
DECRETO N° 21.117, DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

Regulamenta a Lei nº 8.168, de 19 de dezembro de 2016, que dispõe
sobre vistorias periódicas em marquises e sacadas do Município de
Caxias do Sul e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do
Município,

 
DECRETA:

Art. 1°  Fica regulamentado o procedimento para a apresentação de laudo de vistoria técnica estrutural para
avaliação das condições de uso e manutenção de marquises e sacadas com 0,50m (cinquenta centímetros) ou mais de
balanço sobre o passeio público, construídas em todas as edificações no Município de Caxias do Sul no que concerne à Lei
nº 8.168, de 19 de dezembro de 2016.

 
Art. 2º  O responsável pelo imóvel (síndico, administrador ou proprietário) deverá protocolizar, junto à Secretaria

Municipal do Urbanismo, o Laudo Técnico a ser elaborado por profissional habilitado junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-RS) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), atestando as condições de
segurança, uso e manutenção de marquises e sacadas.

 
§ 1º  O laudo técnico deverá conter os elementos exigidos na Lei nº 8.168, de 2016 através de abertura de processo

específico, junto à Diretoria de Fiscalização, em duas vias, com assinatura do Responsável Técnico e do Responsável pelo
imóvel.

 
§ 2º  As informações constantes do laudo técnico são de inteira responsabilidade do profissional habilitado e só são

válidas acompanhadas da devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA) ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT (CAU), cabendo à Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo o recebimento e
arquivamento do mesmo.

 
Art.  3º  Devem  integrar  o  processo  de  apresentação  de  laudo  de  vistoria  periódica  de  marquises  e  sacadas 

os  seguintes documentos:
 
I - requerimento padrão solicitando apresentação de laudo de vistoria de marquises e sacadas, assinado pelo

responsável do imóvel e pelo responsável técnico;
 
II - cópia do registro do imóvel atualizado;
 
III - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT (CAU),

referente ao laudo técnico de vistoria;
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IV - laudo técnico estrutural da marquise/sacada, contendo os elementos exigidos pela Lei nº 8.168, de 2016; e
 
V - declaração de segurança estrutural conforme modelo fornecido pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria

Municipal do Urbanismo.
 
Art.  4º  A  apresentação  do  laudo  de  vistoria  periódica  de  marquises  e  sacadas  não  isenta  o  responsável 

pelo  imóvel  da apresentação, quando solicitado, da Carta de Habite-se da edificação, bem como dos laudos e licenças
específicas, tais como de proteção contra incêndio, inspeção de elevadores, dentre outros.

 
Art. 5º  Caso o síndico, o administrador ou o proprietário não protocolize, voluntariamente, o Laudo Técnico, no

prazo previsto pelo art. 3º da Lei nº 8.168, de 2016, incumbe à Diretoria de Fiscalização da SMU realizar vistoria in loco,
efetuar levantamento fotográfico da edificação, com as respectivas marquises e sacadas, e emitir Auto de Infração,
concedendo prazo de 30 (trinta) dias para que o Laudo Técnico, acompanhado dos respectivos documentos obrigatórios
constantes deste Decreto, seja apresentado, sob pena de aplicação das sanções previstas pelo art. 5º da Lei nº 8.168, de
2016, em caso de não atendimento à obrigação.

 
§ 1º  No caso do laudo técnico atestar a necessidade de execução de obras para recuperação estrutural, observando o

art. 4º da Lei nº 8.168, de 2016, o proprietário deverá abrir processo específico de Licença para Reforma, junto à Gerência
de Edificações - SMU, com expedição de alvará, no prazo de até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período, mediante pedido acompanhado da justificativa técnica do profissional encarregado da elaboração
do laudo técnico.

 
§ 2º  Em se verificando a hipótese do § 1º, não deverá ser apresentado o documento do inciso V do art. 3º.
 
Art. 6º  A validade do laudo de vistoria periódica de marquises e sacadas será de 5 (cinco) anos, a contar da data de

registro do laudo vistado junto à SMU.
 
Art. 7º  O presente Decreto não ilide as demais exigências legais em vigor e não interrompe as ações legais em

andamento, bem como não tem  caráter  de  regularização  a  qualquer  título  das  áreas  construídas,  devendo  estas 
atenderem  a  legislação correspondente.

 
Art. 8º  O responsável pelo imóvel deverá disponibilizar o laudo de vistoria periódica de marquises e sacadas,

vistado pela SMU, em local adequado junto à edificação para eventual consulta.
 
Art. 9º  O protocolo de apresentação de laudo de vistoria de marquises e sacadas poderá ser realizado através de

meio eletrônico que a Prefeitura Municipal vier a disponibilizar.
 
Art. 10.  Revoga-se o Decreto n° 19.750, de 23 de Agosto de 2018.
 
Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 
Caxias do Sul, 10 de agosto de 2020; 145º da Colonização e 130º da Emancipação Política.
 

Flávio Cassina,
PREFEITO MUNICIPAL.

 
Grégora Fortuna dos Passos,

SECRETÁRIA DE GOVERNO MUNICIPAL.
 

João Jocemar Uez Pezzi,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO.


