
NÓS

ORIENTAMOS!

PROFISSIONAL – Buscamos a valorização dos profissionais das áreas tecnológicas 
envolvidos na realização dos anseios da sociedade. E a valorização do trabalho dos 
funcionários das esferas Federal, Estadual e Municipal envolvidos na aprovação e 
fiscalização de projetos e obras.

VAI

CONSTRUIR?

Mãos à obra
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas | Publicação Especial 2017

Esta car�lha de VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL foi criada com o apoio de profissionais associados.

SOCIEDADE – Obje�vamos orientá-la quanto aos procedimentos para iniciar uma 
construção, desde a escolha do profissional habilitado nas áreas de Engenharia ou 
Arquitetura, a criação do projeto e regularização de documentação junto aos órgãos 
competentes, passando pelas fases da obra até o seu encerramento.



01 - COMO COMEÇAR?

Informe-se sobre a propriedade, verifique se o 
imóvel está escr i turado e se a escr i tura é 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 
Confira as dimensões que constam na escritura 
com as do terreno, no local. Exija as cer�dões 
nega�vas de débitos junto ao município, Estado 
e/ou União.

Caso o terreno esteja localizado em loteamento, cer�fique-se sobre a aprovação e o 
licenciamento do mesmo pelo município, se já houve registro para o mesmo ou se há algum �po 
de impedimento.

Procure um arquiteto ou engenheiro civil para elaborar os projetos e fazer o acompanhamento 
técnico da sua obra. Os projetos e a execução podem ser contratados com diferentes 
profissionais.

Consultar um destes profissionais não é um luxo e sim uma a�tude inteligente de quem quer ter 
segurança, e economizar tempo e dinheiro. Um projeto bem elaborado evita muitas indisposições 
futuras. O custo com a contratação de profissionais será recuperado com soluções que minimizem 
desperdícios e com a u�lização correta dos materiais. Es�ma-se que a economia pode chegar a 
impressionantes 12% do valor final da obra.

Um projeto bem elaborado permite que a sua casa possa receber a iluminação do sol em grande 
parte do dia, fazendo que o seu gasto com energia se torne bem menor. Levantar corretamente a 
quan�dade necessária de material, criar obras com boas condições de acús�ca, ven�lação, 
iluminação, segurança, conforto e bem-estar, farão parte dos serviços contratados.

É importante firmar um contrato entre as partes, descrevendo os serviços que serão realizados e o 
preço acertado, além das obrigações de ambas as partes. Cer�fique-se que o profissional esteja 
habilitado perante o Conselho e a Prefeitura Municipal.

VOCÊ SABIA QUE:

RESPONSABILIDADE CIVIL é a aplicação de medidas que 
obriguem a reparação de dano moral ou patrimonial causado a 
terceiros.
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado 
a repará-lo.
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Responsabilidade contratual:
Pelo contrato firmado entre as partes para a execução de um determinado trabalho, sendo 
fixados os direitos e obrigações de cada uma das partes; 

Responsabilidade pela solidez e segurança da construção:
O profissional responde pela solidez e segurança da obra durante 5 anos. Porém, se a obra 
apresentar problemas de solidez e segurança e, através de perícias, ficar constatado erro do 
profissional, este será responsabilizado, independente do prazo transcorrido;

Responsabilidade pelos materiais:
A escolha/liberação dos materiais da obra é da competência do profissional. É comum fazer a 
especificação dos materiais em "Memorial Descri�vo". Quando o material não es�ver de acordo 
com a especificação, ou dentro dos critérios de segurança, deve ser rejeitado, sob pena de 
responder por qualquer dano futuro; 

Responsabilidade por danos a terceiros:
É muito comum na construção civil a constatação de danos a vizinhos, em virtude da vibração de 
estaqueamentos, fundações e quedas de materiais. Os danos resultantes desses incidentes 
devem ser reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providências necessárias para que 
seja preservada a segurança, a saúde e o sossego de terceiros.

02 - OS PROJETOS

Apresente ao profissional  suas necessidades:

- Como quer a sua obra?

- Qual o tamanho da família? (Pretendem ter 
mais filhos, ou em breve eles devem sair de casa?

