
PAULO H ·RIQ PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 15 de maio de 2019. 

·CISCO GUEDES 
FEITO MUNICIPAL 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 6° - Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 4° - Cabera a unidade responsavel a divulqacao da lnstrucao Normativa ora 
aprovada. 

Art. 3° - Cabera a Unidade Central de Controle lnterno - UCCI prestar os 
esclarecimentos e orientacoes a respeito da aplicacao dos dispositivos deste 
Decreto. 

Art. 2° - Todas as lnstrucoes Normativas, ap6s sua aprovacao e publicacao, deverao 
ser executadas e aplicadas pelas Unidades Responsaveis e par seus respectivos 
Sistemas Administrativos. 

Paragrafo Onico - A lnstrucao Normativa a que se refere o caput regulamenta os 
procedimentos a serem adotados para a Fiscalizacao de Obras, a ser exercida sabre 
todas as obras de construcao civil instaladas no solo urbane municipal. 

Art. 1 ° - Fica aprovada a lnstrucao Normativa do Sistema de Fiscalizacao N° 
003/2019, Versao 01,que segue anexa coma parte integrante deste Decreto. 

DECRETA: 

0 Chefe do Poder Executivo Municipal no uso das atribuicoes legais que lhe sao 
conferidas e objetivando a operacionalizacao do Sistema de Controle lnterno do 
Municipio, no arnbito deste Poder, 

Aprova a lnstrucao Normativa SFZ N.0 

003/2019 - Versao 01 do Sistema de 
Fiscaliza~ao e da outras provldenctas. 

DECRETO N° 181/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 



era considerada indiciada assim que estiver com os d) Obra iniciada - 
alicerces prontos. 

c) Habite-se - Autorlzacao expedida pela autoridade municipal e para uso de ocupacao 
de edtftcacoes conclufdas. 

b) Embargo - E a medida legal efetuada pela prefeitura, tendente a assustar o 
procedimento de obra ou instalacao, cuja execucao esteja em desacordo com 
determinadas prescrlcoes. 

a) Alvara - Autorizacao expedida pela autoridade municipal e para execucao de obras de 
construcao, rnodiflcacao, que forma ou dernollcao: 

IV - CONCEITOS 

1. Constituicao Federal; 
2. C6digo Civil 
3. PDM - Plano Diretor Municipal Lei 1731/2006 
4. C6digo De Obras Municipais Lein° 1488/1998 
5. Lei de Parcelamento de Solo Urbano Lei 1183/1988 

111 - BASE LEGAL 

Abrange o Gabinete do Prefeito, Setor de Fiscalizacao, a Secretaria Municipal de Financas. 
Setor de Tributacao, Secretaria Municipal de lnfraestrutura, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Controladoria lnterna e Procuradoria Geraldo Municipio de Afonso Claudio. 

11 - ABRANGENCIA 

Esta lnstrucao Normativa regulamenta os procedimentos a serem adotados para a 
Fiscalizacao de Obras, a ser exercida sobre todas as obras de construcao civil instaladas no 
solo urbane municipal. 

I - FINALIDADE 

Versao: 01. 
Aprovacao em: 15/05/2019 
Ato de aprovacao: Decreto N° 181/2019 
Unidade Responsavel: Setor de Fiscalizacao 

INSTRUCAO NORMATIVA SFZ N° 003/2019 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



tro - Afonso Claudio - Espirito Santo - Telefax ~2:-71' 

Para efeito desta 
Fiscalizar Obras: 

deveres eticos do Fiscal Municipal quando for 

Prac;a da lndependencla, 3 

Do Fiscal Municipal 
0 Fiscal Municipal e o servidor responsavel por exercer o poder de policia administrativa do 
Municipio, a fim de garantir o interesse publico no cumprimento das leis urbanisticas, 
devendo para isso, aplicar, no arnbito de sua competencia, as medidas e sancoes 
correspondentes as infracoes de que tomar ciencia. 

