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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 02/2015 
 

MODIFICAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS 
 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as condições  para aprovação de modificações de projetos anteriormente aprovados. 

 

2. APLICAÇÃO 

Esta Orientação Técnica aplica-se aos projetos já aprovados que sofrerão modificações. 

 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 Lei Estadual n. 15.802/06 – Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Pânico do Estado de Goiás. 

3.2 Norma Técnica 01/2014 – Procedimentos Administrativos; 

 

4. ORIENTAÇÕES 

4.1 Os processos de modificação apresentados para alterações nos dados cadastrais ou nas instalações 
preventivas de segurança contra incêndio (tanto no projeto arquitetônico quanto no projeto de combate a incêndio) 
deverão ser submetidos ao procedimento de recarimbamento, substituição parcial ou substituição total, conforme 
critérios estabelecidos na NT-01/2014 – Procedimentos Administrativos, de acordo com o quadro abaixo: 

 

TIPO DE 
SERVIÇO 

SITUAÇÕES DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Recarimbamento 

 Alterações de dados cadastrais, tais 
como: endereço, responsável pelo uso, 
responsável técnico. 

 Recarimbamento de novos jogos de 
pranchas. 

Jogo completo de pranchas, memorial 
descritivo e documentações 
complementares que necessitam ser 
recarimbados, tanto os novos quanto os 
anteriormente aprovados. 

Substituição 
Parcial 

 Modificações que contemplem até 20% 
da área total construída do projeto. 

 Modificações nas instalações 
preventivas sem alteração de área. 

Pranchas que sofrerão alterações,  
memorial descritivo (caso seja necessária a 
alteração de dados) e documentações 
complementares a serem alteradas; Jogo 
completo de pranchas, memorial descritivo 
e documentações complementares 
anteriormente aprovados. 

Substituição 
Total 

 Modificações que contemplem mais de 
20% da área total construída do projeto. 

Jogo completo de pranchas, memorial 
descritivo e documentações 
complementares, tanto os novos quanto os 
anteriormente aprovados. 
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4.1.1 As documentações complementares citadas anteriormente abrangem os  documentos de responsabilidade 
técnica (ART ou RRT), comprovantes de pagamento de taxa de análise, termos de compromisso, dentre outros 
necessários para a aprovação de projetos. 

4.2  Nos casos de substituição parcial de projeto com alterações das instalações preventivas que não impliquem 
em alteração de área construída, deverá ser exigido o recolhimento de taxa mínima de análise de projetos. 

4.2.1 Para os casos de substituição parcial do projeto deverá ser apresentado, juntamente com a documentação 
complementar, o Anexo L da NT-01/2014 devidamente preenchido. Caso não haja alteração do projeto 
arquitetônico, não será necessário o recarimbamento das pranchas deste. 

4.3  Nos casos de substituição parcial de projeto as pranchas ou documentos substitutos receberão a mesma 
numeração do processo inicial, juntamente com a assinatura do analista responsável. As pranchas ou 
documentos substituídos deverão ser assinalados com notas (a serem incluídas pelo analista através de modelo 
de carimbo específico) informando sobre a substituição daquele documento ou prancha, com data e assinatura, 
perdendo assim seu valor em termos de aprovação. 

4.4  Nos casos de substituição total de projeto as pranchas e documentos substitutos receberão nova numeração, 
juntamente com a assinatura do analista responsável. Todas as pranchas e documentações complementares 
anteriormente aprovadas deverão ser substituídas, recebendo também as notas especificadas no item anterior 
(carimbo). O projeto substituído perderá seu valor em termos de aprovação. 

 

CODEC, em Goiânia-GO, 13 de abril de 2015. 
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