- O que ela deve conter?

- Recebem muitos amigos ou visitantes?

- Há preocupações com acessibilidade?

- Qual é o orçamento disponível?

- Em quanto tempo pretende concluir a obra?

Com essas informações o profissional iniciará a elaboração dos projetos dentro das suas 
condições. Alterações necessárias poderão ser realizadas no decorrer da obra.
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Verifique na Tabela abaixo quais os projetos exigidos para os diferentes �pos de obra:

Atenção: É recomendável que seja elaborado todos os projetos para qualquer �po de obra.

Os projetos:
- Projeto de engenharia/arquitetônico: define o espaço e a forma da construção. O tamanho de 
cada cômodo e suas aberturas (janelas e portas).
- Projeto estrutural: define a fundação, os alicerces, os pilares, lajes e as vigas de sustentação, do 
piso até o telhado.
- Projeto de instalações elétricas de baixa tensão: define as tubulações, as fiações, os disjuntores, 
os pontos dos interruptores, tomadas, lâmpadas e pontos para telefone.
- Projeto de instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e gás: 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 sép�ca, além das tubulações de gás encanado.
- Projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio: define onde ficaram os ex�ntores, 
hidrantes, caixa d'água e barriletes.

As construções devem obedecer a legislação vigente do Município, por isso, você deve dirigir-se à 
Prefeitura Municipal ou consultar o profissional para obter informações sobre os �pos de obra e a 
área permi�da para construção no seu terreno. 

Além da Legislação Municipal, devem ser observadas as Legislações Estadual e Federal, por 
exemplo: a acessibilidade (acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais) e a 
permeabilidade do solo (preservação do meio ambiente), Corpo de Bombeiros, companhia de 
água e esgoto e companhia de energia elétrica.
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TIPO DE OBRA ÁREA

En
ge

n
h

ar
ia

 /

A
rq

u
it

e
tô

n
ic

o

Es
tr

u
tu

ra
l

El
é

tr
ic

o

H
id

rá
u

li
co

P
re

v.
C

o
m

b
.

In
cê

n
d

io

Habitação Unifamiliar até 100 m² Sim Sim Sim

Habitação Unifamiliar acima 100 m² Sim Sim Sim Sim Sim

Habitação Cole�va qualquer Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Conjunto Habitacional qualquer Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Comercial até 100 m² Sim Sim Sim Sim

Comercial acima 100 m² Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Comercial/Residencial até 100 m² Sim Sim Sim Sim

Comercial/Residencial acima 100 m² Sim Sim Sim Sim Sim Sim

EDIFICAÇÕES PROJETOS NECESSÁRIOS

EX
EC

U
Ç

Ã
O
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VOCÊ SABIA QUE:

NR (Normas Regulamentadoras) são conjuntos de leis que 
visam parametrizar as prá�cas de trabalho da construção civil e 
tem como propósito reduzir e evitar acidentes de trabalho no 
setor.

As principais NRs na Construção Civil são:

- NR4: fala a respeito do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT). Seu intuito é proteger a integridade �sica do trabalhador e favorecer sua 
saúde no canteiro de obras. 

- NR5: obriga empresas com 20 colaboradores ou mais a cons�tuir uma CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes). 

- NR6: exige que as construtoras providenciem Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
para prevenção de riscos e acidentes durante a jornada de trabalho. 

- NR7: obriga as construtoras a adotarem o Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional (PCMSO), para diagnós�co e tratamento de male�cios à saúde ocasionados em 
função do trabalho. 

- NR8: es�pula requisitos técnicos mínimos que as edificações devem apresentar, de modo 
a garan�r a segurança de quem venha as ocupar após a entrega do empreendimento. 

- NR9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tem como intuito proteger a saúde e 
a integridade �sica do trabalhador mediante avaliações e controle de riscos no canteiro de obras. 

- NR10: es�pula requisitos e condições mínimas de trabalho que estejam relacionados às 
instalações elétricas, de modo a garan�r a integridade do trabalhador. 

- NR12: estabelece referências técnicas e medidas de proteção à saúde e à integridade 
�sica do trabalhador que u�liza máquinas e equipamentos.