VI - RESPONSABILIDADES 

Nos cases de reforma e arnpllacao, o projeto devera center legendas, conforme o disposto 
no Artiga 6°, paraqrato 3°, Incises I a IV, da Lei 1.488/98 (C6digo de Obras e Editicacoes do 
Municipio de Afonso Claudio). 

V) Projeto Arquitetonico devidamente assinado em 03 vias, composto de: 
a) Planta de situacao: 
b) Planta de Localizacao; 
c) Planta Baixa de cada pavimento; 
d) Planta da cobertura com especificacoes (tipo e lncllnacao): 
e) No minima 01 corte transversal e longitudinal; 
f) Fachada; 
g) ART OU RRT de projeto assinado pelo Responsavel Tecnico e Proprietario. 

IV) BCI (Boletim de Cadastro lmobiliario), 

Ill) Comprovante de titularidade do im6vei, a saber: 
a) Escritura do terreno registrada em cart6rio. (preferencialmente atualizada) ou, 
b) Recibo de Compra e Venda, desde que o im6vel se encontre em area consolidada, 
conforme Artiga 9°, da Lei n° 1.932/10, C6digo Tributario Municipal e Artiga 1 °, da Lei n° 
2.093/14, lnciso Ill, que altera o Artiga 60 da Lei 1.731/06, devidamente comprovada par 
meio de relat6rio fotoqrafico, com Declaracao de Posse Mansa e Pacifica, assinada pelos 
confrontantes; 

II) Certidao Negativa de Oebitos Municipais; 

I) Requerimento modelo da Prefeitura de Afonso Claudio; 

o municipio de Afonso Claudio passara a exigir os seguintes documentos, para aprovacao 
de projetos, licenciamento de Obras e Editicacoes e concessao de Alvara de Construcao: 

V - DOCUMENTOS NECESSARIOS 

f) Vistoria - Diligencia efetuada por funclonario credenciado pela Prefeitura Municipal, 
para verificar as condicoes de uma edlftcacao ou obra em andamento. 

e) Posse Mansa e Pacifica - Quando a posse nao e perturbada pelo proprietario, 
que se mantern inerte na defesa de seu dominio, nae ha contestacao registrada. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



outras fiscahzacces, e dentro da area legal de 
o fiel cumprimento da leqislacao municipal. 

c) Desenvolver em conjunto co 
cornpetencia, acoes fiscais voltada 

Do Chefe da Fiscaliza~ao 

O Chefe da Flscalizacao, no uso de suas atribuicoes. de uma obra sera considerada 
indiciada assim que estiver com os alicerces pronto e vera: 

a) Coordenar todas as acoes e atividades de cornpetencia da Divisao de Fiscatizacao de 
Licenciamento de Obras, de modo a buscar raclonalizacao de procedimentos e eficiencla 
processual. 

b) Verificar se os documentos fiscais lavrados atendem a todas as formalidades legais, e se 
neles consta o artigo infringido na Leqislacao Municipal, facultando o direito de defesa ao 
infrator. 

a) ldentificar-se previamente, sempre que estiver em acao de fiscalizacao: 

b) Abordar as pessoas de forma educada e formal; 

c) Guardar sigilo das acoes de fiscalizacao: 

d) Manter a discricao e portar-se de forma compatfvel com a moralidade administrativa; 

e) Quando em acao fiscal, apresentar o material inerente a atividade de fiscalizacao: 

f) Preencher os forrnularios de fiscalizacao atentamente, de forma concisa e com letra 
legivel, circunstanciando os fates averiguados com informacoes objetivas e enquadramento 
legal correto; 

g) Abster-se de aceitar favorecimentos que impliquem no recebimento de beneficios, bem 
como presentes e brindes de qualquer especie; 

h) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver 
conhecimento em razao das atribuicoes do cargo; 

i) Zelar pela rnanutencao e uso adequado de equipamentos e demais instrumentos 
utilizados nas acoes de fiscalizacao em geral e, especificamente, aqueles que lhe forem 
confiados; 

j) Devolver todo o material inerente a atividade de fiscalizacao por ocasiao de eventuais 
afastamentos e, 

k) Cumprir e fazer cumprir as normas legais atinentes a Fiscalizacao de Obras civis. 

