
II Encontro Nacional sobre 
Licenciamento na Construção
BRASÍLIA - 03 de Abril 

Realização:
Agência de 
Desenvolvimento
de Porto Velho



População estimada (2018) 
519.531 

 
Densidade demográfica 

12,57 hab/km² 
 

Área da unidade territorial [2017] 
34.090,962 km²  

 
PIB do Município (2016) 

R$ 14.741 (milhões) 
 

PIB per capita (2016) 

R$ 28.836,46 
 

Fonte: IBGE 

SOBRE PORTO VELHO



PROBLEMAS 
EM RELAÇÃO AO 
LICENCIAMENTO:

Código de Postura antigo (1972) defasado 
e com muitas emendas 
 
Marco legal difuso com várias leis, leis 
complementares, portarias e decretos 
que engessam a iniciativa privada  
 
Morosidade para liberação do Alvará de 
Construção



Realização do Fórum de Licenciamento de Construções em set/2018, 
pela Prefeitura de Porto Velho e Agência de Desenvolvimento de Porto 
Velho, com o apoio da FNP e CBIC. 
 
Apresentação das experiências exitosas e boas práticas do setor 
público em processos, legislação, tecnologia e metodologias de 
trabalho das cidades de Fortaleza (CE), Campinas (SP), Campo Grande 
(MS), Cascavel (PR) e Manaus (AM). 
 
Presença dos principais atores envolvidos no tema: servidores 
municipais, CAU, CREA, SINDUSCON e sociedade civil organizada.

1º PASSO: 
SENSIBILIZAÇÃO



Repercussão na mídia



Por ocasião do evento de Licenciamentos de Construções o 
Prefeito Hildon Chaves assinou o Decreto Municipal 15.437/2018, 
constituindo uma comissão presidida pela Agência de 
Desenvolvimento, para promover a desburocratização da 
legislação sobre licenciamentos na construção civil.

2º PASSO: 
ENGAJAMENTO



Comitê de Desburocratização

Encontros semanais durante 30 dias 
para discussão e apresentação de 
propostas, com a presença das 
secretarias da Prefeitura: 
 
- CMTI 
- PGM 
- SEMA 
- SEMFAZ  
- SEMISB 
- SEMPOG 
- SEMTRAN 
- SEMUR



Como resultado foram entregues soluções e uma série 
de projetos de lei, regulamentando os dispositivos da Lei 

Complementar nº 097, de 29 de dezembro de 1999 e da 
Lei Complementar nº 560, de 23 de dezembro de 2014.  

 
Emissão do decreto 15.565/2018, instituindo o 

licenciamento simplificado; encaminhamento para a 
Câmara de projetos de lei alterando a legislação vigente 

em novembro de 2018.

3º PASSO: 
ENTREGA

Publicação do Decreto Nº 15.565 no Diário Oficial (12/11/2018 )



Evento no dia 1 de Abril para apresentação das inovações 
para a sociedade: 
- Licenciamento simplificado 
- Sistema integrado para o licenciamento de obras 
- Adequação da legislação 
- Diálogos sobre as alterações na revisão do Plano Diretor 

4º PASSO: 
COMUNICAÇÃO



EVENTO INOVAÇÕES NO LICENCIAMENTO 
Participação de 160 pessoas no evento, entre profissionais e entidades de classe 
ligadas ao setor da construção, empreendedores, engenheiros, arquitetos e urbanistas.



RESULTADOS:
Facilitação do trâmite de 90% das 
solicitações apresentadas ao Município  
 
Maior agilidade nos licenciamentos da 
construção, promovendo o 
desenvolvimento com a geração de 
empregos e renda



Revisão do Plano Diretor em curso com 
análise de toda legislação que impacta 
nos licenciamentos da Construção Civil.

PRÓXIMOS PASSOS:



MARCELO THOMÉ 
Presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho  

 
contato: 

marcelo.thome@adpvh.com.br

OBRIGADO!

Agência de 
Desenvolvimento
de Porto Velho


