentos legais para a liberação, 

execução e conclusão de projetos de construção civil no município de Curitiba com 

foco em construções residenciais por empresa privada e desenvolver um fluxograma 

com a sequência para aprovação e liberação de cada etapa do projeto. 

A identificação e o entendimento do processo referente a legislação da 

construção civil são de extrema importância para profissionais responsáveis pela 

elaboração e execução de projetos, garantindo a parametrização e evitando 

penalidades prevista em lei além de evitar mais atrasos devido a burocracia. 

De acordo com um estudo divulgado pela Abrainc com a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção a burocracia aumenta em 12% preço de imóveis novos e, 

além disso, eleva em 40% o tempo de construção do empreendimento. (Peduzzi, 

2014) 

Através de pesquisa bibliográfica o estudo foi realizado dividindo em três 

etapas. Primeira etapa, elaboração de projeto arquitetônico e obtenção de alvará de 

construção. Segunda etapa, execução da obra. Terceira etapa, conclusão e entrega 

da obra. 

Os capítulos a seguir apresentam a legislação do município de Curitiba, os 

paramentos a ser seguido nos projetos para liberação de alvará, os procedimento 

necessários para o Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra (CVCO), 

disposições gerais sobre o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho (SESMT) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC). 
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1.1 OBJETIVO 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é identificar os procedimentos legais e burocráticos 

para a liberação, execução e conclusão de projetos de construção civil exigidas por 

leis municipais e concessionárias desde aprovação de projetos até o Certificado de 

Vistoria de Conclusão de Obra (CVCO), com foco em edificações residenciais. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Relacionar documentações e aprovações necessárias do início ao término 

da execução de um projeto. 

• Desenvolver um fluxograma com a seqüência e as condições para 

aprovação e liberação de cada etapa do projeto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 LEGISLAÇÃO 

Segundo a legislação Municipal (CURITIBA, Decreto n° 1020) a 

regulamentação das edificações no município de Curitiba considera as disposições 

da Lei Municipal 11.095, de 21 de julho de 2004, que trata da responsabilidade dos 

profissionais habilitados na aprovação de projetos e execução de obras, assim como 

as Normas Técnicas e Normas Brasileiras vigentes. 

 

Art. 1.º A análise de projetos de construção visando à obtenção de 

Alvará de Construção e Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras – 

CVCO será efetuada pela Secretaria Municipal do Urbanismo com relação 

aos parâmetros urbanísticos relevantes estabelecidos pela legislação 

vigente. 

§ 1º. São considerados parâmetros urbanísticos relevantes: 

a. zoneamento / sistema viário/ porte; 

b. uso; 

c. taxa de ocupação; 

d. coeficiente; 

e. altura; 

f. afastamento das divisas; 

g. passeio na via pública; 

h. recuo frontal; 

i. permeabilidade; 

j. acesso de pedestres/ acessibilidade; 

k. acesso de veículos; 

l. estacionamento; 

m. recreação. 

Art. 2.º O projeto, a ser submetido à aprovação, deverá atender a 

todas as exigências da legislação Municipal, Estadual e Federal em vigor 

bem como as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

Art. 3.º Os parâmetros construtivos municipais relacionados às 

diversas tipologias de edificação serão regulamentados por Portaria 

Municipal a ser editada pela Secretaria Municipal do Urbanismo. 

Art. 4.º É de inteira responsabilidade do autor do projeto e 

responsável técnico pela execução da obra, o atendimento a toda e 

qualquer legislação vigente, ficando os mesmos sujeitos às sanções legais, 

entre elas aquelas previstas no Código Civil Brasileiro, Código Penal, Leis 
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Federais nº 5.194/1966, 6.496/1977 e 12.378/2010 e na Lei Municipal 

11.095, de 21 de julho de 2004 em especial o artigo 207, no caso de 

descumprimento de qualquer item. 

Art. 5.º Os profissionais mencionados no artigo 4.º, deste decreto, 

assumirão perante a Secretaria Municipal do Urbanismo compromisso de 

responsabilidade, mediante formalização de Termo com os seguintes 

dizeres: 

Na condição de Autor do Projeto DECLARO, para todos os fins, que 

tenho pleno conhecimento de que o presente projeto relativo à construção, 

ampliação, reforma e/ou restauro da edificação está sendo aprovado 

APENAS em relação à legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 

e aos parâmetros urbanísticos relevantes, estabelecidos na legislação 

vigente. DECLARO, também, que o mesmo atende a todas as exigências 

das legislações Municipais, Estaduais, Federais e Normas Técnicas 

Brasileiras, e ASSUMO toda a responsabilidade pela elaboração do projeto, 

inclusive quanto à segurança, quanto às normas relativas ao direito de 

vizinhança o que inclui os afastamentos das divisas, assim como as demais 

responsabilidades decorrentes do não cumprimento das legislações 

vigentes. 

Na condição de Responsável Técnico pela execução da obra 

DECLARO, para todos os fins, que tenho pleno conhecimento de que a 

presente obra relativa à construção, ampliação, reforma e/ou restauro da 

edificação será executada de acordo com o projeto aprovado. DECLARO, 

também, que o mesmo atende a todas as exigências das legislações 

Municipais, Estaduais, Federais e Normas Técnicas Brasileiras, e ASSUMO 

toda a responsabilidade pela execução da obra contratada, inclusive quanto 

asegurança, quanto às normas relativas ao direito de vizinhança o que inclui 

os afastamentos das divisas, assim como as demais responsabilidades 

decorrentes do não cumprimento das legislações vigentes. 

DECLARAMOS estar cientes de que as responsabilidades poderão 

ser cumuladas na esfera civil, penal e administrativa, decorrentes de 

eventuais prejuízos a terceiros, e ainda estar cientes de todas as sanções 

previstas na Legislação Federal, Estadual e Municipal entre outras, as 

constantes no seguintes artigos: Código Penal, artigos 184, 250, 254, 255, 

256, 299, 317, 333; Código Civil artigos 186, 187, 927 e 618; Leis Federais 

n.ºs 5.194/1966, 6.496/1977 e 12.378/2010, Lei Municipal n.º 11.095, de 21 

de julho de 2004, artigo 3, §5.º, além do Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 6.º A Vistoria de Conclusão de Obras será realizada com base 

na avaliação dos parâmetros urbanísticos relevantes, conforme o artigo 1.º, 

deste decreto, e encontrando-se executados de acordo com o projeto 
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aprovado, permitirão a emissão do Certificado de Vistoria de Conclusão de 

Obra, encerrando-se as responsabilidades pertinentes perante o Município. 

Art. 9.º Fica revogado o Decreto Municipal n.º 212, de 22 de março 

de 2007. 

(CURITIBA, Decreto n° 1020) 

 

 A Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) da Prefeitura municipal de 

Curitiba em relação à regulamentação de edificações dispõe do caderno de anexos 

com as especificações para dimensionamento projetos de arquitetônicos (CURITIBA, 

Portaria n° 80/2013). 

2.1.1 Lei n° 11.095 

A legislação Municipal (CURITIBA Lei n° 11.095 de 21 de julho de 2014) 

estabelece as disposições gerais para regulamentar a aprovação de projetos, 

licenciamento de obras e atividades, execução, manutenção e conservação de obras 

no município. A lei abrange os seguintes itens: 

 

 Registro e responsabilidade; 

 

Art. 3º Para os efeitos de aplicação desta lei fica estabelecido o que 

segue para os Profissionais e Empresas Habilitados: 

I - profissional legalmente habilitado é a pessoa física registrada 

junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA respeitadas as atribuições e limitações consignadas por esse 

organismo e devidamente licenciado pelo Município; 

II - empresa legalmente habilitada é a pessoa jurídica registrada 

junto ao CREA, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por 

esse organismo e possuidora de alvará de localização expedido pelo 

Município. 

(CURITIBA, Lei n°11.095/2004) 

 

 Obras Públicas; 

 

Art. 6º As obras públicas não poderão ser executadas sem licença 

do Município, devendo obedecer as disposições da presente lei, ficando, 

entretanto, isentas de pagamento de emolumentos. 

 



 

 

8 

Parágrafo Único - Entende-se como obra pública: 

I - construção de edifícios públicos; 

II - obras de qualquer natureza executadas pelo Governo da União, 

do Estado ou do Município; 

III - obras a serem executadas por instituições oficiais ou para 

estatais, quando para sua sede própria. 

(CURITIBA, Lei n°11.095/2004) 

 

 Aprovação de projetos e licenciamento de obras. 

 

Art. 9º É obrigatório o Alvará de Licença expedido pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba para: 

I - obra de construção de qualquer natureza; 

II - obra de ampliação de edificação; 

III - obra de reforma de edificação; 

IV - obras de qualquer natureza em Imóveis de Valor Cultural e 

Sítios Históricos; 

V - demolição de edificação de qualquer natureza; 

VI - obras de implantação, ampliação e reforma de redes de água, 

esgoto, energia elétrica, telecomunicações, gás canalizado, central de GLP, 

cerca energizada e congêneres, bem como para a implantação de 

equipamentos complementares de cada rede, tais comoarmários, gabinetes, 

estações de regulagem de pressão, transformadores e similares; 

VII - obras de pavimentação e obras de arte; 

VIII - obra de construção/instalação de antenas de 

telecomunicações; 

IX - construção de passeio em logradouros públicos em vias 

pavimentadas; 

X - substituição parcial ou total de revestimento do passeio dos 

logradouros públicos; 

XI - implantação ou rebaixamento de meio-fio (guias); 

XII - colocação de tapume, "stand" de vendas, caçambas; 

XIII - outros serviços de apoio às construções; 

XIV - canalização de cursos d`água no interior dos lotes; 

XV - desvio de cursos d`água; 

XVI - exercício de atividades comerciais, industriais e de serviços; 

XVII - implantação de mobiliário urbano; 

XVIII - implantação de publicidade. 

(CURITIBA, Lei n°11.095/2004) 
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 Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras (CVCO). 

 

Art. 30 Após a conclusão, a obra seja qual for seu uso, para que a 

mesma seja habitada, ocupada ou utilizada, deverá ser solicitado o 

Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras - CVCO, por meio de 

requerimento ao órgão competente. 

(CURITIBA, Lei n°11.095/2004) 

 

 Licenciamento das atividades econômicas. 

 Licenciamento de instalações diversas. 

 Licenciamento de atividades de caráter provisório. 

 Numeração predial. 

 Segurança dos imóveis 

 Vistoria administrativa. 

 Obras paralisadas ou em ruinas. 

 Normas para execução de obras. 

 Obras em logradouros públicos. 

 Disposições gerais relativas a obras. 

 Drenagem. 

 Normas para edificações específicas. 

 Componentes técnicos construtivos das edificações. 

 Instalações e equipamentos das edificações. 

 Compartimentos da edificação. 

 Conforto ambiental. 

 Complementos da edificação. 

 Classificação das edificações. 

  Penalidades. 

 

 O Art. 12 diz que além de atender a lei municipal os projetos deveram 

obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas (ABNT) 

(CURITIBA, Lei n°11.095/2004) 
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2.1.2 Portaria n° 80/2013 

O Regulamento de edificações da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) 

(CURITIBA, Portaria n° 80/2013) apresenta os parâmetros urbanísticos relevantes a 

serem avaliados e os parâmetros construtivos obrigatórios a serem atendidos pelo 

profissional responsável pelo projeto e execução da obra para os seguintes casos: 

 Habitação unifamiliar. 

