
APROVAR E REGULARIZAR NOS ÓRGÃO COMPETENTES



Projeto de Prefeitura é um documento que, quando aprovado, tem valor

jurídico e é sujeito à legislação vigente na época de sua aprovação, e

onde constam os parâmetros de uma construção, podendo ser

residencial, comercial, industrial, entre outros. Entretanto, muitos ainda

acreditam que este tipo de projeto é somente para aprovarmos uma

construção nova, mas este é um campo muito mais amplo que abrange

outros projetos complementares que farão parte de um conjunto de um

mesmo protocolo de entrada de processo na prefeitura, podendo incluir

Estudo de Viabilidade Urbana (EVU), projeto de unificação ou

desdobro de lotes, projeto de regularização de obra existente, projeto

de demolição, projeto de reciclagem de uso, Carta de Habitação, entre

outros.



Basicamente é um conjunto de desenhos que contém a plantas baixas,

planta de situação e localização, corte, planilha de fracionamento de

área, notas de projeto e selo sob o formato da prefeitura. Entretanto,

este conjunto sofrerá alteração conforme o tipo de projeto e a

legislação da sua cidade. Assim, na cidade de Porto Alegre, a

representação dos projetos deverá estar em conformidade com os

Artigos de 4º a 10º do Decreto 18623/14.

Juntamente com os desenhos, no ato de protocolar o projeto na

Prefeitura, também entregamos, além de outros documentos conforme

o pedido em questão, um Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)

atestando o processo em questão tem um responsável técnico.





Este projeto tem como finalidade regulamentar e documentar todos os trâmites da

execução de uma edificação através da emissão do alvará de construção pela

prefeitura local. Assim, como inícios das obras está associado à liberação deste

documento, não é permitido quaisquer alterações no lote durante a sua tramitação.

Assim, quando estivermos desenvolvendo o seu projeto arquitetônico, após a

conclusão da etapa do anteprojeto, elaboraremos uma apresentação, seguindo as

normas vigentes, e a protocolaremos no órgão competente.

1. PROJETO DE APROVAÇÃO:

Podendo ser com ou sem acréscimo de área, este projeto é bastante similar ao de

aprovação de obra nova e nele iremos representar o que está construído e

pediremos para a Prefeitura consentir a regularização na forma de um alvará. É

muito importante que o projeto seja fiel ao que existe uma vez que a prefeitura

realizará uma vistoria para verificar a compatibilização do que estamos mostrando

no desenho com o construído e se as normas vigentes estão sendo cumpridas.

2. PROJETO DE REGULARIZAÇÃO:

Trata-se de um documento, utilizado para solicitar o alvará de demolição

(autorização para demolir), que poderá conter o prazo para a execução deste

serviço e atestará o local onde será descartado ou depositado o material de

desmanche da obra. Lembramos que não é necessário o protocolarmos

separadamente e é possível incluí-lo ao processo de aprovação de uma construção

nova.

3. PROJETO DE DEMOLIÇÃO:



Valendo-se das leis de parcelamento do uso do solo, este o Projeto de Desdobro,

ao mesmo tempo é muito semelhante e totalmente diferente do Projeto de

Unificação, uma vez que alteraremos a configuração inicial do lote, transformando

um grande em dois ou mais pequenos. Mas para que possamos ter a aprovação

deste projeto devemos levar em consideração o zoneamento da cidade, cuidar para

que cada novo lote tenha área mínima de 125m², acessos independentes e

iluminação externa.

5. PROJETO DE DESDOBRO DE LOTE:

Este tipo de projeto é responsável por alterar a mudança de atividade de sua

edificação, ou seja, se você possui uma residência e deseja transformá-la em um

espaço comercial, deveremos solicitar a Reciclagem de Uso junto à prefeitura e

obter o Alvará de Funcionamento. Assim, este pedido deve estar em conformidade

à legislação vigente e, em Porto Alegre, com base no Decreto Nº19.741, poderá

ocorrer através de Licença na Hora e Licença Expressa.

6. RECICLAGEM DE USO:

Este tipo de projeto é utilizado quando há a necessidade de alterar a configuração

inicial de um lote anexando-a a outro e, quando esta unificação se dá, devido a uma

obra nova, também podemos protocolá-lo junto ao projeto de aprovação da mesmo.

Entretanto, este serviço ultrapassa os limites da prefeitura, uma vez que também

deveremos solicitar a retificação das configurações do lote junto ao Cartório de

Registro de Imóveis que por sua vez, deverá fornecer uma nova certidão ao

proprietário, que será anexada junto ao Projeto de Prefeitura.

4. PROJETO DE UNIFICAÇÃO DE LOTE:



É um documento, emitido pela Prefeitura, que atesta que a construção do imóvel

cumpriu a legislação vigente (especialmente Plano Diretor e Código de Edificações)

e atendeu a todos os requisitos previstos no projeto aprovado, ou seja, garante a

conclusão da obra e autoriza o início utilização efetiva da edificação. Vale lembrar

que para a emissão desta documentação para residências, além de outros

documentos, necessitamos do projeto aprovado e a liberação do DMAE, já, para

espaços comerciais, acrescentamos à lista o PPCI.

