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CIDADES

Demora na análise de
processos para obras e
empresas preocupa
conselhos em Goiânia
Conjuntos de documentos que sejam mais complexos devem ser
físicos e passar por avaliação da Prefeitura

19/09/2022 - 22:00

A morosidade na análise manual de processos de projetos
de obras e de abertura de empresas, em Goiânia,
preocupa os conselhos goianos de contabilidade e
arquitetura. O Conselho Regional de Contabilidade de
Goiás (CRC-GO) diz que está em contato constante com a
Prefeitura para agilizar os trâmites. Já o CAU-GO se
preocupa com critérios técnicos que serão utilizados nas
análises.

A portaria N. 74, que foi publicada pela Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh)
na última sexta-feira (16), retomou a análise de processos
e projetos para obras e abertura de empresas na capital. O
documento foi necessário, pois o novo Plano Diretor (PD)
de Goiânia entrou em vigor no dia 1º de setembro,

Paço Municipal: Seplanh diz que reabertura de serviço teve pouca procura
(Foto: Diomício Gomes)
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fazendo com que o anterior e todas as antigas leis
complementares fossem revogadas.

O problema é que mesmo seis meses depois da aprovação
do PD, que ocorreu em março, as novas leis que traçam os
regramentos mais especí�cos da cidade ainda não estão
prontos. Por isso, durante 16 dias as avaliações de
projetos e aberturas de empresas em Goiânia �caram
paralisadas.

A portaria regulamenta que no caso dos documentos de
uso do solo, as atividades econômicas com grau de
incomodidade 1 e/ou 2 e com área ocupada pela atividade
de até 90 m² serão publicados em até 24 horas, após baixa
bancária da taxa alusiva ao documento. Todos os trâmites
podem ser feitos on-line. Já os processos de uso do solo
para atividades econômicas mais complexas deverão ser
abertos de forma física e serão analisados caso a caso, a
�m de veri�car a consonância com a legislação vigente, e
havendo serão publicados.

Somente em agosto deste ano, foram publicados 3,1 mil
documentos de uso do solo para atividade econômica na
capital. A presidente do CRC-GO, Sucena Hummel, explica
que cerca de 90% dos processos são de atividades
econômicas com grau de incomodidade 1 e/ou 2, como
agências de viagens e bancos.

Entretanto, mesmo com volume menor, Sucena esclarece
que o CRC-GO está em contato constante com a Prefeitura
para dar maior celeridade à análise dos processos mais
complexos. “Nos garantiram que estão montando uma
força-tarefa para cuidar disto. Mesmo assim, pedimos que
qualquer um que tenha qualquer tipo de problema entre
em contato conosco para que também possamos cobrar
da Prefeitura.”

Além disso, ela aponta que o conselho também está
acompanhando o andamento da aprovação da Lei das
Atividades Econômicas, que regulamenta o uso do solo.
Ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) e irá para votação em plenário nesta terça-feira (20).

Leia também:

- Ausência de leis paralisa avaliação de projetos de obras
e abertura de empresas em Goiânia

Classi Clube O Popular Jornal Daqui Jornal do Tocantins Ludovica

62 99995 2795 ELISA ANUNCIE AQUI ASSINE JÁ

CAPA POLÍTICA ECONOMIA MUNDO CIDADES ESPORTE MAGAZINE LUDOVICA OPINIÃO INFOMERCIAL BIBLIOTECA PUB. LEGAL
PODCAST DIGITAL

BUSCAR

https://api.whatsapp.com/send?text=Demora%20na%20an%C3%A1lise%20de%20processos%20para%20obras%20e%20empresas%20preocupa%20conselhos%20em%20Goi%C3%A2nia%20https%3A%2F%2Fopopular.com.br%2Fnoticias%2Fcidades%2Fdemora-na-an%25C3%25A1lise-de-processos-para-obras-e-empresas-preocupa-conselhos-em-goi%25C3%25A2nia-1.2532665%3Fref%3Dwhatsapp
https://opopular.com.br/noticias/cidades/aus%C3%AAncia-de-leis-paralisa-avalia%C3%A7%C3%A3o-de-projetos-de-obras-e-abertura-de-empresas-em-goi%C3%A2nia-1.2530464
https://www.gjccorp.com.br/
https://classi.com.br/
https://clube.opopular.com.br/
https://daqui.opopular.com.br/
https://www.jornaldotocantins.com.br/
https://ludovica.opopular.com.br/
https://opopular.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562999952795
https://uaiz.opopular.com.br/anuncie-pop
https://opopular.com.br/popstore-web/?token=47dde0109ce48908b20775f22eaa35e3
https://opopular.com.br/?ref=menu
https://opopular.com.br/noticias/ludovica
https://especiais.opopular.com.br/biblioteca-o-popular
https://opopular.com.br/publicidade-legal
https://opopular.com.br/noticias/podcast