 Habitação unifamiliar em série. 

 Casas populares em série. 

 Habitação coletiva. 

 Conjunto habitacional de habitação unifamiliar em série. 

 Conjunto habitacional de habitação coletiva. 

 Habitação de uso institucional. 

 Habitação transitória 1. 

 Habitação transitória 2. 

 Habitação transitória 3. 

 Comunitário 1 – biblioteca. 

 Comunitário 1 - assistência social e saúde. 

 Comunitário 1 – ensino. 

 Comunitário 2 - culto religioso. 

 Comunitário 2 - cultura. 

 Comunitário 2 – ensino 

 Comunitário 2 – saúde. 

 Comunitário 2 – lazer. 

 Comunitário 3 – ensino. 

 Comunitário 3 – lazer 

 Comércio e serviço até 100 m². 

 Comércio e serviço de 100 m² a 400 m². 

 Comércio e serviço acima de 400 m². 

 Comércio e serviço geral. 

 Edifício de escritórios | sede administrativa | edifício de uso público. 

 Posto de abastecimento. 
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 Estacionamento comercial. 

 Centro comercial. 

 Super e hipermercado. 

 Lava rápido. 

 Clínica e ambulatório. 

 Indústria. 

 Apresentação de projetos. 

 Dimensões mínimas dos compartimentos. 

 Iluminação e ventilação dos compartimentos. 

Os parâmetros apresentados na portaria (CURITIBA, Portaria n° 80/2013) estão 

divididos em duas partes. 

Parte 1 – Parâmetros urbanísticos:  

 Zoneamento / Sistema viário / Densidade. 

 Caracterização do uso. 

 Taxa de ocupação. 

 Coeficiente de aproveitamento. 

 Altura máxima / Número de pavimentos. 

 Afastamento das divisas 

 Passeio na via pública 

 Recuo frontal 

 Permeabilidade 

 Acessos de pedestres 

 Acessos de veículos 

 Estacionamento 

 Recreação 

 Testada mínima 

 Infra estrutura mínima 

Parte 2 - Parâmetros construtivos obrigatórios: 

 Coberturas / Calhas / Platibandas / Beirais / Muro lateral / Pérgulas / Corrimão 

/ Guarda-corpo 

 Dimensionamento das áreas 

 Iluminação / Ventilação 
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 Uso e conservação racional da água 

 Estacionamento 

 

2.2 CONSULTA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO 

Para elaboração de projetos arquitetônicos, é imprescindível que o profissional 

tenha o máximo de conhecimento envolta do projeto, então se faz necessário 

conhecimento sobre zoneamento, parâmetros para a ocupação do solo, 

potencialidade da construção, possíveis restrições de construção, cálculos de taxa 

de ocupação e aproveitamento de espaço e demais recursos, dentre outros fatores. 

Para isso existe a Guia Amarela, que é um formulário de consulta fornecido 

pela Secretaria Municipal de Urbanismo, que possui informações de um determinado 

imóvel, tais como: Localização do terreno, o enquadramento na lei de zoneamento, 

sistema viário, usos permitidos, parâmetros construtivos, parâmetros de 

parcelamento do solo e informações complementares como podemos verificar nas 

figuras 1, 2 e 3. 

(SMU, http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/gam/gam_form.asp) 

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/gam/gam_form.asp
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Figura 1 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba 
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Figura 2 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba 
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Figura 3 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba 
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2.3 REGISTRO E RESPONSABILIDADE 

Em 1977 foi sancionada a Lei 6.496/77 que institui a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) na prestação de serviços de engenharia, de 

arquitetura e agronomia. 

 

Art. 1º- Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras 

ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à 

Arquitetura e à Agronomia fica sujeito "Anotação de Responsabilidade 

Técnica" (ART). 

Art. 2º- A ART define para os efeitos legais os responsáveis 

técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. 

§ 1º- A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de 

acordo com Resolução própria doConselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA). 

§ 2º- O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da ART 

"adreferendum" do Ministro do Trabalho. 

Art. 3º- A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa 

prevista na alínea "a" do Art. 73 da Lei nº5.194, de 24 DEZ 1966, e demais 

cominações legais. 

Art. 4º- O CONFEA fica autorizado a criar, nas condições 

estabelecidas nesta Lei, uma Mútua de Assistência dos Profissionais da 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sob sua fiscalização, registrados nos 

CREAs. LEI N° 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977 

 

O município de Curitiba considera: 

 

a) Autor o profissional/ empresa legalmente habilitado responsável 

pela elaboração de projetos, que responderá pelo conteúdo das peças 

gráficas, descritivas, especificações e exeqüibilidade de seu trabalho; 

b) Responsável Técnico da Obra o profissional encarregado pela 

direção técnica das obras, desde seu início até sua total conclusão, 

respondendo por sua correta execução e adequado emprego dos materiais, 

conforme projeto aprovado na Prefeitura Municipal de Curitiba - 

PMC.(CURITIBA, Lei n°11.095/2004) 
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Para exercer as atividades no município de Curitiba o profissional legalmente 

habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA devera 

estar cadastrado no município. O profissional e empresa que estiverem com os 

tributos municipais em atraso não serão habilitados para exercer sua atividade 

(CURITIBA, Lei n°11.095/2004). 

A LEI N° 12.378 de 31/12/2010 Regulamenta o exercício da Arquitetura e 

Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs.  A 

Resolução n° 22, de 4 de maio de 2012, Dispõe sobre a fiscalização do exercício 

profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização, 

instrução e julgamento de processos por infração à legislação e a aplicação de 

penalidades, e dá outras providências. 

Para casos onde o responsável técnico seja Arquiteto será cobrada a 

apresentação do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 

 

2.4 PGRCC 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC visa 

estabelecer diretrizes para o correto manejo e destinação ambientalmente adequada 

de resíduos da construção civil, priorizando a minimização de resíduos sólidos 

gerados em canteiros de obra. O PGRCC é uma imposição do Conselho Nacional 

Do Meio Ambiente (CONAMA) apresentado através da Resolução N° 307, 2002. 

Todo empreendimento que realize atividades de construção como reformas, 

reparos e demolições de estruturas, edificações e estradas, resíduos resultantes da 

remoção de vegetação e escavações de solos necessitam do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC. 

A Resolução N° 307, 2002 estabelece: 

 O que são resíduos da construção civil; 

 Quem são os geradores e transportadores; 

 O que é agregado reciclável; 

 O sistema de gerenciamento de resíduos; 

 O que é reutilização, reciclagem e beneficiamento; 

 Caracteriza aterro de resíduos e área de transbordo; 
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 Classifica os resíduos da construção; 

 O que deve constar no Plano Municipal De Gestão De Resíduos Da 

Construção Civil (diretrizes técnicas e procedimentos); 

 Forma de destinação dos resíduos. 

O artigo 8° da resolução fala sobre o Plano De Gerenciamento De Resíduos 

Da Construção Civil (PGRCC), quem deve implantar e quando deverá apresentar. 

 

Art. 8º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil serão elaborados e implementados pelos grandes geradores e terão 

como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e 

destinação ambientalmente adequados dos resíduos. (nova redação dada 

pela Resolução 448/12) 

§ 1º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

de empreendimentos e atividades não enquadrados na legislação como 

objeto de licenciamento ambiental, deverão ser apresentados juntamente 

com o projeto do empreendimento para análise pelo órgão competente do 

poder público municipal, em conformidade com o Plano Municipal de Gestão 

de Resíduos da Construção Civil. (nova redação dada pela Resolução 

448/12) 

§ 2º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

de empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental 

deverão ser analisados dentro do processo de licenciamento, junto aos 

órgãos ambientais competentes. (nova redação dada pela Resolução 

448/12) 

 

2.5 NORMAS REGULAMENTADORAS – NR 

As normas regulamentadoras (NRs) atualmente são muito utilizadas por todo 

e qualquer tipo de empresa, uma vez que garantem a segurança de todos seus 

trabalhadores, bem como são orientações obrigatórias para o funcionamento das 

organizações de uma maneira geral, pelo fato de serem controladas por diversos 

órgãos fiscalizadores. (Portaria n°3.214/1978) 

As normas regulamentadoras (NRs) somam 36 normas vigentes, porém temos 

8NRs que se encaixam nas atividades da construção civil, são elas a NR 1, NR 4, 

NR 5, NR 6, NR 7, NR 9, NR 17 e a NR 18 (Silva, 2015) 
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2.5.1 Norma regulamentadora nº 01 

A Norma Regulamentadora Nº 01 (Portaria SIT N.º 84, 2009) apresenta as 

disposições gerais das Normas regulamentadoras de Segurança e Medicina do 

Trabalho. Esta NR esclarece pontos importantes como: A quem será aplicado; 

obrigações dos empregados; obrigações do empregador; alerta para as punições 

aplicadas para o não cumprimento da norma; aponta os órgãos competentes para 

coordenar, orientar, controlar e supervisionar os envolvidos. Com relação aos órgãos 

competentes para coordenar, orientar, controlar e supervisionar a NR 1 expõe nos 

itens 1.3, 1.4 e 1.5  o seguinte; 

 

1.3 A Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST é o 

órgão de âmbito nacional competente para coordenar, orientar, controlar e 

supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do 

trabalho, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho - CANPAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT e 

ainda a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares 

sobre segurança e medicina do trabalho em todo o território nacional. 

(Alteração dada pela Portaria n.º 13, de 17/09/93) 

1.3.1 Compete, ainda, à Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho - SSST conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou 

de ofício, das decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, 

em matéria de segurança e saúde no trabalho. (Alteração dada pela 

Portaria n.º 13, de 17/09/93) 

1.4 A Delegacia Regional do Trabalho - DRT, nos limites de sua 

jurisdição, é o órgão regional competente para executar as atividades 

relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive a 

Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes do Trabalho - CANPAT, o 

Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT e ainda a fiscalização do 

cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho. (Alteração dada pela Portaria n.º 13, de 17/09/93) 

1.4.1 Compete, ainda, à Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou à 

Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua jurisdição: 

(Alteração dada pela Portaria n.º 06, de 09/03/83) 

a) adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos 

legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; 

b) impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos 

legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; 
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c) embargar obra, interditar estabelecimento, setor de serviço, 

canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e 

equipamentos; 

d) notificar as empresas, estipulando prazos, para eliminação e/ou 

neutralização de insalubridade; 

e) atender requisições judiciais para realização de perícias sobre 

segurança e medicina do trabalho nas localidades onde não houver Médico 

do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho registrado no MTb. 

1.5 Podem ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais e 

municipais, mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, 

atribuições de fiscalização e/ou orientação às empresas, quanto ao 

cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho. (Alteração dada pela Portaria n.º 06, de 09/03/83) 

(Portaria SIT N.º 84, 2009) 

 

2.5.2 Norma Regulamentadora Nº 04 

A Norma Regulamentadora Nº 04 (Portaria SIT N.º 128, 2009) trata dos 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT) com a finalidade de proteger a saúde e a integridade do trabalhador em 

seu local de trabalho.O dimensionamento desse serviço está atrelado ao grau de 

riscos da atividade principal e ao número total de empregados. 

