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DECRETO Nº 7.582 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de anotação prévia de 
responsabilidade técnica nos serviços de fundações e 
terraplanagem no Município de São Lourenço, por 
profissional habilitado junto ao respectivo conselho ou 
entidade de classe e contém outras providências. 

 
 

A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições constantes dos 
incisos IX, XII e XVII do Art. 90, da Lei Orgânica do Município – LOM; considerando os termos 
dos artigos 71 e 72 da Lei Municipal nº. 1.813 de 08/02/1993 (Código de Obras) de que tratam 
sobre os serviços de fundações de construções de imóveis no município; considerando que os 
casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do Código de Obras serão resolvidos pela 
Prefeita Municipal, nos termos do artigo 191 da Lei Municipal nº. 1.813 de 08/02/1993; 
considerando cabe à Chefe do Poder Executivo expedir os decretos, portarias, circulares, ordens 
de serviços e outros atos administrativos que se fizerem necessários à fiel observância das 
disposições contidas na Lei Municipal nº. 1.813 de 08/02/1993, conforme descrito em seu artigo 
192; considerando que compete à Chefe do Poder Executivo a organização e o funcionamento da 
Administração Municipal; 

  
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica obrigatória a anotação prévia da Responsabilidade Técnica - RT, por 

profissional devidamente habilitado junto ao respectivo conselho ou entidade de classe, nos 
serviços de fundações e terraplanagem realizados no Município de São Lourenço, nos termos dos 
artigos 71 e 72 da Lei Municipal nº. 1.813 de 08/02/1993 e suas alterações (Código de Obras), a 
partir desta data. 

 
Parágrafo Único. O não atendimento ao caput deste artigo, sujeitará ao responsável pela 

execução do serviço a aplicação das sanções previstas na legislação vigente. 
 
Art. 2º. Fica sob a incumbência da Gerência de Fiscalização de Obras Particulares a 

conferência da Responsabilidade Técnica - RT e a autorização para o início dos serviços de 
terraplanagem no âmbito municipal. 

 
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 23 de agosto de 2019. 
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