- NR15: trata de a�vidades e operações insalubres, sendo seu conhecimento de vital 
importância para evitar possíveis processos trabalhistas. 

- NR16: trata das a�vidades consideradas perigosas, com maior risco para a segurança do 
trabalhador, estabelecendo recomendações de prevenção. 

- NR18: considera as condições e o meio ambiente de trabalho na construção civil. 

- NR26: define requisitos de sinalização de segurança, orientando a respeito das cores que 
devem ser usadas no canteiro de obras, de modo a evitar acidentes, iden�ficar equipamento de 
segurança, entre outras atribuições. 

- NR35: está voltada à segurança das a�vidades profissionais desenvolvidas nas alturas, 
para minimizar acidentes.



04 - INÍCIO DA OBRA

Agora que você possui o Alvará de Construção, já 
está em condições de iniciar sua obra. Para tanto 
mantenha no local da construção:

- O Alvará de Construção;
- Uma via de todas as ARTs ou RRTs recolhidas;
- Caderneta de Obras (Lei no Município de Alfenas;

- Uma cópia de todos os projetos. Estes documentos deverão ficar à disposição da fiscalização e 
para consulta dos profissionais.

Para qualquer alteração na obra, deve-se sempre consultar o responsável pela elaboração dos 
projetos. Existem obrigações legais referentes ao Direito Autoral, impostas por lei. É importante 
registrar todas as alterações ocorridas durante a obra através de revisão nos projetos.

Lembre-se que:
- A fixação da placa de iden�ficação do profissional / empresa responsável é exigida pela Lei 
5.194/66, sendo uma obrigação destes.

05 - DURANTE A OBRA

D u ra nte a co n st r u çã o ex i j a a p re s e n ça d o 
profissional em todas as etapas da obra, pois ele 
garan�rá que a construção ocorra de acordo com 
o s p ro j eto s , sen d o e le o res p o n s áve l pe la 
segurança e qualidade da obra.

Cuidados importantes:

- Observar rigorosamente os projetos e a orientação do responsável técnico;

- Adquirir materiais e serviços de qualidade comprovada. Eles colaboram para garan�r a 
qualidade da obra como um todo;

- Contratar mão de obra especializada e qualificada em todas as etapas.
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Verifique junto à Prefeitura Municipal o valor da taxa de emissão do Alvará de Construção e 
demais taxas para aprovação.

Veja a documentação necessária:
- Documento de propriedade do imóvel (Matrícula atualizada do registro de imóveis/Cer�dão de 
Inteiro Teor / Escritura);
- Projetos de acordo com a obra;
- Respec�vas ARTs ou RRTs de execução de obra/serviço;
- Caderneta de Obras (Lei no Município de Alfenas);
- Requerimento solicitando o Alvará;

Após a emissão do Alvará de Construção a obra deve ser inscrita junto ao INSS e FGTS, para o 
registro dos operários que irão trabalhar na construção.

03 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

Já tendo contratado um profissional, saiba que 
ele tem obrigação legal de aprovar os projetos 
junto à Prefeitura Municipal que emi�rá o Alvará 
de Construção.

O Alvará de Construção é a permissão que a 
Prefeitura concede para o início da sua obra.

VOCÊ SABIA QUE:

ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica, emi�da pelo 
Engenheiro Civil, através do CREA – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia.

RRT é o Registro de Responsabilidade Técnica, emi�da pelo 
A rq u i te to e U r b a n i s ta , a t ravé s d o C AU – C o n s e l h o d e 
Arquitetura e Urbanismo.

A ART ou o RRT são a formalização do contrato entre o cliente e 
o profissional, onde se estabelece, além das obrigações 
contratuais, a iden�ficação dos responsáveis pela obra ou 
prestação de serviços. É uma garan�a pelos serviços prestados. 
A taxa incidente varia de acordo com o �po de serviço. O 
recolhimento é obrigação do profissional ou da empresa 
contratada.
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Observações importantes, no município de Alfenas:

- Só serão permi�das rampas de acesso de veículos com rebaixamento de meio fio.
- Os passeios terão inclinação entre 1% e 3% para a guia, não podendo haver degraus ou qualquer 
obstáculo que impeça o transito de pedestres.
- É proibido usar a rua para preparar argamassa ou depositar materiais de construção.
- As águas pluviais não poderão ser ligadas na rede de esgoto.
- Ficam os responsáveis pela obra (profissional e proprietário) cientes que o descumprimento dos 
itens acima e de qualquer item da Lei Municipal nº 856 de 23/11/1964 (Código Municipal de 
Obras), estarão sujeitos as penalidades previstas.