2.5.3 Norma Regulamentadora Nº 05 

A Norma Regulamentadora Nº 05 (Portaria SIT N.º 247, 2011) fala sobre a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Nesta norma esta descrita o 

objetivo da CIPA, forma de constituição, a organização, as atribuições, forma de 

funcionamento, treinamentos, o processo eleitoral, as responsabilidades das 

contratadas e contratantes e por último os parâmetros para o dimensionamento do 

número de indivíduos que deveram constituir a CIPA. 

2.5.4 Norma Regulamentadora Nº 06 

A Norma Regulamentadora Nº 06 (Portaria SIT N.º 292, 2011) trata do 

Equipamento de proteção individual (EPI) Nesta norma esta presente os parâmetros 
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para a fabricação, dimensionamento, o cadastro dos equipamentos, importação, o 

uso e treinamento referentes aos EPIs. 

2.5.5 Norma Regulamentadora Nº 07 

A Norma Regulamentadora Nº 07 (Portaria MTE N.º 1.892, 2013) trata da 

obrigatoriedade de implantação do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), que é uma serie de exames médicos e análises clínicas que 

os funcionários deveram fazer para monitorar sua saúde, esta norma estabelece 

parâmetros e diretrizes para determinar quais exames e análises e controles se 

encaixam em cada atividade. 

2.5.6 Norma Regulamentadora Nº 09 

A Norma Regulamentadora Nº 09 (Portaria SSST N.º 25, 1994) Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

9.1 Do objeto e campo de aplicação. 

9.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, 

do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à 

preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente 

e dos recursos naturais. 

9.1.2 As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de 

cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, 

com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e 

profundidade dependentes das características dos riscos e das 

necessidades de controle. 

Portaria SSST N.º 25, 1994 

 

2.5.7 Norma Regulamentadora Nº 17 

17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros 

que permitam a adaptação das condições de trabalho às características 
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psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 

conforto, segurança e desempenho eficiente. 

17.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao 

levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos 

equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria 

organização do trabalho. 

17.1.2. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador 

realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no 

mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma 

Regulamentadora. 

(Portaria SIT N.º 13, 2007) 

2.5.8 Norma Regulamentadora Nº 18 

A Norma Regulamentadora Nº 18 (Portaria MTE N.º 644, 2013) Condições E 

Meio Ambiente De Trabalho Na Indústria Da Construção como o próprio titulo sugere 

é especifica para a indústria da construção. A NR 18 esta apresenta os seguintes 

itens: 

 Objetivo e Campo de Aplicação 

 Comunicação Prévia 

 Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção - PCMAT 

 Áreas de Vivência 

 Demolição 

 Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas 

 Carpintaria 

 Armações de Aço 

 Estruturas de Concreto 

 Estruturas Metálicas 

 Operações de Soldagem e Corte a Quente 

 Escadas, Rampas e Passarelas 

 Medidas de Proteção contra Quedas de Altura 

 Movimentação e Transporte de Materiais e Pessoas 

 Andaimes e Plataformas de Trabalho 
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 Cabos de Aço e Cabos de Fibra Sintética 

 Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos 

 Telhados e Coberturas 

 Serviços em Flutuantes 

 Locais Confinados 

 Instalações Elétricas 

 Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas 

 Equipamentos de Proteção Individual 

 Armazenagem e Estocagem de Materiais 

 Transporte de Trabalhadores em Veículos Automotores 

 Proteção Contra Incêndio 

 Sinalização de Segurança 

 Treinamento 

 Ordem e Limpeza 

 Tapumes e Galerias 

 Acidente Fatal 

 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA nas empresas da 

Indústria da Construção 

2.6 PREVENÇÃO DE INCENDIO 

O Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do 

Paraná entrou em vigor desde a data de 08 de outubro de 2014, conforme Portaria 

Interna nº 006/2014 do Comando do Corpo de Bombeiros. O Código de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros é formado por 41 NPTs (Norma de 

Procedimento Técnico). As NPTs estão divididas da seguinte forma: 

NPT 001 - Procedimentos administrativos - Parte 4 - Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta 

NPT 001 - Procedimentos administrativos - Parte 5 - Plano de Segurança 

Simplificado 

NPT 002 – Adaptação às normas de segurança contra incêndio – edificações 

existentes e antigas 

NPT 003 - Terminologia de segurança contra incêndio 
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NPT 004 – Símbolos Gráficos Para Projeto de Segurança Contra Incêndio 

NPT 005 - Segurança contra Incêndio - Urbanística 

NPT 006 - Acesso de viatura na edificação e áreas de risco 

NPT 007 - Separação entre edificações (Isolamento de riscos) 

NPT 008 - Resistência ao fogo dos elementos de construção 

NPT 009 - Compartimentação Horizontal e Compartimentação Vertical 

NPT 010 - Controle de materiais de acabamento e de revestimento 

NPT 011 - Saídas de Emergência 

NPT 012 - Centros esportivos e de exibição – requisitos de segurança contra 

incêndio 

NPT 013 - Pressurização de escada de segurança 

NPT 014 - Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco 

NPT 015 - Controle de fumaça - Parte 1 - Regras Gerais 

NPT 015 - Controle de fumaça - Parte 2 - Conceitos, definições e componentes do 

sistema 

NPT 015 - Controle de fumaça - Parte 3 - Controle natural de fumaça em indústrias, 

dep. e áreas de armaz. em comércios 

NPT 015 - Controle de fumaça - Parte 4 - Controle natural de fumaça demais ocup. 

(exceto comercial, industrial e dep.) 

NPT 015 - Controle de fumaça - Parte 5 - Controle Mecânico de Fumaça em 

edificações horizontais, áreas isoladas em um pavimento ou edif. que possuam seus 

pav. isolados 

NPT 015 - Controle de fumaça - Parte 6 - Controle de fumaça, mecânico ou natural, 

nas rotas de fuga horizontais e subsolos 

NPT 015 - Controle de fumaça - Parte 7 - Átrios 

NPT 015 - Controle de fumaça - Parte 8 -Aspectos de segurança 

NPT 016 - Plano de emergência contra incêndio 

NPT 017 - Brigada de Incêndio 

NPT 018 - Iluminação de Emergência 

NPT 019 - Sistema de detecção e alarme de incêndio 

NPT 020 - Sinalização de Emergência 

NPT 021 - Sistema de proteção por extintores de incêndio 

NPT 022 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio 
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NPT 023 - Sistema de chuveiros automáticos 

NPT 024 - Sistema de chuveiros automáticos para áreas de depósitos 

NPT 025 - Segurança contra incêndio para líquidos comb. e inflamáveis - Parte 1 - 

Generalidades e requisitos básicos 

NPT 025 - Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis - 

Parte 2 - Armaz. em tanques estacionários 

NPT 025 - Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis - 

Parte 3 - Armazenamento Fracionado 

NPT 025 - Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis - 

Parte 4 - Manipulação 

NPT 026 - Sistema fixo de gases para combate a incêndio 

NPT 027 - Unidades de Armazenamento e Beneficiamento de Produtos Agrícolas e 

Insumos 

NPT 028 - Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás 

liquefeito de petróleo (GLP) 

NPT 029 - Comercialização, distribuição e utilização de gás natural 

NPT 030 - Fogos de Artifício 

NPT 031 - Segurança Contra Incêndio para Heliponto e Heliporto 

NPT 032 - Produtos perigosos em edificações e áreas de risco 

NPT 033 - Cobertura de sapé, piaçava e similares 

NPT 034 - Hidrante Urbano 

NPT 035 - Túnel rodoviário 

NPT 036 - Pátio de Contêiner 

NPT 037 - Subestação elétrica 

NPT 038 - Segurança contra incêndio em cozinha profissional 

NPT 039 - Estabelecimentos destinados à restrição de liberdade 

NPT 040 - Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos 

museológicos 

NPT 041 - Regularização de eventos 

Para a analise do projeto contra incêndio e pânico de uma construção o corpo 

de bombeiro exige o Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) que é 

um conjunto de documentações obrigatórias, os principais documentos exigidos são 

o Projeto de Prevenção, o Memorial de Cálculo das Vias de Abandono, Memorial de 
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Cálculo da Rede de Hidrantes, dentre outros. O PSCIP exige um Responsável 

Técnico. Dependendo do tamanho da área, esta pode estar enquadrada no Plano de 

Segurança Simplificado (PSS) pra verificar se sua edificação se enquadra em PSS 

ou não, através da Tabela 1 da NPT 001 – Parte 2.O PSS deverá ser feito por um 

Engenheiro ou Arquiteto, cada qual dentro da sua esfera de competência, que será o 

Responsável Técnico de todo o PSS (Comando do Corpo de Bombeiros Portaria 

Interna nº 006/2014). 

 

2.7 VISTORIA ADMINISTRATIVA 

O município de Curitiba através da Lei n°11.095/2004 tem o direito de vistoriar 

as edificações habitadas ou obras de construção civil por motivo de segurança. 

Conforme o capitulo XI da lei intitulado Vistoria administrativa. 

 

Capítulo XI 

VISTORIA ADMINISTRATIVA 

 

Art.58 A vistoria administrativa terá lugar, quando: 

I - por motivo de segurança, for julgada necessária pelo Município e 

comprovado através de laudo técnico, que se proceda a imediata demolição 

de qualquer obra em andamento ou paralisada, ou ao desmonte de 

instalações, aparelhos ou quaisquer elementos que ocasionem risco à 

segurança, saúde ou ao meio ambiente; 

II - em edificação, instalação ou aparelho, forem constatados riscos 

que ameacem a segurança pública, saúde ou ao meio ambiente; 

III - deixar de ser cumprida, dentro do prazo fixado, uma notificação 

feita para demolição parcial ou total de uma obra ou para o desmonte 

parcial ou total de qualquer instalação ou aparelho; 

IV - o órgão competente, por motivos justificados, assim o 

determinar. 

Art.59 A vistoria em regra geral, deverá ser realizada na presença 

do proprietário, interessado ou seu representante legal, notificado 

previamente pelo órgão competente, e terá lugar em dia e hora marcados, 

salvo nos casos de iminente risco à segurança pública, saúde ou ao meio 

ambiente. 

Parágrafo Único - Não sendo localizado o proprietário, interessado 

ou seu representante legal, o órgão competente fará a notificação por meio 
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de edital publicado no Diário Oficial e jornal de grande circulação no 

Município, com antecedência de 03 (três) dias úteis à data marcada para 

vistoria. 

Art.60 Comparecendo o proprietário, interessado ou seu 

representante legal ao ato da diligência, a Comissão de Segurança dar-lhe-

á conhecimento das conclusões da vistoria notificando-o para providências 

imediatas. 

§ 1º No caso de se tornarem necessárias outras providências, a 

Comissão de Segurança fará uma comunicação ao interessado, relatando o 

que tiver decidido, solicitando a expedição da imediata notificação ou 

medidas que se tornarem necessárias, indicando o prazo para o 

cumprimento da decisão ou nova notificação. 

§ 2º No caso de não ser localizado o proprietário, interessado ou 

seu representante legal, a Comissão de Segurança promoverá sua 

notificação por edital. 

Art.61 Na hipótese de não comparecer o proprietário, interessado ou 

o seu representante legal, a Comissão de Segurança fará um rápido exame 

a fim de apurar se o caso admite adiamento e, se concluir pela afirmativa, 

será marcada nova vistoria devidamente notificada que se realizará a revelia 

do proprietário, se pela segunda vez deixar de comparecer por si ou por seu 

representante legal. 

