Manual de Procedimentos Setor de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina
Este manual tem a finalidade de orientar o Executivo Municipal, Secretários e/ou Diretores
quanto ao processo de solicitação de serviços que envolvem trabalhos de engenharia,
arquitetura e urbanismo.
Como Solicitar os Trabalhos - As solicitações dos serviços deverão ser oficializadas pelo
Executivo Municipal. O ofício deverá descrever o trabalho solicitado e o objetivo a que se
destina, “captação de recurso¹ ou projeto executivo²”;
Deve contar ainda em caso de Captação de recurso:
1. Informações sobre fonte e valor do recurso;
2. Matrícula do Imóvel ou documentação referente;
3. Breve descrição do Projeto solicitado; e
4. Demais informações que julguem necessário;

Deve contar ainda em caso de Projeto Executivo:
1. Informações sobre fonte e valor do recurso;
2. Matrícula do Imóvel ou documentação referente;
3. Breve descrição do Projeto solicitado;
4. Levantamento Planialtimétrico / topográfico;
5. Sondagem do solo; e
6. Demais informações que julguem necessário;

Projetos - O setor de engenharia, arquitetura e urbanismo da Amunesc desenvolve
trabalhos como: estudos preliminares, anteprojetos, imagens 3D, projetos urbanísticos,
projetos de pavimentação, sinalização, drenagem, projetos de reforma e/ou ampliações,

projetos arquitetônicos, estruturais, hidrossanitários, memoriais descritivos, orçamento
estimativo e cronograma físico financeiro. Além de atuar no acompanhamento de visitas
técnicas às obras e na Assessoria de planejamento e desenvolvimento urbano dos
municípios, tais como: planos diretores, planos de habitação, planos de mobilidade,
conferências municipais, regularizações fundiárias, entre outros. Visando o crescimento
ordenado dos municípios de acordo com as legislações e normas técnicas vigentes.
¹ Projeto para Captação de recursos: Estudos preliminares, anteprojetos, imagens 3D e
orçamento estimativo para pleitear recursos;
² Projeto Executivo: Projetos técnicos para compor o processo licitatório, contemplando a
elaboração de todos os projetos;
* Os trabalhos desenvolvidos pela equipe limitam-se às atribuições profissionais que o
conselho profissional autoriza. Por este motivo destacamos que os projetos de eletricidade,
Entradas e SPDA só podem ser desenvolvidos por Engenheiro Eletricista, os projetos de
Climatização, Gases Medicinais, entre outros, só podem ser desenvolvidos por Engenheiro
Mecânico e estes profissionais não fazem parte do corpo técnico da AMUNESC.
Aprovação de projetos - Fica a cargo do solicitante o encaminhamento dos trabalhos
desenvolvidos aos órgãos competentes para sua análise e aprovação. Ficando a equipe
técnica da Amunesc disponível para assessorar e realizar as adequações necessárias
(conforme parecer do órgão) até a aprovação dos trabalhos.
Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica
As Anotações de Responsabilidade ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT é
um instrumento legal, necessário à fiscalização das atividades técnico-profissionais.
A ART / RRT caracteriza legalmente os direitos e obrigações entre profissionais e usuários
de seus serviços técnicos, além de determinar a responsabilidade profissional por eventuais
defeitos ou erros técnicos. Servindo também como garantia dos direitos autorais e definindo

os limites da responsabilidade, ou seja, o profissional responde apenas pelas atividades
técnicas que executou.
Somente é considerada válida a ART e RRT quando estiver cadastrada no CREA ou no
CAU, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante, além de estar
livre de qualquer irregularidade referente às atribuições do profissional que a anotou.
Destacamos que o pagamento das ARTs e RRTs referentes aos trabalhos solicitados
fica a cargo do executivo municipal.
Procedimento de envios de documentos e solicitação de Projetos:
Todos os envios, de documentos, bem como as solicitações de projetos, deverão ser feitos
exclusivamente através do site da associação:
https://amunesc.org.br/) > SERVIÇOS > SOLICITAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS
Ou diretamente pelo link: https://amunesc.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/154773
Além do preenchimento no formulário das informações necessárias, deve ser anexado
documento (ofício) obrigatoriamente assinado¹ pelo(a) prefeito(a) do município
solicitante, com informações referentes ao pedido.
¹ Serão aceitos: documento original com assinatura digital ou ofício assinado
fisicamente digitalizado.