E na sua cidade? Verifique juntamente a Prefeitura Municipal.

06 - TÉRMINO DA OBRA

C o n c l u í d a a o b ra d e a co rd o co m o p ro j eto 
a p ro va d o fa z - s e n e c e s s á r i a a V i s t o r i a d e 
Conclusão e Habite-se.

O “Habite-se” é o documento fornecido pelo 
município que autoriza a ocupação do imóvel.

A Prefeitura Municipal fará a vistoria da obra, emi�ndo o Cer�ficado de Conclusão da Obra, 
encerrando aí a sua construção.

Veja a documentação necessária:
- Baixa da Caderneta de Obras (Lei no Município de Alfenas);
- Requerimento solicitando o Habite-se;

Não se esqueça de guardar os seguintes documentos:
- Os projetos;
- A(s) ART(s) ou RRT(s);
- As Cer�dões Nega�vas (CND) do INSS e FGTS;
- Habite-se;
- Cer�ficado de conclusão de obra.

Alguns destes documentos serão necessários para a Averbação da construção junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis. A Averbação da construção é o registro da existência da edificação no 
terreno.
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Tabela ASSEARA de honorários de serviços Básicos de Engenharia e Arquitetura.

Observação:
Os valores acima podem variar de acordo com o nível de complexidade da construção a ser 

Consulte a tabela completa em h�p://www.asseara.wix.com/home.
desenvolvida.

Conheça outras tabelas de honorários:

- IMEC/MG - Ins�tuto Mineiro de Engenharia Civil: h�p://www.imecmg.org.br/30/index. 
php/imec/ins�tucional/tabela-de-edificacoes

- CAU/BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo: h�p://www.caubr.gov.br/wp-content/ 
uploads/2013/11/2013.08.16-CEAUeCBA-Tab-Remun-Proj-Arq-Edif.pdf

8

Mãos à obra

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

acima 300 m²até 300 m²

Projeto de Engenharia/Arquitetônico (projeto legal) R$ 16,00 R$ 13,60

Projeto Estrutural R$ 12,50 R$ 10,63

Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão R$ 8,50 R$ 7,23

Projeto Padrão de Entrada de Energia (por consumidor)

Projeto Inst. Hidráulicas, Sanitárias, Pluviais e Gás R$ 8,50 R$ 7,23

Locação do Lote R$ 2,00 R$ 1,70

Visita Técnica à Obra (por hora)

Consultoria Técnica (por hora)

Administração da Obra

Laudo Técnico

• Ex�ntor: 3 salários mínimos*

OBRA
SERVIÇOS 

Responsabilidade Técnica de Execução

Projeto de Instalação de Prevenção e Combate à 

Incêndio

Para pavimento �po descontar acumula�vo de 7%, a par�r do 4º pavimento �po.

R$ 200,00

* Valor referente à instalação com ex�ntor de incêndio. ** Valor referente à instalação

com hidrante/sprinkler.  *** Está incluída uma visita semanal à obra.

Valores para serviços com andamento normal e sem alterações após a aprovação.

Valor es�mado em hora técnica

trabalhada com valor mínimo de

R$220,00 por hora, acrescido de

despesas. (locomoção, estadia,

taxas e impostos).

• Até 300 m²:  1 salários 

• De 300 a 500 m²: 2 sal. 

• Acima de 500 m²:  a combinar

Valor % sobre os custos a combinar 

• Hidrante: R$ 6,00 por m²**

• Sprinkler: R$ 7,00 por m²**

R$ 150,00

R$ 250,00
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Simulador:
Faça uma simulação para saber os valores de projetos para a sua obra:
-1º passo: saiba quantos metros quadrados (m²) terá a sua obra.
- 2º passo: na TABELA DE EDIFICAÇÕES (pág. 03), verifique qual o �po de obra e quais projetos 
serão necessários.
- 3º passo: mul�plique o tamanho da construção (em m²) pelo valor correspondente a cada 
projeto da TABELA DE HONORÁRIOS (pág. 08).
- 4º passo: faça o somatório para saber o valor total es�mado dos projetos.