Parágrafo Único - Na notificação ou edital relativo à segunda 

vistoria, deverá constar que a diligência se efetuará como determina este 

artigo, mesmo que o proprietário deixe de comparecer ou de se fazer 

representar. 

Art.62 No caso do imóvel a ser vistoriado se encontrar fechado na 

hora marcada para a vistoria, a Comissão de Segurança solicitará ao órgão 

competente a sua interdição, a não ser que haja risco iminente, caso em 

que, a Comissão fará a vistoria, mesmo que seja necessário proceder ao 

arrombamento do imóvel. 

Art.63 Dentro do prazo fixado na notificação, o interessado poderá 

apresentar recurso à Autoridade competente por meio de requerimento. 

§ 1º O recurso será imediatamente encaminhado a despacho do 

órgão competente, antes de decorrido o prazo marcado pela notificação 

para o cumprimento das exigências do laudo. 

§ 2º O recurso não suspende a execução das providências a serem 

tomadas de acordo com as prescrições desta lei nos casos de risco 

iminente à segurança pública, saúde ou meio ambiente. 

§ 3º O Município procederá a demolição de irregularidades quando: 
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I - tratar-se de obras irregularizáveis ou de obras que poderão ser 

regularizadas mediante modificações; 

II - qualquer providência que o responsável tenha deixado de 

realizar depois de lhe ter sido expedida por 02 (duas) vezes a necessária 

notificação. 

§ 4º A autoridade competente poderá mandar demolir as obras 

irregulares, no todo ou em parte, por servidores do Município, precedida da 

ordem judicial de desocupação quando necessário, com ou sem a 

expedição de nova notificação, cobrando-se do responsável as despesas 

feitas pela Administração Municipal em consequência dessas providências. 

Art.64 Constatado o risco iminente em obra de construção civil ou 

edificação habitada, a autoridade competente adotará as providências 

necessárias à imediata ordem judicial de desocupação, como medida de 

segurança pública. 

Art.65 As despesas decorrentes de procedimentos ocorridos nesta 

Seção serão cobradas do proprietário judicialmente, no caso de não serem 

pagas administrativamente. 

(CURITIBA, Lei n°11.095/2004) 

 

2.8 CERTIFICADO DE VISTORIA E CONCLUSÃO DE OBRAS – CVCO 

O Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra (CVCO), é o documento que 

confirma se um imóvel está em condições de ser ocupado, é indicativo da garantia 

de que a obra é segura. Em Curitiba, o CVCO é exigido desde a publicação do 

Código de Obras e Posturas, em 1953. 

 A lei municipal 11095/2004 no capitulo V fala somente sobre o CVCO 

 

Capítulo V 

CERTIFICADO DE VISTORIA E CONCLUSÃO DE OBRAS - CVCO 

SEÇÃO I 

VISTORIA 

Art. 30 Após a conclusão, a obra seja qual for seu uso, para que a 

mesma seja habitada, ocupada ou utilizada, deverá ser solicitado o 

Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras - CVCO, por meio de 

requerimento ao órgão competente. 

 

§ 1º O CVCO será expedido após verificado estar a edificação 

completamente concluída, em conformidade com o projeto aprovado, com 
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ligações definitivas de água, esgoto sanitário e energia elétrica, o passeio 

construído, estar com placa de numeração oficial, apresentação de todos os 

laudos ou pareceres exigidos, inclusive os do próximo parágrafo, bem como 

a comprovação de recolhimento  das taxas de emolumentos. 

§ 2º Em todas as solicitações de vistoria de conclusão de obras 

deverá ser anexado ao requerimento laudo técnico assinado pelo 

responsável técnico da obra com ciência do proprietário, atestando quanto 

as seguintes condições: 

I - execução da obra de acordo com o projeto arquitetônico 

aprovado, e que a mesma está em condições de higiene e habitabilidade; 

II - execução de fundações, estrutura, instalações hidráulicas, 

sanitárias, de prevenção de incêndio, elétricas, de gás e outros projetos 

específicos exigidos pela legislação, de acordo com os projetos técnicos 

específicos, nominando os responsáveis técnicos pelos projetos e por sua 

execução, anexando a ART de cada profissional; 

III - que os projetos referidos no inciso anterior, bem como o arquivo 

de ensaios, estarão à disposição, a qualquer tempo, para exame por parte 

dos órgãos competentes mediante assinatura de termo próprio; 

IV - Obediência a eventuais obrigações adicionais impostas por 

ocasião da expedição dos alvarás de licença respectivos, através de 

ressalvas ou condicionantes para a expedição do CVCO. 

§ 3º Atendidas todas as exigências anteriores e não sendo expedido 

o CVCO no prazo definido em legislação específica, poderá a edificação ser 

ocupada. 

§ 4º No caso de não serem atendidas as exigências deste artigo e 

parágrafos, e tenha havido ocupação irregular da edificação, poderá o 

Município, quando entender necessário, adotar procedimento para a 

desocupação, demolição, interdição ou embargo da edificação através dos 

meios legais. 

§ 5º Após a correção das irregularidades, será expedido o CVCO, 

quando então a edificação poderá ser ocupada. 

(CURITIBA, Lei n°11.095/2004) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para dar início a este trabalho as atividades foram divididas em duas partes. A 

primeira parte foi realizar o referencial teórico, tendo como base a legislação do 

município de Curitiba e a segunda foi a análise de todo o processo de legalização e 

liberação de uma obra, com a intenção de identificar a sequência e necessidade de 

cada etapa do processo. 

Para melhorar o entendimento o processo foi dividido em três etapas. A 

primeira etapa identifica todos os documentos e aprovações necessárias para que 

se possa iniciar a obra. Na segunda etapa aborda as normas e procedimento 

exigidos por lei durante a execução da obra. A terceira e última etapa apresenta as 

condições exigidas para o término e entrega da obra com emissão do CVCO. 

 A pesquisa limita-se em reconhecer e listar processos e documentos que 

regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de obras, a execução, 

manutenção e conservação de obras no município de Curitiba tendo como principal 

objeto de estudo a lei municipal de Curitiba n° 11.095 de 21 de julho de 2004. 

Apresentam-se os resultados obtidos através da criação de um fluxograma 

para demonstrar e organizar os procedimentos e documentos necessários para a 

aprovação de projetos, o licenciamento de obras, a execução e a entrega. 
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4 RESULTADOS 

Os estudos e levantamentos realizados neste trabalho levaram a possibilidade 

de sistematizar a sequência para elaboração e aprovação dos projetos. A opção de 

construção de imóvel deve ser cercada de muita atenção por envolver várias etapas 

até a conclusão da obra e em todas elas é de suma importância a conformidade com 

as leis e as normas técnicas vigentes que exigem diversos documentos para cada 

processo de aprovação. Para melhor dispor as informações necessárias sobre a 

documentação o desenvolvimento dos resultados será dividido com base nas etapas 

de execução de uma obra. 

 A primeira etapa consiste na elaboração e aprovação dos projetos para a 

obtenção do alvará de construção. 

 A segunda etapa a ser abordada será a execução da obra, focando nas leis e 

normas a serem respeitadas para que não haja problemas com as 

autoridades responsáveis em fiscalizar este processo. 

 A terceira e última etapa apresentará a documentação necessária para a 

liberação do uso da construção e finalização do processo de construção. 

4.1 PRIMEIRA ETAPA 

4.1.1 Consulta de uso e ocupação de solo 

Para elaboração de projetos arquitetônicos é imprescindível que o profissional 

tenha o máximo de conhecimento envolto do projeto, conhecimento sobre 

zoneamento, parâmetros para a ocupação do solo, potencialidade da construção, 

possíveis restrições de construção, cálculos de taxa de ocupação e aproveitamento 

de espaço e demais recursos, dentre outros fatores. 

Para isso e outras informações, existe a Guia Amarela, um formulário de consulta 

que possui informações de um determinado imóvel, tais como: 

 Bloqueio: caso exista algum problema, irá aparecer um aviso e não as 

informações sobre o lote. Neste caso devera se quitar as pendências e liberar 

sua Guia Amarela; 

 Informações da SMU: indicam a posição do lote, rua e número predial, a 

testada e outras informações como se seu lote é atingido por projeto de rua, o 

cone da aeronáutica indica a altura máxima que seu edifício pode atingir; 
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 Parâmetros Lei de Zoneamento: zoneamento do seu lote e informações como 

qual o tipo de construção, número de pavimentos, recuo frontal obrigatório 

dentre outros itens. 

 Informações Complementares: observações como executar a ligação do 

esgoto na rede coletora de esgotos; 

 Alvarás de Construção: caso já tenha sido aprovado algum projeto na 

Prefeitura para este lote aparecerá aqui o número deste alvará. 

 Informações de Plantas de Loteamentos: mostra a situação do lote, indicando 

dados do loteamento; 

 Informações do IPPUC: caso existam informações importantes a considerar 

sobre o lote; 

 Informações da SMOP: em situação se aparecer que o lote é atingido significa 

que há uma área no lote que não permite construção 

  Informações da SMMA: caso existam árvores no lote ao solicitar a aprovação 

do projeto na prefeitura será obrigatório aprovar o projeto na Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente; 

 Informações da SMF: aqui é apresentada a área construída considerada pela 

Secretaria Municipal de Finanças para cobrança de impostos. Muitas vezes o 

projeto não está aprovado na Prefeitura (não há alvará registrado), mas existe 

algo construído no lote (irregular). Neste caso aparecerá aqui a metragem que 

a Secretaria considera para calcular cobranças. 

4.1.2 Elaboração do projeto da obra 

Para a elaboração do projeto arquitetônico o profissional responsável devera 

seguir as informações obtidas através da guia amarela. Além disto a Secretaria 

Municipal do Urbanismo (SMU) da prefeitura municipal de Curitiba em relação a 

regulamentação de edificações dispõe do caderno de anexos com as especificações 

para dimensionamento projetos arquitetônicos (CURITIBA, Portaria n° 80/2013). 

A Portaria n° 80/2013 apresenta os parâmetros urbanísticos e os parâmetros 

construtivos a serem atendidos pelo projeto para qualquer tipo de construção. Os 

parâmetros apresentados na portaria estão divididos em duas partes. 

Parte 1 - Parâmetros urbanísticos:  

 Zoneamento / Sistema viário / Densidade. 
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 Caracterização do uso. 

 Taxa de ocupação. 

 Coeficiente de aproveitamento. 

 Altura máxima / Numero de pavimentos. 

 Afastamento das divisas 

 Passeio na via publica 

 Recuo frontal 

 Permeabilidade 

 Acessos de pedestres 

 Acessos de veículos 

 Estacionamento 

 Recreação 

 Testada mínima 

 Infra estrutura mínima 

Parte 2 - Parâmetros construtivos obrigatórios: 

 Coberturas / Calhas / Platibandas / Beirais / Muro lateral / Pérgulas / Corrimão 

/ Guarda-corpo 

 Dimensionamento das áreas 

 Iluminação / Ventilação 

 Uso e conservação racional da água 

 Estacionamento 

A Secretaria Municipal do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos disponibiliza 

em seu site o modelos de projetos a serem apresentados, são eles: 

 Implantação 

 Planta Baixa 

 Cortes / Elevação 

 Levantamento Topográfico 

 Implantação de Reforma e Ampliação 

 Planta Baixa de Reforma e Ampliação 

 Modelo de Quadros de Áreas 

Site para acesso http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/alvara-de-construcao-

modelos-de-projeto/175. 
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4.1.3 Projetos complementares 

Abaixo é possível observar na figura 4 a tabela divulgada pelo CREA-PR na 

Cartilha Temática “Construção é coisa Séria” de 2009 sobre as exigências de 

projetos: 

 

Figura 4 

 

Fonte: CREA – PR 

 

 O projeto estrutural define a fundação, os alicerces, os pilares, lajes e as 

vigas de sustentação, do piso até o telhado; 

 O projeto hidráulico mostra por onde vão passar as tubulações, onde serão os 

pontos de água e esgoto, e também detalhes como caixa de gordura, caixa 

de inspeção e fossa séptica; 

 Os projetos elétrico e telefônico define as tubulações, as fiações, os 

disjuntores, os pontos dos interruptores, tomadas, lâmpadas e pontos para 

telefone. 