8. CARTA DE HABITAÇÃO (HABITE-SE):

É necessário fazer o Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) quando, em uma

determinada região, busca analisar se um determinado empreendimento imobiliário

pode ou não ser construído, objetivando identificar o impacto que ele trará ao

sistema viário, habitacional e produtivo, Também necessitam deste tipo de estudo

aqueles projetos ditos como especiais, ou seja, que trarão algum tipo de impacto

para a cidade ou região. Vale lembrar, que esta análise será feita durante a etapa

de aprovação do projeto arquitetônico sob a forma de consulta, que resultará em

Emissão de parecer da Comissão de Viabilidade de Edificações e Atividades.

7. ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA:





Para este tipo de serviço não temos um processo definido, com etapas

definidas, uma vez cada tipo de Projeto de Prefeitura, com seus

respetivos órgãos competentes, e as condições técnicas e legais de

cada imóvel ou lote nos fazem agirmos particularmente para cada

situação. Entretanto, independente de qual caminho seguiremos

posteriormente, sempre passaremos por três etapas iniciais: Reunião

Inicial, Proposta e Contrato. Assim, quando nos contatar, iremos

marcar um café ou uma reunião para conversarmos e entendermos a

situação do seu imóvel, a sua necessidade e o seu desejo. Com base

nisso, a equipe MEZCLA fará uma reunião interna para elaborarmos

uma proposta e lhe apresentaremos em um novo encontro e, nela você

encontrará, além do valor, o que estará ou não incluso no serviço e os

nossos prazos, que não se relacionam com os dos órgão competentes.

Quando chegarmos a um acordo e fecharmos a proposta, assinaremos

o contrato de prestação de serviço e, por fim, traçaremos um plano de

ação baseado com o que foi acordado, com o projeto contratado e com

os órgãos que trabalharemos.





MEZCLA significa mistura, a nossa mistura. São diferentes interesses,

conhecimentos, vontades, culturas, vivências, experiências e energias

unidos para tornar sonhos em realidade. Mezclar significa criar conexões,

podendo ser muitas coisas ao mesmo tempo que pode ser algo único.

Pode ser tênue como uma linha e infinita como um ponto. MEZCLA é

sentimento, vida e inclusão.

Prazer, MEZCLA Arq & Urb! Somos um escritório de Arquitetura e

Urbanismo, idealizado pelas arquitetas Ana Lucia Madruga e Fernanda

Sampaio, que, amigas de quase uma década, resolveram se tornar os

elementos principais desta mistura resultando na busca de, além dos

nossos sonhos, ajudar a realizar os seus. Com foco principal em

arquitetura residencial e comercial, buscamos atender os seus mais

profundos desejos arquitetônicos e criativos, oferecendo uma experiência

rica e única, utilizando um estilo jovem e atual e misturando conceitos.

Acreditamos que temos que amar o que fazemos e entender o nosso

propósito foi fundamental para segurar com firmeza os nossos sonhos,

pois eles transformam a nossa vida. Tratamos cada projeto como algo

único, exclusivo e trabalhamos com muita dedicação, transparência e

criatividade, sem deixar de pensar a arquitetura como ponte para criar

conexões e transformar vidas.





Arq. Ana Lucia Madruga

Ariana, organizada, criativa e detalhista, é o elemento fogo do

escritório. Ama um drama, Grey’s Anatomy, Gin Tônica e prefere

salgado a doce.

Apaixonada pela arquitetura, durante a faculdade trabalhou em

escritório onde atuou nas áreas de arquitetura residencial, comercial e

revitalização de residência e espaços antigos. Formou-se em 2016,

atuando como profissional liberal desde então e, em 2018, foi

cofundadora da Escola Livre de Arquitetura, onde manteve vínculo até

janeiro de 2020.

Reconhecimentos:

Menção Honrosa no Prêmio IAB RS José Albano Volkmer 2016 –

Trabalho Final de Graduação: Conjunto Habitacional Palafitas.

Indicação ao Concurso Ópera Prima 2016 – Trabalho Final de

Graduação: Conjunto Habitacional Palafitas.

@al.madruga



Arq. Fernanda Sampaio

Canceriana, comunicativa, persuasiva, é o elemento água do escritório.

Adora ouvir mpb e mantras, tomar um chopp e praticar o deboísmo,

assistir comédia (ama Friends). Reikiana, e terapeuta complementar

(florais, radiestesia, barras de access) tem como menina dos seus

olhos a cura de ambientes através da energética, futura especialista

em Healing Design.

Formou-se em Arquitetura e Urbanismo em fevereiro de 2019, durante

a graduação, trabalhou em diversos escritórios, em múltiplas áreas

dentro da arquitetura com o intuito de entender melhor as etapas e a

realidade dentro do mercado. Em 2014 ganhou uma bolsa de estudos

pelo programa Ciências sem Fronteiras, e cursou um ano na Escuela

Técnica Superior de Edificación na Universidad Politécnica de Madrid

(UPM). Durante o ano de 2019, trabalhou como profissional liberal e

colaboradora da Escola Livre de Arquitetura.

@ferpsampaio


