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DECRETO 3467/2006
“Regulamenta o Projeto Simplificado
para Aprovação e Licenciamento de
obras de Edificação de Residências
Unifamiliares junto à Secretaria
Municipal de Obras e Planejamento”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no
exercício de suas atribuições legais,

D E C R E T A :

CAPÍTULO I
DA ESPECIFICAÇÃO

Artigo 1º - Os Projetos Simplificados para Aprovação e Licenciamento
de obras, destinado a toda e qualquer obra de edificação unifamiliar, passam a ser
regulamentados pelo presente Decreto.

§ 1º - O Projeto Simplificado substitui o projeto arquitetônico e deverá
ser submetido  a análise dos órgãos técnicos da Prefeitura de São Sebastião com o pedido de
licenciamento de obra da edificação.

CAPÍTULO II
DO PROJETO SIMPLIFICADO

SEÇÃO I
DA APRESENTAÇÃO

Artigo 2º - O Projeto Simplificado deverá conter todos os dados e
informações necessárias para análise pelos órgãos técnicos da Prefeitura de São Sebastião
quanto aos parâmetros urbanísticos estabelecidos pelas Leis Municipais vigentes.
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§ 1º – Este Decreto aplica-se apenas para efeito de Aprovação de um
(01) Residência Unifamiliar por propriedade, estando os demais casos sujeitos a Legislação
Municipal vigente.

§ 2ª - Os elementos gráficos a serem apresentados através do Projeto
Simplificado deverão restringir-se a implantação com curvas de nível (cota em relação ao
nível do mar) e cortes esquemáticos com medidas e cotas necessárias a amarração da
edificação no terreno e no cálculo de áreas e altura da edificação, em escala 1 : 100 (um
para cem).

§ 3º - Quando a edificação possuir mais de um pavimento, deverão ser
apresentadas as projeções de todos aqueles que forem distintos entre si.

§ 4º - As sacadas e varandas, cobertas ou descobertas, bem como
quaisquer elementos arquitetônicos em balanço com mais de 80 cm (oitenta centímetros),
deverão ser anotadas de forma distinta na implantação, possibilitando a sua identificação, e
serão cobrados como área construída, e sem invasão de recuos.

§ 5º - Nos projetos de reforma de edificação existentes deverão ser
demonstradas, com clareza, nas cores convencionais, as partes a demolir ou a construir, a
manter, conforme artigo 32 do Código Sanitário Estadual (SP) – Decreto 12.342/78.

§ 6º - Deverá ser locada na implantação do projeto simplificado o
sistema de tratamento de esgoto com dimensionamento e os recuos conforme NBR 7229/93.

§ 7º - Deverá o interessado apresentar requerimento padrão, instruído
com a seguinte documentação:

I. Requerimento devidamente preenchido com N.D. do ISS do
profissional responsável técnico pela construção;

II. Caracterização Inicial do Projeto (C.I.P.) – ANEXO I;
III. Apresentação do projeto simplificado em 04 (quatro) vias;
IV. Comprovação de propriedade do imóvel;
V. Anotação de responsabilidade técnica (A.R.T.) do autor do

projeto e responsável pela construção devidamente recolhida;
VI. Anotação de responsabilidade técnica (A.R.T.) pelo

levantamento, quando for regularização;
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VII. Apresentação da Guia de recolhimento das taxas municipais;
VIII. Alvará de Demolição, quando for o caso;
IX. Cópia da primeira folha do carnê de I.P.T.U (onde consta área e

testada);
X. Termo de Vistoria e responsabilidade no Sistema de Esgoto (2

vias);
XI. Carimbo Padrão – ANEXO II.

SEÇÃO II
DA ANÁLISE DO ALVARÁ DE CONTRUÇÃO

Artigo 3º - Na análise do Projeto Simplificado será verificado pela
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, os seguintes itens:

I. Recuos;
II. Zoneamento;
III. Taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento;
IV. Números de pavimentos;
V. Altura das construções;
VI. Área do terreno e das construções;
VII. Anotação de responsabilidade técnica (A.R.T.);
VIII. Confrontação da situação do terreno conforme título de

propriedade;
IX. Locação do Sistema de Tratamento de Esgoto, lixeira e correio.

§ 1º - No caso de reforma, a análise do projeto somente será concluída e
chancelada pelo Setor Técnico após a realização de vistoria no local da obra, a ser efetivada
por fiscais da Divisão de Fiscalização de Obras.

§ 2º - Não serão permitidos rasuras e ressalvas no Projeto Simplificado.

Artigo 4º - O Alvará de Construção somente será expedido se cumprido
o previsto nos itens acima.
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§ 1º - O fornecimento do Alvará de Construção se fará após a entrega da
seguinte documentação complementar:

I. Projeto aprovado em escala compatível, em três vias devidamente
carimbadas;

II. Apresentação da guia de recolhimento da taxa de aprovação do
projeto;

III. A.R.T. do Responsável Técnico pela Obra / N.D. Tributos (I.S.S.).

§ 2º - O alvará deverá ser fixado em local visível (preferencialmente
sobre a placa do profissional responsável) placa indicativa do número do processo de
obtenção do Alvará de Construção bem como a data de sua expedição.

§ 3º - A Prefeitura ao aceitar liberar para implantação a projeção e
cortes esquemáticos das edificações, mesmo daquelas em que os respectivos projetos
arquitetônicos sejam apresentados nos processos, não assume qualquer responsabilidade
quanto à adequação das medidas e áreas internas perante a Legislação Estadual e Federal,
as normas da ABNT ou outras normas técnicas aplicáveis, as quais são de interna
responsabilidade do profissional responsável técnico autor do projeto e do executor quanto a
sua correta implantação no terreno.

§ 4º - As dimensões, áreas e funções dos compartimentos das edificações
são de inteira responsabilidade do autor do projeto e deverão obedecer a Legislação
Estadual e Federal em vigor, as normas técnicas da ABNT ou outras normas técnicas
aplicáveis, as normas técnicas para os ambientes de trabalho e a Lei Orgânica do
Município, sendo admitidos ainda como mínimos aceitáveis, para fins de justificativa
técnica, os parâmetros estabelecidos em estudos técnicos publicamente reconhecidos.

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 23 de junho de 2006

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

TSAJ/mcsc

Registrato em livro próprio, e publicado por afixação data supra.