4.1.4 Projeto Elétrico – Elaboração e Aprovação (COPEL) 

A elaboração do projeto elétrico é de suma importância para planejar como 

será na prática o funcionamento de todo sistema elétrico e possíveis instalações, 

como ar condicionado, sistema de alarme, etc. Para a realização do projeto deveram 
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ser seguidas normas definidas pela ABNT Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, além de critérios e parâmetros exigidos pela concessionaria de energia, 

neste caso a COPEL. 

 

4.1.4.1 Critérios de apresentação de projetos de entradas de serviço 

 

A aprovação do projeto pela Copel não exime o projetista de sua 

responsabilidade técnica, nem das obrigações legais correspondentes. A critério da 

Copel poderá ser solicitados os projetos internos das instalações envolvidas, para 

verificação da independência entre as mesmas, bem como a comprovação da 

inalterabilidade destas condições. 

 

4.1.4.2 Normas Relacionadas 

 

Conforme item 2 da NTC (Norma Técnica Copel), as seguintes normas e 

documentos deverão ser considerados: 

 Resolução ANEEL Nº 414 Condições Gerais de Fornecimento de Energia 

Elétrica 

 NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

 NBR 5419 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

 NBR 14039 Instalações Elétricas em Alta Tensão 

 NR - 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

 NBR IEC 60529 Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos 

(código IP) 

 NBR IEC 62271-200 Conjunto de manobra e controle de alta-tensão - Parte 

200: Conjunto de manobra e controle de alta-tensão em invólucro metálico 

para tensões acima de 1 kV até e inclusive 52 kV. 

 

4.1.4.3 Necessidade para Apresentação de Projeto 

 

Conforme item 3 da NTC (Norma Técnica Copel), deverá ser apresentado para 

análise da Copel o projeto de entrada de serviço de instalações que se enquadrem 

em uma das seguintes condições: 
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 Unidade consumidora que possuir qualquer sistema para geração própria de 

energia elétrica; 

 Unidade consumidora atendida em tensão primária de distribuição; 

 Consumidor único, atendido por rede secundária de distribuição, subterrânea 

ou aérea, com proteção geral superior a 200A; 

 Agrupamento de medições onde não for possível atender qualquer uma das 

condições a seguir: 

 Agrupamentos em que a potência demandada total da entrada de serviço for 

superior a 75 KVA (disjuntor geral de 200 A); 

 Quando houver a necessidade de mais de um Centro de Medição; 

 Quando a instalação do Centro de Medição não atender aos critérios 

estabelecidos nos itens 5.3.2 e 11.4 da NTC 901100. 

 

4.1.4.4 Encaminhamento do Projeto para Análise e Aprovação 

 

Conforme item 5 da NTC (Norma Técnica Copel), para a análise do projeto 

elétrico deverá ser apresentada uma cópia completa e não encadernada, contendo 

componentes de acordo com os definidos no item 7, e a natureza do projeto. A 

entrega do projeto elétrico deverá ser feita nas agências ou postos de atendimento 

da Copel. O responsável técnico receberá via e-mail a carta-resposta da análise, 

com o protocolo. 

 

4.1.4.5 Aspectos Verificados na Análise dos Projetos 

 

 Edificações de uso coletivo: 

 Unidade consumidora isolada com atendimento em AT e medição em BT 

(transformador único até 300 kVA); 

 Unidade consumidora isolada com atendimento em AT e medição em AT (até 

300 kVA); 

 Unidade consumidora isolada com atendimento em AT e medição em AT 

(acima de 300 kVA); 
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A apresentação das pranchas do projeto, bem como o memorial descritivo, 

deverão ficar restritos aos aspectos verificados e descritos acima, conforme o tipo de 

projeto elétrico. Itens e detalhes fora da abrangência descrita serão reprovados. 

Para atendimentos diferentes dos colocados acima, deverá ser realizada consulta 

prévia à respectiva área de análise de projetos. 

Caso a unidade consumidora possua sistema de geração própria com operação 

em paralelismo momentâneo, além dos limites descritos acima, serão verificados o 

estudo de proteção do sistema de geração e a especificação dos equipamentos de 

proteção. 

Não será necessária a apresentação de detalhes internos de caixas e centros de 

medição homologados, nem de detalhes das ligações de transformadores de 

medição e medidores. 

Havendo divergências nas especificações, prevalece o que estiver indicado no 

diagrama unifilar geral. 

Para os projetos de Edifício de Uso Coletivo com Subestação Compartilhada 

entre Copel e cliente, será de responsabilidade da Copel o Estudo de Proteção 

referente à Proteção Geral desta subestação compartilhada. 

 

4.1.4.6 Características Gerais dos Componentes do Projeto 

 

O projeto elétrico, conforme suas particularidades, deverá possuir os seguintes 

componentes conforme item 7 da NTC (Norma Técnica Copel): 

 Carta de apresentação; 

 Planta de Situação; 

 Memorial Descritivo; 

 Planta de Implantação; 

 Plantas e Esquemas de Instalação dos Ramais Alimentadores; 

 Projeto dos Quadros Elétricos; 

 Caixas homologadas pela Copel; 

 Detalhes do Quadro de Distribuição Geral (QDG); 

 Diagrama Unifilar; 

 Diagramas Funcionais; 

 Detalhes Gerais; 
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 CI e Quadro de Cargas; 

 Barramentos Blindados em Edificações de Uso Coletivo; 

 

4.1.4.7 Características Específicas dos Estudos de Proteção de Sobrecorrente 

 

A apresentação e responsabilidade pelo Estudo de Proteção de Entrada de 

Serviço é do projetista. Apenas os estudos referentes à proteção geral dos projetos 

para atendimentos de Edificações de Uso Coletivo com compartilhamento de 

subestação, onde a proteção geral é da concessionária, é que serão de 

responsabilidade da Copel. 

 

4.1.4.8 Documentos 

 

De acordo com a legislação vigente, para o cadastramento e efetivação do 

vínculo do consumidor com a Copel, os seguintes documentos deverão ser 

entregues junto ao projeto elétrico: 

 Planilha de Dados para Elaboração de Contrato de Fornecimento no Grupo A 

(PDC), ou Termo de Opção de Faturamento (TOF), conforme o caso; 

 Cópia do RG e CPF do responsável legal da empresa; 

 Cópia do cartão do CNPJ específico da unidade com projeto em análise. 

 

4.1.5 Projeto de prevenção de incêndio - Elaboração e Aprovação 

O Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) deverá ser feito por 

um Engenheiro ou Arquiteto, cada qual dentro da sua esfera de competência, que 

será o Responsável Técnico de todo o PSCIP. 

 No Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros 

estão presentes Normas de Procedimento Técnico (NPTs). São 41 NPTs que dizem 

como e onde é o Código de Segurança Contra Incêndio. 

Para a análise do projeto contra incêndio e pânico de uma construção o corpo 

de bombeiro exige o Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) que é 

um conjunto de documentações obrigatórias, os principais documentos exigidos são 

o Projeto de Prevenção, o Memorial de Cálculo das Vias de Abandono, Memorial de 
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Cálculo da Rede de Hidrantes, dentre outros. O PSCIP exige um Responsável 

Técnico. Dependendo da área construída, a obra pode estar enquadrada no Plano 

de Segurança Simplificado (PSS) pra verificar se sua edificação se enquadra em 

PSS ou não, através da Tabela 1 da NPT 001 – Parte 2. O PSS deverá ser feito por 

um Engenheiro ou Arquiteto, cada qual dentro da sua esfera de competência, que 

será o Responsável Técnico de todo o PSS (Comando do Corpo de Bombeiros 

Portaria Interna nº 006/2014). 

 

4.1.6 Projeto Hidrossanitário 

Para a realização do Projeto Hidrossanitário e a aprovação da SANEPAR, esta 

disponível o Manual de Projetos Hidrossanitário com orientações e especificações 

para o projeto. 

Será necessário solicitar um estudo de viabilidade técnica à Sanepar. O estudo 

de viabilidade técnica realizado pela Sanepar levará em consideração os parâmetros 

operacionais existentes, tais como: pressão disponível da rede de água, 

profundidade da rede coletora de esgotos, necessidade de ampliações de rede, etc. 

Caso haja viabilidade técnica, deverá ser providenciado o Projeto 

Hidrossanitário do empreendimento, atendendo às normas técnicas da ABNT e 

demais legislações pertinentes, além do cumprimento das exigências e solicitações 

feitas pela Sanepar, constantes da Carta Resposta à Viabilidade. 

 Norma Técnica ABNT NBR 9649 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto 

Sanitário 

 Norma Técnica ABNT NBR 12218 - Projeto de Rede de Distribuição de Água 

para Abastecimento Público 

 Norma Técnica ABNT NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria 

 ABNT NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário 

 

4.1.7 PGRCC 

Resolução CONAMA Nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 
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Segundo a resolução a segregação e destinação dos resíduos da construção 

civil são de obrigação do empreendedor, o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC) deve ser elaborado anteriormente ao inicio das obras O 

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil é um documento 

integrante do processo de solicitação do alvará de construção, a determinação da 

necessidade de elaboração do mesmo fica a cargo da secretaria de obras e/ou meio 

ambiente municipal, ficando este definido através da área a ser construída e do 

volume de solo a ser movimentado. 

O PGRCC deverá ser elaborado por todos os empreendimentos considerados 

grandes geradores de resíduos da construção. Sua elaboração é oficialmente 

solicitada na Guia Amarela ou através da consulta expedida pelo Conselho 

Municipal de Urbanismo. 

O PGRCC é elaborado através do dimensionamento do volume de resíduos a 

ser gerado durante as diversas fases de implantação de um empreendimento, com 

base na sua área construída, materiais utilizados e volume de solo movimentado. 

Deverá ser elaborado no momento da solicitação do Alvará de Construção ou 

Licença de Instalação.  

4.1.8 Analise e Aprovação do projeto legal da obra 

Para análise do projeto a Secretaria Municipal do Urbanismo e Assuntos 

Metropolitanos disponibiliza através do site da Prefeitura Municipal de Curitiba uma 

serie de informações a serem seguidas para facilitar o andamento do processo. 

Segue abaixo texto extraído do site da Prefeitura Municipal de Curitiba 

(http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/alvara-de-construcao/167) 

 

Para submeter o projeto à primeira análise, o autor deverá verificar 

se o mesmo atende integralmente as disposições dos Anexos da Portaria 

80/2013 referente ao(s) uso(s) pretendido(s).Para os casos em que o 

projeto não atenda o disposto na guia amarela e/ou da Portaria 80/2013, o 

autor do projeto deverá promover a adequação do projeto. 