I) Prestar ao contribuinte as informacoes por ele solicitadas, direcionando-o ao setor 
competente sempre que a informacao indagada nae estiver sob o seu dominio. 

m) Esclarecer ao contribuinte sobre as disposicoes das leqislacoes municipais, cujas 
diretrizes lhes compete observar. 

n) Auxiliar o contribuinte quanta a estrutura formal e demais procedimentos inerentes a 
autuacao dos processes administrativos previstos nesta Normativa. 

o) Quando solicitada pelo contribuinte, e desde que designada pela Chefia, realizar 
diliqencia "in loco" para execucao de vistoria objetivando agilizar os processes de 
reqularizacao e licenciamento. 

p) Atualizar a planilha das obras em execucao, que estao sob fiscalizacao, efetuando 
registros de acompanhamento e monitorando os prazos. 
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Prac;a da Independencia, 341 -Centro - Afonso Claudio - Espirito Santo - Te 

1 - A atuacao da Fiscalizacao de Obras, tera abranqencia em todo o Municf pio, e dar-se-a 
nos estritos termos da leqistacao, com o fim de assegurar o normal exercicio dos direitos 
individuais, amoldando-os ao interesse coletivo, ensejando uma conduta sempre pautada 
pelos principios que regem a Admtnistracao Publics, tais come o principio da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiencia. 

Todas as obras de construcao civil edificada, ou em edifica9ao, regulares ou irregulares, 
pertencentes a pessoas ffsicas ou jurfdicas, publicas ou privadas, destinadas ao uso 
residencial, comercial, industrial, institucional, e outros de qualquer natureza, situados neste 
Municf pio, sac objetos da flscalizacao e estao condicionadas a concessao da t.icenca de 
Obras pela Administracao Municipal. 

2 - Ocorrera desiqnacao de agente(s) fiscal(ais) para cumprir escala de services internos ou 
externos, com o fim de verificar o cumprimento das normas municipais urbanfsticas vigentes 
envolvendo: 

- Atendimento ao munfcipe para retirada de duvidas quanto a leqislacao aplicada; 

- Realizacao de operacao especial em determinados locais e/ou estabelecimentos; 

- Fiscalizacao de retina - busca ativa; 

- Realizacao de blitz fiscal seguindo ~ teiro previamente estabelecido pela Chefia imediata. 

• 0 Fiscal Municipal devera visitar a obra, identificar em sua informacao se a obra [a 
se encontra iniciada ou nae, e se ja iniciada o fiscal devera ernbarqa-Ia, pois, a 
mesma ainda nae tern ltcenca para se iniciar, conferir se a area onde esta sendo 
realizada a obra e uma Area de Preservacao Permanente - APP ou Area de Risco, 
devendo em case afirmativo embargar a obra imediatamente, sendo que as 
tnforrnacoes dos fiscais deverao ser acompanhadas de fotos do angulo frontal e 
laterais da obra. 

• O fiscal devera criar rotas em todo municipio para identificar as obras sem a devida 
licenca. 

• 0 fiscal devera acompanhar as obras [a licenciadas para verse estao de acordo com 
o projeto aprovado. 

VII - PROCEDIMENTOS 

h) lnformar ao secretario de Financas, a Procuradoria do Municipio e as autoridades 
superiores as irregularidades detectadas "in loco" pelo corpo fiscal, para tomada das 
providencias necessarias a reqularizacao da infracao. 

j) Manter sempre atualizado o quadro de acompanhamento das obras em execucao por 
setor/bairro, visando monitorar e acompanhar as acoes fiscais de inicio, meio e do fim da 
obras, acompanhando sistematicamente o prazo dado pelo agente fiscal para o 
cumprimento das irregularidades constatadas. 

k) Encaminhar e acompanhar junto a Procuradoria Municipal pedido de embargo judicial 
para todas as obras, que ap6s notflcacao e embargo fiscal, continuam a construcao 
descumprindo a legisla9ao urbanfstica do Municf pio. · 
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3 - A fiscalizacao considerada de retina consiste nas acoes fiscais cotidianas, busca ativa, 
realizadas em campo pelo Agente Fiscal no setor para a qual este tenha sido previamente 
designado pela chefia imediata, e de acordo com escala fiscal previamente estabelecida. 