Bibliografia:

Exemplo:

Simule a sua obra aqui:

-  Fonte de texto: AEAM – Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá; CAU-BR – Conselho Federal 
de Arquitetura e Urbanismo; CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; CREA-MG – 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais; CREA-PR – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná; Prefeitura Municipal de Alfenas.

-  Fonte de Imagens: Capa: h�p://decentro.educacao.sp.gov.br; Imagem 1: h�p://www.submit.10envolve 
.com.br; Imagem 2: h�p://sageone-spainwordpress.s3.amazonaws.com; Imagem 3: h�p://www.recupera 
caodeglosawjk.com.br; Imagem 4: h�p://construferamericana.com.br; Imagem 5: h�ps://nuncaconstrui 
mos.files.wordpress.com; Imagem 6: h�p://4.bp.blogspot.com.

100,00 m²

m²

a)

a)

Projeto de Engenharia/Arquitetônico

Projeto de Engenharia/Arquitetônico

R$ 1.600,00

R$

b)

b)

Projeto Estrutural

Projeto Estrutural

R$ 1.250,00

R$

c)

c)

Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão

R$ 850,00

R$

d)

d)

Projeto Padrão de Entrada de Energia (por consumidor)

Projeto Padrão de Entrada de Energia (por consumidor)

R$ 200,00

R$

e)

e)

Projeto Inst. Hidráulicas, Sanitárias, Pluviais e Gás

Projeto Inst. Hidráulicas, Sanitárias, Pluviais e Gás

R$ 850,00

R$

R$

f)

f)

Projeto de Instalação de Prevenção e Combate à Incêndio

Projeto de Instalação de Prevenção e Combate à Incêndio

R$ 4.750,00

R$

SIMULADOR

SIMULADOR

VALOR ESTIMADO DOS PROJETOS 

VALOR ESTIMADO DOS PROJETOS 

(soma a+b+c+d+e):

(soma a+b+c+d+e):

Qual o tamanho da sua construção em m²?

Qual o tamanho da sua construção em m²?



O site da ASSEARA está disponível na internet no endereço: 
www.asseara.org.br ou www.asseara.wix.com/home ou 
ainda, você pode posicionar o seu leitor de código QR na 
figura ao lado.

Telefones Úteis:

10

Mãos à obra

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Ao preencher a ART do CREA-MG, não esqueça de anotar o 
código da ASSEARA no campo ENTIDADE DE CLASSE. Ajude 
a valorizar a profissão, fortaleça nossa en�dade e contribua 
para a criação de novas ferramentas de apoio a comunidade.

A N O T E

0433
ART - CREA-MG

Se você faz é um profissional do Sistema CAU ou CONFEA, venha fazer parte da ASSEARA. 
Preencha a solicitação de inscrição e entregue na nossa sede. Desfrute das vantagens e dos 
bene�cios oferecidos.

ASSEARA
CREA-MG - Sede 
CREA-MG - Inspetoria Alfenas
Prefeitura Municipal de Alfenas
PMA - Sec Desenvolvimento Urbano
PMA - Sec Habitação
PMA - Sec Meio Ambiente
PMA - Sec Planejamento e Orçamento

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

35 3291 1915
31 3299 8700
35 3291 3922
35 3698 1300  |  35 3698 1700
35 3698 1722
35 3698 1717
35 3698 2120
35 3698 1701

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________



Anotações:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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          Suplentes:
                    Engenheiro Florestal José Carlos de Campos
                    Engenheiro Mecânico Frank Dias Orsi
                    Engenheiro Civil Carlos Rocha de Araujo

Projeto Gráfico e Desenvolvimento:
          Engenheiro Civil Eduardo Luiz Souza Ribeiro | +55 35 9 9957 7259

Tiragem:
          5000 exemplares

associação dos engenheiros, arquitetos
e agrônomos da região de alfenas
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