Para os casos de usos permissíveis constantes na guia amarela ou 

casos omissos da legislação municipal vigente deverá primeiramente 

recorrer ao CMU (Conselho Municipal do Urbanismo). Um projeto somente 

poderá ser submetido à análise caso atenda o disposto acima ou mediante 

liberação do CMU. 
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Os projetos que não atenderem a legislação e forem protocolados 

na forma de verificação de projeto serão indeferidos na triagem do setor e 

devolvidos sem análise do mesmo. No procedimento de verificação de 

projeto, as análises anteriores (vistos, pareceres e pranchas vistadas) 

deverão estar obrigatoriamente anexas, sendo que para os casos da não 

anexação os projetos não serão analisados pela SMU (Secretaria Municipal 

do Urbanismo). 

O autor do projeto deverá atender todos os itens solicitados na 

análise efetuada pela SMU antes de retornar para a próxima verificação. 

Para os casos de dúvidas poderá consultar na página da Prefeitura na 

internet as respostas às dúvidas mais freqüentes ou o plantão técnico, 

conforme relação de endereços constantes na referida página. 

As consultas de verificação de projetos poderão ser protocoladas e 

retiradas na sede da SMU e/ou Núcleos Regionais, sendo que quando se 

tratar de expedição de documentos (alvarás, CVCO, 2ª vias), estes deverão 

ser retirados no local de abrangência do imóvel. As consultas de verificação 

de projetos que tiverem sua tramitação interrompida por um período 

superior a 6 (seis) meses, por motivos alheios a PMC, serão indeferidas e 

terão seu trâmite reiniciado por novo protocolo, devendo atender a 

legislação vigente e apresentar documentos e vistos atualizados. 

  

Documentos Necessários 

  

São obrigatórios os seguintes documentos para a submissão do 

projeto arquitetônico para a 1ª análise: 

• Requerimento: o qual deverá estar preenchido, datado e assinado; 

• Guia Amarela Atualizada (validade 180 dias); 

• Registro de Imóveis Atualizado (VALIDADE 90 DIAS): o qual 

deverá ser original ou fotocópia autenticada; 

• Projeto Arquitetônico Completo: 1 (uma) via com os itens mínimos 

conforme disposto no Anexo II da Portaria 80/2013; 

• Cópia do Anexo I da Portaria 80/20013: referente ao(s) uso(s) a 

ser(em) aprovado(s); 

• Diagrama de Áreas dos Pavimentos: esquema gráfico com o 

perímetro externo da edificação cotado, áreas indicadas com hachuras 

conforme descrito no Anexo II da Portaria 80/2013. (para: habitação 

coletiva, conjunto habitacional de habitação coletiva, edifício de escritórios e 

demais usos presentes no Anexo II da portaria 80/2013); 

• Levantamento Topográfico: para os casos previstos no Anexo II da 

Portaria 80/2013. 
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Após a 1ª análise poderão ser solicitados os seguintes documentos: 

 

• Contrato Social com Últimas Alterações Contratuais, no caso de 

sociedades limitadas ou, Estatuto Social e Ata de Eleição da Diretoria, no 

caso de sociedades anônimas e associações; 

• Levantamento para Definição do Alinhamento (levantamento 

topográfico): ver no Anexo II da Portaria 80/2013 os casos de dispensa de 

apresentação; 

• Projeto Definitivo: mínimo de 3 (três) vias plotado em papel sulfite, 

assinado pelo(s) proprietário(s), autor do projeto arquitetônico e responsável 

técnico pela execução 

• Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - CREA (para 

Engenheiros Civis) ou Registro de Responsabilidade Técnico - RRT - CAU 

(para Arquitetos): referente ao projeto arquitetônico, execução e 

levantamento topográfico (quando for exigido); 

• Termo de Responsabilidade para Construções: obrigatório em 

todos os projetos; 

• Termo de Responsabilidade Quanto ao uso e Conservação 

Racional da Água nas Edificações: obrigatório em todos as novas 

edificações; 

• Termo de Responsabilidade Quanto ao Atendimento das 

Exigências do Corpo de Bombeiros: quando opcionalmente não for 

apresentado o visto do Corpo de Bombeiros para aprovação; 

• Termo de Responsabilidade Quanto ao Atendimento das 

Exigências da Vigilância Sanitária: quando opcionalmente não for 

apresentado o visto da Vigilância Sanitária para aprovação nos casos 

previstos pelo decreto 769/2004; 

• Termo de Compromisso para Aprovação de Projeto e Execução de 

Obra com assinatura e firma reconhecida do autor do projeto e responsável 

técnico; 

• Vistos de Outros Órgãos Envolvidos na Aprovação: deverá ser 

efetuada a anexação dos pareceres e das pranchas vistadas, em via 

original ou fotocópia autenticada, quando da necessidade de ouvir os 

seguintes órgãos: 

• SMOP – OPO: quando se tratar de lote atingido por faixa não 

edificável de drenagem; e/ou quando na guia amarela houver omissão 

quanto a faixa não edificável de drenagem; e/ou quando a área 

impermeável do lote ultrapassar a 3.000 m²; e/ou quando a taxa de 

permeabilidade mínima exigida para o zoneamento não for atendida; e/ou 
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quando se tratar de residência em série e conjuntos habitacionais nos quais 

possuam rua interna; 

• SMMA – MAPM: quando existirem árvores no lote ou no passeio; 

e/ou quando o lote for atingido por bosque; e/ou quando o lote for atingido 

por área de preservação permanente – APP; e/ou quando se tratar de 

aprovação de indústria; e/ou quando se tratar de aprovação de projetos de 

usos específicos (tais como: posto de abastecimento, lava car, etc. – ver 

Portaria 80/2013). 

• Corpo de Bombeiros – C.B. e Vigilância Sanitária: para os usos 

indicados na Portaria 80/2013; 

• DNIT; CONCESSIONÁRIAS; COPEL; RFFSA; ALL; entre outros: 

quando existir informação na guia amarela referente a estes órgãos; 

• ISS (Imposto sobre Serviços): não deverá existir pendência quanto 

ao ISS do autor do projeto arquitetônico, do responsável técnico pela 

execução da obra ou construtora, cuja verificação será efetuada através do 

sistema da PMC, caso constatado pendência será solicitado a devida 

comprovação de regularização; 

• Guia de Recolhimento (GR): a mesma será emitida assim que a 

consulta estiver apta para a aprovação, conforme tabela de taxas. 

4.1.9 Alvará de construção 

Conforme o artigo 19 da lei municipal 11095/2004 “O alvará de licença será 

expedido após a constatação de que os projetos e documentos apresentados 

atendem às exigências do órgão competente e as disposições desta lei.” 

O licenciamento será expedido após a comprovação de quitação dos 

emolumentos definidos em lei. Um dos exemplares do projeto aprovado das obras 

será conservado na PMC e os demais serão entregues ao interessado juntamente 

com o alvará de licença. 

No alvará de licença constará: 

 A indicação do nome do proprietário; 

 A identificação nominal do logradouro; 

 Finalidade da obra; 

 O nome do responsável técnico com o número do registro no CREA; 

 O nome do construtor; 

 O nome do autor do projeto com o número do registro no CREA; 



 

 

44 

 Outros detalhes que se tornarem necessários à fiscalização. 

 

Após a expedição do alvará conforme o artigo 24 da lei municipal 11095/2004 

referente a validade, prorrogações e cancelamento do licenciamento para 

construções esta escrito; 

1º No caso de ser expedido o alvará de licença, não sendo a obra 

iniciada, ou sendo iniciada e interrompida, a aprovação será cancelada uma 

vez decorridos 180 (cento e oitenta) dias do término do prazo marcado no 

alvará, para o início das obras ou da data da interrupção. 

2º Fixado o prazo para início da construção, e não tendo sido esta 

iniciada, deverá ser requerida a sua prorrogação, a qual poderá ser negada 

a critério do órgão competente em virtude de fatos supervenientes. 

3º Se dentro do prazo fixado a construção não for concluída, deverá 

ser requerida a prorrogação de prazo e quitada a taxa de licenciamento 

correspondente. 

(CURITIBA, Lei n°11.095/2004) 

 

4.2 SEGUNDA ETAPA 

4.2.1 Alvará de Demolição 

Caso houver a necessidade de realizar demolição de quaisquer estrutura existente 

no local da obra devera ser solicitado o licenciamento para demolição. 

Documentos Necessários; 

 Requerimento próprio assinado pelo proprietário (assinatura reconhecida em 

cartório); 

 Consulta amarela atualizada; 

 Registro de Imóveis atualizado (validade 90 dias); 

 Contrato social com últimas alterações contratuais, no caso de sociedades 

limitadas ou, Estatuto Social e Ata de Eleição da Diretoria, no caso de 

sociedades anônimas e associações; 

 ART (anotação de responsabilidade técnica) de execução quando se tratar de 

edificação no alinhamento predial, e/ou possuir três ou mais pavimentos, e/ou 

ultrapassar a altura de 8 (oito) metros; 
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 Regularidade quanto ao ISS do responsável técnico quando for necessário a 

apresentação de ART, cuja verificação será efetuada através do sistema da 

PMC, caso constatado pendência será solicitado a devida comprovação de 

regularização; 

 Recolhimento da taxa conforme tabela de taxas disponível na página da 

Prefeitura na internet (www.curitiba.pr.gov.br) 

  

4.2.1.1 Certidão de Demolição 

Documento certificando que a demolição anteriormente licenciada através do 

Alvará de Demolição foi executada. 

Documentos Necessários; 

 Requerimento próprio assinado pelo proprietário; 

 Cópia do Alvará de Demolição; 

 Recolhimento da taxa conforme tabela de taxas disponível na página da 

Prefeitura na internet (www.curitiba.pr.gov.br) 

4.2.2 Canteiro de obras – Implantação e manutenção 

Após a emissão do Alvará os responsáveis deveram implantar o canteiro de 

obras. Além das técnicas construtivas e do projeto arquitetônico o canteiro deverá 

obedecer às normas de segurança estabelecidas pela NR 18 e atender a lei 

municipal 11095/2004. 

Para o planejamento do canteiro de obra deve ser utilizado o PCMAT 

Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção, 

pois dita uma serie de medidas de segurança a serem adotadas durante o 

desenvolvimento da obra. 

4.2.3 Ministério do trabalho – Segurança do trabalho 

NR 1 item 1.4 A Delegacia Regional do Trabalho – DRT, nos limites de sua 

jurisdição, é o órgão regional competente para executar as atividades relacionadas 

com a segurança e medicina do trabalho e garantir o cumprimento dos preceitos 

legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. 

Em uma fiscalização a documentação normalmente exigida é: 

Na parte de departamento de pessoal: 



 

 

46 

 Livro de Inspeção; 

 Fichas de Registros de Funcionários; 

 Folhas ou cartões de ponto (para ver turno de trabalho e horas extras); 

 Contra Cheques; 

 Comprovantes relacionados á horas extras de trabalho; 

Na parte de segurança do trabalho; 

Todos os documentos de segurança do trabalho que serão exigidos são pedidos 

com base nos riscos da atividade e no segmento da empresa. 

No caso de fiscalização a gama de documentos pode ser imensa. Eles em geral 

dão mais atenção a: 

 Ordem de Serviço; 

 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

 PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário; 

 Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual); 

 CAT’s (Comunicado de Acidente de Trabalho) emitidas recentemente; 

 Comprovantes de treinamentos de segurança; 

 Livro de inspeção. 

