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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

 

 

 

LEI N.º 2.971, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017  -  

 

EMENTA: Dispõe sobre a Aprovação Responsável 

Célere (ARC) de projetos arquitetônicos de 

construção ou reforma de edificações unifamiliares e 

multifamiliares. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

   

Art. 1º. A Prefeitura Municipal de Petrolina, por meio de seus órgãos competentes, realizará a 

Aprovação Responsável Célere(ARC) de projetos arquitetônicos de construção ou reforma de 

edificação que apresentem até 400 m² de área construída, de uso residencial unifamiliar ou 

multifamiliar, nos termos das Leis Municipais nº 009, de 04 de abril de 1983, nº 010, de 16 de 

maio de 1983, e nº 1.875, de 14 de novembro de 2006, e suas atualizações. 

 

Parágrafo Único. O procedimento regulado por esta lei não se aplica aos empreendimentos 

localizados nas Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, na Zona de Preservação Histórica – 

ZPH, e aos projetos de restauro ou intervenção em imóveis tombados ou preservados por qualquer 

dos entes federados. 

 

Art. 2º A Aprovação Responsável Célere (ARC) será realizada por solicitação do proprietário do 

imóvel e se dará somente quando o proprietário do imóvel, o autor do projeto e o responsável 

técnico pela execução da obra, conjunta e solidariamente, assumirem o compromisso de que a 

elaboração do projeto e a realização da obra estejam estritamente de acordo com o plano diretor, 

as leis municipais de uso e ocupação do solo, código de obras e demais legislações urbanísticas 

vigentes. 

 

Parágrafo único. O compromisso de que trata o caput deste artigo se dará por meio da 

Declaração de Responsabilidade. 

 

Art. 3º O proprietário solicitará a Aprovação Responsável Célere (ARC) mediante apresentação da 

seguinte documentação: 

 

I – Requerimento de Aprovação Responsável Célere (Anexo I); 

 

II – Peças gráficas do projeto arquitetônico completo, em 1 (uma) via digital em formato PDFE 3 

(três) vias impressas, em escala adequada conforme as Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, 

possuindo a seguinte composição mínima:  

 

a) Planta de Situação, Locação e Coberta com topografia do terreno; 
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b) Planta(s) de pavimento(s); 

 

c) Cortes; 

 

d) Fachadas. 

 

III – Documento de Informação Cadastral do Imóvel, dentro do prazo de validade, emitida pela 

Secretaria de Finanças; 

 

IV – Certidão Negativa de Tributos do Imóvel, emitida pela Secretaria de Finanças; 

 

V – Certidão de Inteiro Teor ou Contrato de Compra e Venda do imóvel com reconhecimento de 

firma dos subscritos; 

 

VI – Cópia de documento oficial válido de identificação do proprietário; 

 

VII– ART ou RRT do autor do projeto, devidamente preenchida, assinada e recolhida; 

 

VIII – ART ou RRT do responsável técnico, devidamente preenchida, assinada e recolhida; 

 

IX –  Declaração de Responsabilidade, devidamente preenchida e assinada com reconhecimento de 

firma dos declarantes (Anexo II); 

 

X –  Licença Ambiental expedida pela Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA; 

 

§ 1º. Nas peças gráficas do projeto arquitetônico, as pranchas deverão apresentar “grid” formado 

por linhas horizontais e verticais distantes 1,00 m (hum metro) na escala adotada no desenho, em 

linha pontilhada de espessura 0,1 mm, para leitura facilitada das dimensões de projeto em caso de 

análise e realização de diligências pela fiscalização. 

 

§ 2º. O autor do projeto e o responsável técnico pela execução da obra deverão estar com suas 

inscrições profissionais atualizadas na Prefeitura Municipal de Petrolina, Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS(Anexo III). 

 

§3º. Havendo restrições relativas a áreas e zonas especiais, tais como Área de Preservação 

Permanente e Proteção Ambiental de mananciais, Zona Especial Aeroportuária, estabelecidas por 

legislações específicas em qualquer âmbito da federação, deverá ainda apresentar cópia de projetos 

aprovados e/ou parecer do órgão competente. 

 

Art. 4º.  O protocolamento da solicitação de Aprovação Responsável Célere somente poderá ser 

efetivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade com a apresentação de toda 

a documentação relacionada no art. 3º desta Lei. 

