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PORTARIA Nº.002/2020-PMM 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ORDENAMENTO 

URBANO, no uso da competência delegada pelo Art. 228 e seus incisos da Lei 

Orgânica de Macapá, cumulada com o Inciso XI, do Art. 5º do Decreto nº. 

1264/2006-PMM, que dispõe sobre o Regimento Interno do Município de Macapá, 

e, ainda, nos termos da Lei Complementar nº. 136/2020-PMM; 

CONSIDERANDO as atribuições do COMITÊ MUNICIPAL DE 

ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA AO CORONAVÍRUS (COVID-19), 

conferidas pelo Decreto nº 1.625/2020 – PMM, alterado pelo Decreto nº 

1.653/2020-PMM, que autorizou o Comitê a responder os casos omissos e editar 

atos de orientações suplementares; 

CONSIDERANDO o que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019 a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020; 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Estadual nº 1413 de 19 de 

março de 2020 que declara estado de calamidade pública para os fins do art. 65 

da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de 

saúde pública, decorrente da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus), e sua 

repercussão nas finanças públicas do Estado do Amapá e dá outras providências, 

e considerando o que dispõe o Decreto Estadual nº 1414 de 19 de março de 

2020, que dispõe sobre medidas de restrição de aglomeração de pessoas com a 

finalidade de reduzir os riscos de contágio de moléstia grave denominada novo 

Coronavírus (COVID – 19) e adota outras providencias. 

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 001/2020 desta Secretaria 

Municipal de Ordenamento Urbano e Habitacional que dispõe sobre a 
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suspensão das atividades externas executadas pela secretaria, atendimento 

presencial e coloca os servidores em regime de teletrabalho; 

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 1.710/2020 – PMM que define 

no âmbito socioeconômico medidas restritivas e temporárias adicionais para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus, especificamente no âmbito da execução de obras na 

construção civil; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Definir como prioritários os serviços de licenciamento de obras no 

Município de Macapá e determinar provisoriamente a abertura de processos 

novos por meio virtual, através do e-mail: ordenamentourbanomcp@gmail.com e 

solicitação de informações pelo telefone institucional nº (96) 99970-4956. 

Art. 2º A Coordenadoria de Atendimento ao Público será responsável pela 

condução dos processos referentes aos serviços definidos como prioritários, 

convocando os servidores do setor para atendimento das necessidades 

administrativas, conforme §1º do art. 2º da Portaria nº 001/2020. 

§1º As atividades realizadas pelos servidores que permanecem no 

exercício de suas funções nesta secretaria, durante o período determinado no art. 

1º do Decreto nº 1.704/2020 – PMM serão exercidas em regime de revezamento 

e redução de horário; 

Art. 3º O recebimento dos documentos necessários à abertura de 

processos de licenciamento de obras se dará provisoriamente pelo e-mail 

informado no art. 1º, condicionada a apresentação posterior, por meio físico, em 

data a ser definida pelo Departamento competente.  

§1º A veracidade dos documentos enviados será declarada pelo requerente 

por meio de declaração de verdade das informações prestadas, conforme modelo 

apresentado no anexo I desta Portaria.  
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§2º Após a comprovação do pagamento do Documento de Arrecadação 

entregue ao requerente, o processo terá tramitação precária e virtual entre os 

Departamentos competentes, a fim de assegurar a continuidade da prestação dos 

serviços desta secretaria; 

 

Art. 4º Os documentos necessários para solicitação dos serviços 

definidos como prioritários são: 

 

§1º Licença para construção, reforma e ampliação:  

 

a) Pessoa jurídica: CNPJ/Contrato social e alterações ou consolidação 

b) Pessoa física: RG e CPF do Requerente;  

c) CND -Certidão Negativa de Débitos Imobiliários- PMM;  
d) Espelho Imobiliário – PMM; 
e) Comprovante de residência atual e antigo (comprovação de 01 ano e 

01 dia); CEA ou Caesa; 
f) Documento de compra e venda ou equivalente que comprove a 

posse do lote, domínio (título de domínio) ou propriedade (matrícula 
cartorial) do imóvel. 