4.2.4 VISTORIA ADMINISTRATIVA 

O município de Curitiba através da Lei n°11.095/2004 tem o direito de vistoriar 

as edificações habitadas ou obras de construção civil por motivo de segurança. 

Conforme o capitulo XI da lei intitulado Vistoria administrativa. 

A vistoria administrativa terá lugar, quando: 

 Por motivo de segurança, for julgado necessário pelo Município e comprovado 

através de laudo técnico, que se proceda a imediata demolição de qualquer 

obra em andamento ou paralisada, ou ao desmonte de instalações, aparelhos 

ou quaisquer elementos que ocasionem risco à segurança, saúde ou ao meio 

ambiente; 

 Em edificação, instalação ou aparelho, forem constatados riscos que 

ameacem a segurança pública, saúde ou ao meio ambiente; 
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 Deixar de ser cumprida, dentro do prazo fixado, uma notificação feita para 

demolição parcial ou total de uma obra ou para o desmonte parcial ou total de 

qualquer instalação ou aparelho; 

 O órgão competente, por motivos justificados. 

4.2.5 Fiscalização Crea-PR 

Conforme o Manual Orientativo De Fiscalização Câmara Especializada De 

Engenharia Civil ato normativo nº 42, de sete de novembro de 1995 do Conselho 

Regional De Engenharia e Agronomia Do Paraná (CREA-PR) segue abaixo os 

critérios de fiscalização para edificações em geral. 

 

4.2.5.1 EDIFICAÇÕES EM GERAL 

 

Descrição, obras de edificações residenciais, comerciais, residenciais e comerciais, 

industriais, de culto, de ensino, de esporte, de recreação, de saúde, para postos de 

serviço (combustível), públicas. 

Definições: 

Habitação Unifamiliar em Série: 

 Mais de 3 edificações habitacionais isoladas, agrupadas horizontalmente, 

paralelas ou transversais ao alinhamento predial, em número máximo de 20 

unidades. 

 Residências em série paralelas ao alinhamento predial – residências voltadas 

para a via pública, com acesso direto para a mesma. 

 Residências em série transversais ao alinhamento predial – residências cuja 

disposição exige a abertura de corredor de acesso interno. 

Obras Geminadas: 

 Entende-se que as obras geminadas são aquelas edificações que se 

aproveitam da mesma estrutura (sejam pilares, paredes, baldrame, elementos 

de fundações) e que possuem projeto arquitetônico idêntico ou espelhado. 

Edificações Independentes: 

 Duas ou mais edificações no mesmo lote com medidores de água e energia 

separados e não geminadas. 
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 Orientação para identificar estruturas independentes:Ou através do projeto 

estrutural, ou através da verificação das estruturas independentes (pilares ou 

paredes ou baldrames ou elementos de fundação) “in loco”. 

 

4.2.5.2 Fiscalização 

 

Estarão sujeitas a fiscalização situações onde for constatada a ocorrência das 

seguintes atividades: 

 Projeto Arquitetônico 

 Projeto Estrutural 

 Projeto Hidráulico 

 Projeto Elétrico 

 Prevenção de Incêndio 

 Tubulação Telefônica 

 Execução 

 Projeto e Execução de Fundações (vide item específico “Fundações”) 

 Instalação de laje pré-moldada 

 Fornecimento de concreto 

 Serviços de Controle Tecnológico (concreto, aço, argamassas, blocos, 

revestimentos etc) 

 Impermeabilização 

 Estrutura Metálica 

 Elaboração de Orçamentos e Projetos complementares, tais como: 

Luminotécnicos, Detalhamentos, 

 Comunicação Visual, Alterações de Fachada etc. 

 Instalação de Piscinas 

 Instalação de Elevadores (Monta-cargas, Passageiros, Deficientes, Veículos 

etc.) 

 Instalação de Sistema de Ar-condicionado e ou de Aquecimento de Piso 

 Instalação de Sistemas de Prevenção Contra Incêndios 

 Instalação de Central Telefônica 

 Instalação de Cabeamento Estruturado 
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 Computadores e Periféricos 

 Instalação de Sistemas de Iluminação Especiais 

 Instalação de Sistemas de Aquecimento Solar 

 Instalação de Equipamentos Eletro-Mecânicos (Bombas, Controles de Acesso 

etc.) 

 PCMAT (obras com 20 funcionários ou mais) 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Obras de Terraplenagem; Arruamento, Pavimentação, Rede Pluvial, Rede de 

Esgoto, Iluminação 

 Pública, Laudos, Avaliações 

 Unificação e/ou Desmembramento de lotes 

 Laudo/Teste de Estanqueidade 

 Equipamentos de Ar Comprimido 

 Reservatório de Gases Combustíveis 

 Equipamentos para postos de serviço (bombas) 

 Outros 

 

4.2.5.3 Parâmetros para a fiscalização 

 

Todos os serviços e obras relacionados a edificações sob responsabilidade de 

profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Crea devem ser objeto de Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART, registrada por profissional ou empresa 

habilitada junto ao Crea-PR. As pessoas jurídicas que atuem nas áreas de que trata 

esta orientação deverão apresentar pelo menos um profissional habilitado como 

responsável técnico. Para edificações acima de um pavimento é obrigatório o Projeto 

Estrutural. 

Observação: Para exigência de ART das obras e serviços, o agente de 

fiscalização deverá observar primeiramente as disposições do Ato 02/2006 do Crea-

PR, bem como os demais serviços constatados na obra. 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

Documentação comprobatória: São os documentos aceitos para comprovar que o 

serviço foi efetivamente realizado pelo fiscalizado. 
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 ART 

 Contrato de Prestação de Serviços 

 Nota Fiscal que ateste a realização de atividade técnica 

 Projetos 

 Placa 

 Fotografia 

 Declaração do informante. 

 

4.2.5.4 Exigência de Art 

 

Verificar as considerações registradas em “Parâmetros para Fiscalização”. 

Todos os serviços e obras relacionados a edificações sob responsabilidade de 

profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Crea devem ser objeto de Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART, registrada por profissional ou empresa 

habilitada junto ao Crea-PR. No caso de fiscalização de empresa constituída para 

prestar serviços relacionados a obras de edificações, verificar a existência do 

registro PJ e da ART de cargo/função de cada profissional responsável técnico ou do 

quadro técnico. 

 

4.2.5.5 Profissionais habilitados 

 

O serviço prestado é que definirá o profissional indicado para sua elaboração. 

Consultar as atividades específicas no presente manual. Para projeto e execução 

das edificações, os profissionais que possuem atribuições para responderem 

tecnicamente, conforme Lei Federal 5194/66, Decreto Federal 23569/33, Resolução 

218/73 do Confea, entendimentos do Confea e da Câmara Especializada de 

Engenharia Civil: 

 Engenheiro Civil; 

 Técnicos em Edificações: Possuem atribuições para projeto e execução obras 

de edificações de até 80m²; 

 Técnicos em Construção Civil: Possuem atribuições para projeto e execução 

obras de edificações de até 80m²; 
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 Tecnólogos em Edificações: Possuem atribuições para execução obras de 

edificações, desde que sob supervisão de profissional engenheiro; 

 Tecnólogos em Construção Civil (Exceto aqueles que recebem atribuições 

circunscritas a concreto, que deverão ter seus currículos analisados pela 

Câmara Especializada): Possuem atribuições para execução obras de 

edificações, desde que sob supervisão de profissional engenheiro. 

 

Observação: Os tecnólogos que possuem atribuições do artigo 23 da Resolução 

218/73 do Confea podem se responsabilizar tecnicamente pela execução de obras 

de edificações sem necessidade de supervisão de profissional Engenheiro. Sem 

entrar em casos concretos e particulares, os demais profissionais do Sistema 

Confea/Crea não possuem atribuições para a atividade. Contudo, a Câmara 

Especializada fará análise curricular da graduação do profissional de acordo com 

normativos vigentes, quando por ele solicitado, a fim de verificar se os conteúdos 

formativos necessários foram cursados. 

 

4.2.5.6 Legislação pertinente 

 

 Lei Federal nº5.194/1966. 

 Lei Federal nº6.496/1977. 

 Resolução nº1.025/2009 do Confea. 

 

4.2.6 Fiscalização CAU 

No Capitulo II da Resolução N° 22, De 4 De Maio De 2012 (que Dispõe sobre a 

fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos 

para formalização, instrução e julgamento de processos por infração à legislação e a 

aplicação de penalidades, e dá outras providências) está escrito; 

CAPÍTULO II – DO OBJETO E DO OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO 

  

Art. 4° O objeto da fiscalização é a exação do exercício profissional 

da Arquitetura e Urbanismo abrangendo as atividades, atribuições e campos 

de atuação dos arquitetos e urbanistas, privativos ou compartilhados com 
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outras profissões regulamentadas, conforme os dispositivos  da Lei n° 

12.378, de 2010 e da Resolução CAU/BR n° 21, de 2012. 

Art. 5° O objetivo da fiscalização de que trata esta Resolução é 

coibir o exercício ilegal ou  irregular da Arquitetura e Urbanismo, em 

conformidade com a legislação vigente. 

Art. 6° À fiscalização de que trata esta Resolução compete verificar, 

na prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo, a existência do 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente, nos termos 

do que dispõe Resolução específica do CAU/BR. 

Parágrafo único. Para os fins desta Resolução, o Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) relativo ao exercício profissional da 

Arquitetura e Urbanismo, em todas as suas atividades, atribuições e campos 

de atuação, é considerado não apenas como um dever, mas, sobretudo um 

direito dos arquitetos e urbanistas e uma proteção à sociedade. 

(Capitulo II da Resolução N° 22, De 4 De Maio De 2012) 

 

No Capitulo III da Resolução N° 22, De 4 De Maio De 2012 (que Dispõe sobre 

a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, os 

procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos por infração 

à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providências) trata da 

estrutura de fiscalização; 

 

Art. 11. As ações de fiscalização empreendidas pelos CAU/UF 

serão registradas em Relatórios Digitais de Fiscalização, os quais deverão 

conter os seguintes elementos: 

  

I – datas da fiscalização e da emissão do relatório, nome completo, 

número de matrícula funcional e assinatura digital do agente de fiscalização; 

II – identificação da pessoa física ou jurídica fiscalizada, contendo 

nome e endereço completo e, quando possível, CPF ou CNPJ;  

III – identificação da atividade fiscalizada, seu endereço e 

localização georreferenciada, indicação da fase em que se encontra e 

caracterização de sua natureza e quantificação;  

IV – identificação de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 

relativo à atividade fiscalizada, se houver; 

V – nome completo e número de registro profissional no CAU/UF do 

responsável técnico pela atividade, quando for o caso; 

VI – informações que atestem ou não a efetiva participação do 

responsável técnico na atividade fiscalizada, quando for o caso; 



 

 

53 

VII – descrição minuciosa dos elementos que configurem infração à 

legislação profissional e caracterização do fato gerador que justifiquem a 

notificação ou autuação da pessoa física ou jurídica responsável pela 

atividade fiscalizada, quando for o caso; 

VIII – identificação do responsável pelas informações prestadas 

sobre a atividade fiscalizada, incluindo nome completo e função exercida, se 

for o caso; 

IX – descrição de fato que caracterize embaraço ou resistência à 

fiscalização, quando couber.  