20/09/2022 11:23 Demora na análise de processos para obras e empresas preocupa conselhos em Goiânia

https://opopular.com.br/noticias/cidades/demora-na-análise-de-processos-para-obras-e-empresas-preocupa-conselhos-em-goiânia-1.2532665 3/31

- Bens tombados podem ser usados para aumentar
prédios em Goiânia

- Mais empreendimentos vão precisar de estudo de
impacto de trânsito em Goiânia

A morosidade das análises também preocupa o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO). “Existe a
demanda acumulada dos projetos que não foram
enviados desde o início do mês, além da demanda normal
daqui para a frente. É uma situação delicada, pois os
projetos são muito detalhados e é necessário tempo para
ver se tudo está de acordo”, aponta Nilton Lima,
conselheiro federal.

Em nota, a Seplanh informou que “a emissão do
documento de Uso do Solo para projetos demanda uma
análise mais aprofundada e, por este motivo, faz-se
necessário um prazo maior para conclusão.”

A pasta também comunicou que “no primeiro dia de
reabertura do sistema a busca presencial pelo serviço
junto à Gerência de Informação de Uso do Solo da
Seplanh foi considerada baixa em relação ao esperado” e
que “cabe esclarecer que a grande demanda é por meio
do sistema conjunto com a Junta Comercial do Estado de
Goiás, que já está viabilizado para deferimento ou não das
atividades solicitadas.”

Responsabilização de arquitetos representa um risco, diz
CAU-GO

A portaria Nº 74, que foi publicada pela Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh)
na última sexta-feira (16), também faz autorizações
relacionadas à execução de obras na capital. 

De acordo com o documento, até que as novas legislações
sejam aprovadas, a protocolização de processos on-line,
pelo Sistema Alvará Fácil, está liberada para revalidação
dos alvarás de construção, de acréscimo e de demolição e
autorizações para tapumes e de canteiro de obras. 

Já os processos que estão em andamento, abertos de
forma física ou on-line, e precisam de pareceres ou outros
documentos com a �nalidade de conclusão para emissão
do alvará de construção e/ou de localização e
funcionamento serão analisados caso a caso para
veri�cação da solicitação. 
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Navegue pelo assunto:

Cidades Análise Processos Goiânia Plano Diretor Atraso

Leia também:

No caso das obras, além da Lei das Atividades
Econômicas, outros textos também são importantes, como
o Código de Obras. “Atualmente, é consenso que o recuo
frontal, por exemplo, deve ser de cinco metros. Como �ca
se um alvará for concedido assim e a Câmara aprovar que,
na verdade, o recuo deve ser de seis metros?”, questiona
Nilton Lima, conselheiro federal do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO). 

De acordo com ele, mesmo que a análise feita pela
Seplanh seja baseada nos textos que estão na Câmara,
não há garantias de que eles serão aprovados pelos
vereadores sem nenhuma alteração. “No �m, a
responsabilidade recai sobre o arquiteto. Como explicar
para um cliente que está pagando, que teremos de
começar uma obra de novo e que ele terá que gastar mais
dinheiro por conta disso?”

Em nota, a Seplanh informou que “os processos de alvará
de construção analisados atualmente são aqueles abertos
até 31/8/2022, ainda sob a vigência das Leis
Complementares nº 171/2007 e 177/2008, que dispõem
sobre o Plano Diretor de Goiânia e o Código de Obras do
Município. Portanto, não serão interferidos por uma nova
legislação.”

Escolha seu assunto favorito.
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