Essa escala consiste na distribuicao dos setores/bairros entre os Fiscais Municipais, que 
sera elaborada pela Chefia imediata juntamente com os Agentes Fiscais, de modo a se 
definir com imparcialidade e equidade o setor para o qual cada Agente sera designado. 

O Fiscal Municipal designado para trabalhar em determinado setor/bairro sera responsavel 
por qualquer obra que iniciar suas operacees sem a devido licenciamento de obra. 

Cabera ao Fiscal Municipal fazer o acompanhamento sistematico, a monitoramento e 
registro das obras existentes no seu setor ate a sua conclusao, au pelo tempo que durar sua 
desiqnacao, que nae devera ser superior a 03 (tres) meses. 

Quando, por acao fiscal de retina no setor, ou ainda em outras operacoes fiscais de busca 
ativa, for constatado que obra civil esta sendo executada sem a licenca de obra renovada, a 
agente fiscal deve realizar o imediato embargo. 

4 - A realizacao da fiscalizacao externa sera previamente planejada pela autoridade 
competente que expedira desiqnacao aos Agentes Fiscais escalados, objetivando: 

I - Participacao em operacao fiscal especial, integralizada com outros entes federativos em 
locais e/ou estabelecimentos previamente determinados na designa9ao ou piano de acao, 
com o fim de verificar a cumprimento das obriqacoes legais no arnblto de sua cornpetencia. 

II - Participacao em operacao surpresa ostensiva/coercitiva - blitz fiscal - em locais e/ou 
estabelecimentos-alvo previamente indicados na desiqnacao au piano de acao, com o fim 
de verificar e coibir irregularidades fiscais, em conformidade com as exiqencias da 
leqislacao municipal em vigor. 

5 - Ap6s requerimento da l.icenca de Obra o Agente Fiscal designado devera realizar 
diligencia "in loco" para fins de proceder a demanda fiscal requerida, devendo dentre outras 
observacoes, verificar se: 

a) 0 endereco da obra au objeto da denuncia esta correto; 

b) Nas proximidades existe algum impedimenta legal ao licenciamento (escola, igreja, 
creche, c6rrego, etc ... ); 

c) A obra ja executada foi regularmente licenciada ou nao: 
d) Na obra em execucao as normas de seguranc;a estao sendo observadas e os 
documentos legais (licence de obra e projeto aprovado) estao disponiveis para consulta; 

e) Se a obra invade area publica; 

Ao final de cada acao, devera o Agente Fiscal lavrar documento com a descricao dos fates e 
dos resultados alcancados, anexando a este toda a documentacao pertinente ao ato 
fiscalizat6rio, com vistas a instauracao do processo administrative e/ou tributario, quando 
necessario, segundo os forrnularios estabetecidos no anexo I desta Normativa. 

6 - Os Agentes Fiscais terao o dever de realizar efetivamente a acao fiscal para a qual 
estarao designados sob pena de Processo Administrative Disciplinar e penalidades cabfveis. 

O atraso injustificado ou o nae cumprimento das ftscahzacoes previstos nesta IN, e para os 
quais o Agente Fiscal tenha sido previamente designado, acarretara apiicacao sancoes 
administrativas legalmente cabfveis. 

A autoridade competente ao designar a r alizacao de fiscalizacao externa, devera planejar 
estrategicamente a acao, provendo as .i eios neces · ios a sua execucao, bem coma, 
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