
                
                                     

LAUDOLAUDO  TÉCNICOTÉCNICO  PADRÃOPADRÃO DE VISTORIA PARA MARQUISES E SACADAS DE VISTORIA PARA MARQUISES E SACADAS
 (LEI Nº 8.168, DE DEZEMBRO DE 2016) (LEI Nº 8.168, DE DEZEMBRO DE 2016)

Endereço:

Bairro: Complemento:

Lote: Quadra:

Inscrição Cadastral nº:

Nome do prédio/ condomínio:

Nome(s) do(s) responsável(is) pelo imóvel:

Assinatura(s)

Nome do responsável técnico: 

Registro no 

CAU/ CREA:
Assinatura

Atividade da Edificação:

Habitação

Comércio e Serviços

Outras
Atividades (informar atividade(s))

Elemento(s) vistoriado(s):

Marquise(s) Quantidade de elementos vistoriados:

Sacada(s) Quantidade de elementos vistoriados:

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul

Secretaria Municipal do Urbanismo



                
                                     

Área total do(s) elemento(s) em m²: Número do habite-se: Ano de construção da edificação:

(data do habite-se)

Material do(s) elemento(s):

Espessura do(s) elemento(s):

Tipo(s) de Revestimento(s):

Carregamento(s) atuante(s) (NBR 6120):

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul

Secretaria Municipal do Urbanismo



                
                                     

Estado geral da impermeabilização:

Situação do sistema de coleta de águas pluviais (descrever o dispositivo que impede a queda de águas sobre o passeio):

Caracterização de eventual quadro patológico (presença de trincas ou fissuras; deformações estruturais além dos limites das 
normas; distorções; sobrecargas não previstas no projeto original da edificação; condições de funcionamento não adequadas, 
como armaduras expostas e/ou corroídas, perfis oxidados, fixações deficientes, madeira apodrecida, etc.):

Histórico dos relatórios anteriores (em caso de apresentação de laudo anterior):
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Parecer final quanto às condições de uso, segurança e manutenção (em caso de necessidade de serviços de recuperação 
estrutural, o responsável pela edificação deverá providenciar a sua execução no prazo fixado de até 90 (noventa) dias a contar
da data do presente laudo):

QUESTIONÁRIO RESUMO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, SEGURANÇA ESTRUTURAL E DE DURABILIDADEQUESTIONÁRIO RESUMO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, SEGURANÇA ESTRUTURAL E DE DURABILIDADE

Sim Não

1. Em caso  de  estrutura(s)  em aço,  a(s)  marquise(s)  e/ou  sacada(s)  está(ão)  de  acordo  com  as  condições  de
segurança e de durabilidade estabelecidas pela NBR 8800 (em sua versão mais recente)?

2. Em  caso  de  estrutura(s)  em  concreto  armado,  a(s)  marquise(s)  e/ou  sacada(s)  está(ão)  de  acordo  com  as
condições de segurança e de durabilidade estabelecidas pela NBR 6118 (em sua versão mais recente)?

3. Em caso de estrutura(s) em madeira, a(s) marquise(s) e/ou sacada(s) está(ão) de acordo com as condições de
segurança e de durabilidade estabelecidas pela NBR 7190 (em sua versão mais recente)?

4.  Em caso de estrutura(s) em concreto pré-moldado, a(s) marquise(s) e/ou sacada(s) está(ão) de acordo com as
condições de segurança e de durabilidade estabelecidas pela NBR 9062 (em sua versão mais recente)?

5. A edificação atende aos requisitos para gestão do sistema de manutenção, conforme a NBR 5674 (em sua versão
mais recente)?

6. A(s) marquise(s) e/ou sacada(s) está(ão) de acordo com os critérios de segurança, assim como de quantificação
das ações atuantes, estabelecidos pela NBR 8681 (em sua versão mais recente)?

7. A(s) marquise(s) e/ou sacada(s) possui(em) dispositivo que impede a queda de águas sobre o passeio?

8.  A(s)  marquise(s)  e/ou  sacada(s)  possui(em) cobertura  protetora,  quando revestidas de vidro ou qualquer  outro
material frágil?

9. A(s) marquise(s) e/ou sacada(s) é(são) construída(s), na totalidade de seus elementos, de materiais incombustíveis
e resistentes à ação do tempo, de forma a proporcionar proteção e segurança aos transeuntes?

10. A(s) marquise(s) e/ou sacada(s) possui(em) elementos de apoio sobre o passeio público?

Atesto a veracidade das informações acima;

Caxias do Sul, ____ de ______________ de _______.

______________________________________________

(Assinatura do Responsável Técnico)
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FOTO DA(S) FACHADA(S) DA EDIFICAÇÃO COM INDICAÇÃO DA(S) MARQUISE(S)
E/OU SACADA(S) VISTORIADA(S)

Responsável técnico: 

CAU/ CREA:

Assinatura

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul

Secretaria Municipal do Urbanismo



                
                                     

DETALHAMENTO(S) DO(S) ELEMENTO(S) VISTORIADO(S) PARA CADASTRAMENTO

(Planta Baixa e Corte)

(indicar dimensões, espessura(s) e carregamentos atuantes do(s) elemento(s)

Responsável técnico: 

CAU/ CREA:

Assinatura
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DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA ESTRUTURAL 

DA(S) MARQUISE(S) E/OU SACADA(S)

Eu,  ___________________________________,  Eng.°/  Arq.  (CREA/
CAU) nº______________________, responsável pela vistoria da marquise(s)
e/ou sacada(s), realizada em ____ de __________ de _______, declaro, sob
pena das leis e dos regulamentos vigentes, que a(s) estrutura(s) analisada(s)
apresenta(m)  segurança estrutural,  de  acordo  com as  normas da  ABNT –
Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas,  sendo  capaz  de  garantir  a
integridade física do público e dos bens materiais, de acordo com a legislação
municipal  que  estabeleceu  este  regramento.  Declaro  ainda  que,  sendo
responsável  por  esta  Declaração,  assumo  de  forma  solidária  com  o(s)
responsável(eis) pelo imóvel, o cumprimento de quaisquer providências que
venham  ser  necessárias  para  a  garantia  da  estabilidade  estrutural  do(s)
elemento(s) analisado(s), sujeitando-me, no caso de infringência, às sanções
previstas em Lei.

Por fim, declaro que o prazo de validade do Laudo de vistoria, bem como
desta declaração, é de cinco anos.

Caxias do Sul, ________ de ________________ de _________.

_________________________________________
(Assinatura do Responsável Técnico)
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DOCUMENTAÇÃODOCUMENTAÇÃO  NECESSÁRIANECESSÁRIA    --  (Check(Check  List)

1. Requerimento padrão gerado via Smuweb (Providências)

2. Registro do Imóvel/ Escritura (Atualizado – 6 meses)

3. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/ RRT (laudo técnico)

4. Laudo Técnico Padrão de Vistoria preenchido (conforme modelo da Gerência de Edificações, com anexos I, II e III)

5. Projeto Arquitetônico Aprovado

6. Cópia do Habite-se

 As Edificações deverão estar regularizadas junto à Prefeitura (com projeto aprovado e Habite-se),
antes do pedido de aprovação da vistoria periódica.
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