g) Declaração de característica do Imóvel ou Certidão de Inteiro Teor; 
h) ART/CREA OU RRT/CAU de (Projetos) 
i) ART/CREA OU RRT/CAU de (execução) 
j) Projetos: Hidráulico – 1 via/ Elétrico 1 via / Arquitetônico 03 vias 

(cópias) / projeto de Calçada  
k) Comprovante de pagamento da taxa de solicitação de Alvará R$ 

59,84  

 
§2º Licença para construção de obra pública: 
 
a) CNPJ e Contrato Social (alterações e consolidação); 
b) Comprovante de Endereço da obra 
c) CND -Certidão Negativa de Débitos Imobiliários- PMM;  
d) Documento de compra e venda ou equivalente que comprove a 

posse do lote, domínio (título de domínio) ou propriedade (matrícula 
cartorial) do imóvel 

e) Contrato administrativo celebrado entre a empresa e o órgão público 
f) Planilha orçamentária  
g) Ordem de Serviço; 
h) Procuração: RG e CPF do Procurador; 
i) ART/CREA OU RRT/CAU de (Projetos) 
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j) ART/CREA OU RRT/CAU de (execução) 
k) Projetos: Hidráulico – 1 via/ Elétrico 1 via / Arquitetônico 03 vias (cópias) 

e Projeto de Calçada  
l) Comprovante de pagamento da taxa de solicitação de Alvará R$ 59,84  

 
§3º Licença para HABITE-SE:  
  

a) Pessoa jurídica: CNPJ/Contrato social e alterações ou consolidação 

b) Pessoa física: RG e CPF do Requerente;  

c) CND -Certidão Negativa de Débitos Imobiliários- PMM;  
d) Espelho Imobiliário – PMM; 
e) Comprovante de residência atual e antigo (comprovação de 01ano e 01 

dia); CEA ou Caesa; 
f) Documento de compra e venda ou equivalente que comprove a posse 

do lote, domínio (título de domínio) ou propriedade (matrícula cartorial) 
do imóvel. 

g) Obra Pública: Contrato administrativo celebrado entre a empresa e o 
órgão público e planilha orçamentária;  

h) Alvará de Construção 

i) Cópia do Projeto Arquitetônico aprovado (1 via) 

j) Procuração: RG e CPF do Procurador; 

k) Comprovante de pagamento das taxas: solicitação de Alvará R$ 59,84  

 
§4º Na data marcada para atendimento presencial, o requerente deverá 
apresentar cópias simples e originais atendendo a Lei nº 13.726/2018.  

 

Art. 5º. A Coordenadoria de Atendimento ao Público entrará em contato 

com requerentes, seus procuradores e corretores pelo telefone institucional e/ou 

via e-mail, a fim de prestar-lhes todas as informações necessárias de seus 

interesses; 

§2º Nos casos de finalizações de processos que culminem com a emissão 

de documento final ao requerente, a Coordenadoria de Atendimento ao Público 

entrará em contato com o requerente e/ou procurador, agendando data e hora 

para a realização da entrega do documento. 
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Art. 6º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a contar de 30 de março de 2020. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano, 30 

de março de 2020. 

 
 

 

Luiz Otávio de Figueiredo Campos  
Secretário Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano  

Decreto nº 503/2020-PMM 
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE VERDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

  

  

  

… (nome completo em negrito da parte), … (nacionalidade), … 

(estado civil), … (profissão), portador do CPF/MF nº …, com Documento de 

Identidade de n° …, residente e domiciliado na Rua …, n. …, … (bairro), CEP: …, 

… (Município – UF), DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penas da 

lei, que as informações prestadas e documentos que apresento para o devido 

licenciamento de obra, relacionados abaixo, são verdadeiros e autênticos. 

Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código 

Penal, que versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, 

constituindo-se em crime de falsidade ideológica, além disso, declaro que estou 

ciente de que a inveracidade das informações prestadas poderão indeferir minha 

solicitação.  

 

Macapá,  … (dia) de … (mês) de … (ano). 

 

…(nome do declarante completo sem negrito) 

DECLARANTE 

CPF: … 

 

 

 

 

*OBS: ADEQUAR QUANDO O REQUERENTE FOR PESSOA JURIDICA 