Art. 12. Ao relatório de fiscalização devem ser anexadas, sempre 

que possível, cópias digitais de documentos que caracterizem a infração e a 

abrangência da atuação da pessoa física ou jurídica responsável pela 

atividade fiscalizada, tais como: 

I – contrato de prestação do serviço referente à atividade 

fiscalizada; 

II – contrato social da pessoa jurídica e de suas alterações, se for o 

caso; 

III – projetos, laudos e outros documentos relacionados à atividade 

fiscalizada; 

IV – fotografias da atividade fiscalizada; 

V – declaração do contratante ou de testemunhas; 

VI – informação sobre as condições de regularidade de registro do 

responsável técnico perante o CAU/UF. 

(Capitulo III da Resolução N° 22, De 4 De Maio De 2012) 

 

4.2.7 PGRCC – Aplicação e manutenção 

Durante a execução da obra devera ser executado o PGRCC que foi elaborado 

para aprovação do alvará. O responsável da obra devera garantir o recolhimento das 

MTRs. No Anexo X temos exemplos de MTR’s 

4.2.8 Autorização de transito 

Dependendo das condições e dimensões das obras pode ser necessário o uso 

da via publica para acesso ou parada de veículos, nestes caso devera ser solicitada 

uma autorização para a prefeitura mais especificamente para a Secretaria Municipal 

do Transporte. Nesta autorização estará descrito o local, a validade, o horário e as 

responsabilidades que a obra arcar. As autoridades de transito ficam responsáveis 
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por fiscalizar e punir caso ocorra irregularidades, podendo multar o responsável e 

ate cancelar a autorização. 

4.2.9 Impostos 

Para obras acima de 70m² o registro de imóveis solicita a CND do INSS 

(Certidão Negativa de Débitos). Se tratando de obras acima de 70m², no início da 

obra deve ser feita uma matrícula junto ao INSS para o recolhimento dos impostos 

relativos a execução da obra. Ao final da obra deve ser procurada uma agência da 

Receita Federal, munido do projeto aprovado, da ART e do CVCO, para que seja 

verificado o valor devido pela obra ao INSS. A este valor deve ser deduzido o valor 

recolhido durante a execução, o qual deverá ser pago para a emissão da CND. 

 

4.3 TERCEIRA ETAPA 

4.3.1 Copel 

Para a aprovação na vistoria e ligação da energia pela COPEL a obra devera 

se atentar aos seguintes itens: 

 Projeto aprovado junto a COPEL; 

 Verificação da necessidade de ampliação de rede e solicitação (caso 

necessário); 

 Execução da obra e montagem dos equipamentos conforme projeto 

aprovado; 

 Solicitar a vistoria da COPEL; 

 Vistoria da COPEL; 

 Caso reprovado na vistoria realização de correções solicitadas pela COPEL; 

 Solicitação de nova vistoria da COPEL; 

 Ligação da energia efetiva; 

4.3.2 SANEPAR (Esgoto) 

Para a obtenção do laudo de aprovação da rede de esgoto a obra devera se 

atentar aos seguintes: 

 Carta de diretrizes SANEPAR; 
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 Verificação da necessidade de ampliação de rede e solicitação caso 

necessário; 

 Solicitar ligação da rede de esgoto; 

 Solicitar vistoria SANEPAR; 

 Vistoria SANEPAR; 

 Executar teste de corante das redes de esgoto; 

 Executar rede hidrossanitária conforme projeto; 

 Caso reprovado na vistoria realização de correções solicitadas pela 

SANEPAR ; 

 Solicitação de nova vistoria da SANEPAR; 

 Obtenção do laudo de aprovação da rede de Esgoto. 

4.3.3 SANEPAR (Água) 

Para a aprovação na vistoria e ligação da rede de água pela SANEPAR a obra 

devera se atentar aos seguintes itens: 

 Carta de diretrizes SANEPAR; 

 Verificação da necessidade de ampliação de rede e solicitação caso 

necessário; 

 Executar o abrigo do Hidrômetro; 

 Executar rede conforme projeto aprovado; 

 Solicitar ligação SANEPAR; 

 Caso reprovado na vistoria, realização de correções solicitadas pela 

SANEPAR; 

 Solicitação de nova ligação da SANEPAR; 

 Obtenção da Ligação da rede de água; 

4.3.4 SMOP (Bacia) 

Para a obtenção do laudo da SMOP, a obra devera se atentar aos seguintes 

itens: 

 Projeto de Drenagem aprovado; 

 Execução da bacia e instalação das bombas conforme o projeto; 

 Solicitação da vistoria; 
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 Limpeza da caixa removendo qualquer detrito e água acumulada para 

proporcionar condições de inspeção pelo Fiscal; 

 Vistoria SMOP ( O prazo para a realização da vistoria é de 10 dias úteis); 

 Caso reprovado na vistoria, revisão dos itens apontados pelo fiscal; 

 Solicitação de nova vistoria; 

 Obtenção do Laudo. 

4.3.5 SMMA (Áreas Verdes) 

Para a obtenção do laudo da SMMA referente a áreas verdes, a obra devera se 

atentar aos seguintes itens: 

 Todas as condicionantes (plantio ou preservação), que constem na ARV 

(Autorização de Remoção da Vegetação) e no Alvará de construção devem 

estar cumpridas; 

 Fazer o plantio e/ou doação de mudas (se solicitado); 

 Solicitar vistoria; 

 Vistoria do Fiscal (conferência do que estava solicitado na ARV); 

 Caso reprovado na vistoria realizar adequação dos itens apontados pelo fiscal 

na vistoria; 

 Solicitação de nova vistoria; 

 Obtenção do Laudo; 

4.3.6 SMMA (Resíduos) 

Para a obtenção do laudo da SMMA referente a resíduos, a obra devera se 

atentar aos seguintes itens: 

 PGRCC – Aprovado;  

 Preenchimento da ficha referente ao PGRCC (Retirar no site da 

Prefeitura/SMMA); 

 Criar a pasta, separando todas as MTR’s e certificados de autorização 

referente ao destino carimbados; 

 Separar documentos das empresas que receberam os resíduos (licenças 

ambientais atualizadas); 

 Protocolar documentos na SMMA; 
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 Em caso de não aprovação, obter os documentos faltantes; 

 Protocolar novamente os documentos solicitados; 

 Obtenção do Laudo. 

4.3.7 BOMBEIROS 

Para a obtenção do laudo dos Bombeiros, a obra devera se atentar aos 

seguintes itens: 

 O Projeto Aprovado pelo corpo de bombeiros 

 Execução de todos os itens/sistemas do projeto e teste do funcionamento 

 Emitir guia de solicitação de vistoria e solicitar o pagamento 

 1a.Vistoria do Corpo de Bombeiros (Comunicação visual, acessos e 

equipamentos) 

 Resolver os itens apontados na primeira vistoria 

 Marcar revistoria 

 2a Vistoria do Corpo de Bombeiros (testes e pressurização da rede) 

 Obtenção do laudo 

 

4.3.8 CVCO 

Os laudos emitidos anteriormente e as demais condicionantes que constam no 

Alvará de construção (Ex: CND ISS, potencial construtivo, doação) devem estar 

concluídos. 

Verificar se estão concluídos todos os itens de vistoria (Alvará) 

 Item de Vistoria: Recuo executados conforme projeto. 

 Item de Vistoria: Calçadas concluídas. 

 Item de Vistoria: Vagas de garagens com pintura de marcação e numeração 

das vagas conforme projeto. 

 Item de Vistoria: Acessibilidade a todas as áreas condominiais 

 Item de Vistoria: As Unidades estão em condições de serem 

Habitadas.(Louças instaladas, metais, portas e janelas instaladas e pelo 

menos 01 demão de pintura). 
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Em posse dos documentos anteriores fazer a solicitação para a Vistoria na SMU 

na Regional onde a obra está inserida. Devem ser levados os documentos originais 

para este processo.  A SMU emitirá a guia para pagamento referente a vistoria. 

Gerar solicitação para Pagamento.  

Acompanhar o protocolo no site da prefeitura para verificar se a vistoria foi 

aprovada e se ainda falta algum documento a ser apresentado: 

 Em caso de reprovação da vistoria resolver os itens apontados 

 Solicitar nova vistoria 

Para retirar o CVCO (Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra), deve-se 

dirigir a regional (SMU) com o protocolo e a Guia recolhida.  

4.3.9 Registro de imóveis 

Após a conclusão da obra e com o habite-se da construção realiza-se o registro 

no RGI local. Este procedimento de registro do habite-se no RGI local é o que 

chamamos de "Averbação da Construção". A averbação da construção é 

fundamental, pois somente através dela é que passaremos a ter o imóvel construído 

individualizado, perfeitamente descrito e caracterizado na sua matrícula. 

Juridicamente, o imóvel só passará a existir, quando da averbação de sua 

construção, até lá, o que existe, para todos os efeitos legais será somente o lote de 

terreno. O registro de imóveis segue Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 

dispõe sobre os registros públicos. 

Relação de documentos necessários para Averbação de Construção: 

 Certificado de conclusão de obras expedido pela Prefeitura (original); 

 C.N.D do INSS (certidão negativa de débito); 

 A.R.T. do CREA (execução da obra); 

 Requerimento assinado pelo proprietário com firma reconhecida; 

 FUNREJUS (calculado pelo Cartório). Se houver alteração do projeto trazer 

Alvará de substituição (original); 

 Se o proprietário for representado por procuração, anexar também cópia 

autenticada da procuração. 

Para a realização do registro de imóveis será cobra o Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que varia conforme a cidade e em Curitiba 



 

 

59 

equivale a 2,4% do imóvel. O ITBI é municipal e atesta a transferência de 

propriedade da incorporadora para o comprador. 

4.4 FLUXOGRAMA 

Para melhor entendimento dos processos a serem atendidos durante todo a 

elaboração, execução e conclusão da obra, construiu-se um fluxograma. 

O fluxograma foi dividido em 3 partes. Anexo A Alvará, Anexo B Execução e 

Anexo C Conclusão.                                      
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5 CONCLUSÃO 

O conhecimento das leis e normas exigidos pela indústria da construção civil se 

tornou muito importante devido quantidade e complexidade a serem atendidas. 

Segundo pesquisa apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) a 

burocracia é um dos principais problemas que impactam os custos e a produtividade 

da indústria da construção, os entrevistados na pesquisa apontam diversos itens que 

afetam a indústria como, o numero de obrigações legais a complexidade, as diversas 

mudanças nas obrigações, excesso de penalidades e o custo de gerenciamento 

(CNI, 2012).  

De acordo com um estudo divulgado pela Abrainc com a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção a burocracia aumenta em 12% preço de imóveis novos e, 

além disso, eleva em 40% o tempo de construção do empreendimento. (Peduzzi, 

2014) 

Com ênfase em construções residenciais privadas realizadas no município de 

Curitiba, as leis, documentações e aprovações necessárias para a emissão do 

alvará de construção emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) de 

Curitiba, os procedimentos para a requisição do Certificado de Conclusão de Obras 

(CVCO) e o Registro de Imóveis também conhecido com Averbação, são de suma 

importância do ponto de vista judicial tanto para o proprietário do imóvel quanto para 

a empresa que ira executar a construção. 

O dever dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos e 

execução das obras é conhecer e compreender as exigências da lei para garantir a 

conformidade da construção e aperfeiçoar o processo de gestão para diminuir 

perdas com prazo ou aumento de custos que posam ser gerados devido à 

burocracia. 
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6 ANEXOS 
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