RESOLUÇÃO COPLAN Nº 002/2012

O Coordenador do COPLAN/ALTO VALE, no exercício de suas atribuições e,
atendendo a deliberação ocorrida na reunião ordinária do dia 03/08/2011, resolve:

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo, proposta de estrutura mínima ideal
necessária ao desenvolvimento do Setor de Planejamento dos Municípios associados.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 08 de fevereiro de 2012.

Heber Xavier Ferreira
Coordenador do COPLAN/ALTO VALE

Fabiana Meurer
Secretária Geral

ANEXO
PROPOSTA DE ESTRUTURA MÍNIMA - SETOR DE PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
NGPT
Projetos/Planejamento

Licenciamento de Obras

Topografia

- Elaborar Projetos de Obras Públicas
diversas

- Resposta de Consultas de Viabilidade

- efetuar levantamentos planialtimétricos

- Elaborar Projetos de Pavimentação

- Análise Prévia de Processos (obras e
parcelamento do solo)

- desenvolver projetos de desapropriação
de áreas de interesse do município

- Emissão de Alvará de Construção

- locar obras de interesse do município

- Emissão de Habite-se

- desenvolver projetos geométricos de
ruas a serem implantadas, ou
reurbanizadas

- Acompanhamento/fiscalização das Obras
Públicas em implantação
- Promover o cadastramento e a
preservação legal dos imóveis de interesse
do patrimônio histórico arquitetônico
municipal
- Desenvolver estudos e proposições para
adequar, modernizar e ampliar o plano
viário do Município
- Realizar monitoramento, pesquisas e
propostas para aumentar a eficiência e a
segurança da circulação de tráfego
- Adequar o Plano Diretor e as legislações
urbanísticas municipais às necessidades
de expansão e desenvolvimento do
município

- Fiscalização de Obras

- Fiscalização de Posturas

- fornecer alinhamentos junto aos imóveis
lindeiros às ruas oficiais do município,
conforme gabaritos previstos no Plano
Diretor
- Tratamento, manutenção e atualização
permanente dos dados cartográficos
digitais do município

- Definição da numeração das edificações

- Desenvolver planos, programas, projetos
e estudos relacionados às políticas de
desenvolvimento urbano do município

Profissionais Necessários - Municípios com mais de 10.000 habitante - carga horária 40hs
- Arquiteto Urbanista

- Engenheiro Civil

- Desenhista, Projetista ou estagiário

- Auxiliar Administrativo

- Engenheiro Agrimensor ou Técnico em
Agrimensura

- 1 fiscal de obras e posturas com
atribuição

Profissionais Necessários - Municípios com até 10.000 habitante - carga horária 40hs
- Arquiteto Urbanista ou Engenheiro Civil
- Auxiliar Administrativo
- Desenhista ou Estagiário
- 1 fiscal de obras e posturas com atribuição

- Engenheiro Agrimensor ou Técnico em
Agrimensura