 

Art. 5º.  Protocolada a solicitação, o processo será encaminhado para cálculo das taxas devidas e 

emissão do boleto, conforme disposto na legislação tributária do Município de Petrolina, e 

vistoria fiscal a ser realizada em até 3 dias úteis para a comprovação de que a obra não foi 

iniciada irregularmente. 

 

Parágrafo Único. Constatado o início da construção sem o respectivo alvará, serão aplicadas as 

multas previstas em lei. 

 

Art. 6º.  Recolhido o pagamento das taxas pertinentes, e vistoriado o imóvel na forma do artigo 

anterior, será deferida a autorização para construção e emitido o alvará de execução da obra. 
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Art. 7º. A Prefeitura Municipal de Petrolina poderá, a qualquer momento, proceder à análise do 

projeto apresentado, bem como realizar diligências para fiscalização durante e após a execução da 

obra. 

 

Art. 8º. O setor de análises de projetos, por meio de seus técnicos, estará à disposição para sanar 

dúvidas quanto à legislação vigente. 

 

Art. 9º. Constatado desvio entre qualquer parâmetro construtivo determinado pelas leis 

urbanísticas em vigência e aqueles definidos em projeto e/ou executados na obra, serão aplicadas 

as seguintes penalidades: 

 

I - embargo imediato da obra; 

II – aplicação das multas previstas em lei; 

III - intimação para providenciar a adequação do imóvel às leis urbanísticas vigentes, em até 90 

(noventa) dias; 

IV - cancelamento do alvará de construção; 

V – destruição/demolição. 

 

§ 1º O profissional autor do projeto que tenha sido elaborado em desacordo com a legislação 

urbanística vigente, bem como o profissional responsável técnico pela execução da obra em 

desacordo com a legislação vigente, terão suas inscrições na Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS suspensas por 6 (seis) meses, período durante o qual 

estarão proibidos de apresentar projetos à Prefeitura do Município de Petrolina.  

§ 2º Na hipótese de reincidência, será aplicada a suspensão de 12 (doze) meses. 

 

§ 3º O período estabelecido no inciso III compreende o protocolamento de novo projeto, 

realização de análise pelo setor competente, pagamento de novas taxas e adequação física do 

imóvel. 

 

§ 4º Na impossibilidade de adequação do imóvel, o mesmo deverá ser intimado a proceder à 

demolição em até 60 (sessenta) dias a contar da data da intimação. 

 

§ 5º O não atendimento à intimação acarretará a aplicação de multa diária de 100 (cem) UFMs, a 

contar do 61º (sexagésimo primeiro) dia do não atendimento à intimação. 

 

§ 6º O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU serão notificados quanto a penalidade aplicada aos profissionais que não 

respeitarem as legislações urbanísticas vigentes. 

 

Art. 10. O autor do projeto poderá, a qualquer tempo e justificadamente por escrito, renunciar a 

responsabilidade pela Aprovação Responsável Célere (ARC) quando verificada a execução da 

obra em desconformidade com o projeto aprovado, esgotadas todas as possibilidades de acordo 

com o proprietário do imóvel e com o responsável técnico pela obra para a sua readequação ao 

projeto. 

 

§ 1º A renúncia será avaliada por comissão legalmente constituída para este fim. 

 

§ 2º. Acolhida a renúncia e verificadas as desconformidades informadas pelo renunciante por 

meio de vistoria fiscal, aplica-se o disposto no art. 9º, incisos I, II, III e IV, §§§§ 3º, 4º, 5º e 6º.  

 

§ 3º O profissional responsável técnico pela execução da obra em desacordo com a legislação 

vigente terá sua inscrição na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – 
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SEDURBS suspensa por 6 (seis) meses, período durante o qual estará proibido de apresentar 

projetos à Prefeitura do Município de Petrolina.  

 

§ 4º Na hipótese de reincidência, será aplicada a suspensão de 12 (doze) meses. 

 

Art. 11. Os projetos autorizados e os alvarás de execução concedidos mediante a presente Lei não 

poderão ser beneficiados por qualquer lei de regularização. 

 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias após a sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito, em 14 de novembro de 2017. 

   

 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

    Prefeito Municipal 
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