
Lei Municipal 357 

Dispõe sobre a implantação do “Livro de Ordem” nas construções na cidade de 
Taubaté. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ aprova e eu promulgo a seguinte Lei 
Complementar, nos termos do § 2º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de 
Taubaté:  
 
Art. 1º Fica instituído no município de Taubaté o “Livro de Ordem”, que será 
apresentado para concessão de alvará para construção, reforma ou ampliação de 
prédios, e demais obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, 
Geologia, Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema CONFEA, CREA e 
CAU, passando a constituir a memória escrita de todas as atividades relacionadas com 
a obra ou serviço.  
Parágrafo único. Ficam isentos desta obrigação as plantas populares fornecidas pelo 
Poder Público Municipal.  
 
Art. 2º O “Livro de Ordem” que trata a instrução nº 698/80 do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP deverá ser 
apresentado para registro e autenticação pelo órgão competente da Prefeitura 
Municipal, juntamente com os demais documentos exigidos pela legislação pertinente, 
sem o qual não será concedido o alvará para construção, reforma ou ampliação de 
edificações.  
 
Art. 3º O “Livro de Ordem” de que trata a presente Lei Complementar será fornecido 
de forma gratuita pela Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Taubaté - AEAT, devendo o mesmo ser solicitado pelo autor do projeto, 
responsável técnico do projeto ou executor da obra mediante a apresentação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou do Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT.  
 
Art. 4º O “Livro de Ordem” terá na sua constituição as folhas devidamente numeradas 
tipograficamente, assim dispostas:  
I – Capa;  
II – Formulário de Termo de Abertura, em 3 vias, sendo: 1ª via: Fiscalização, a ser 
destacada, quando do registro e autenticação, e anexada no processo de aprovação do 
projeto da obra a que se referir, 2ª via: Responsável Técnico, a ser destacada e 
encaminhada a Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
de Taubaté, 3ª via: Fixa no “Livro de Ordem”, para controle do Proprietário, 
responsável técnico e da fiscalização;  
III – As demais folhas serão referentes ao Formulário de Anotações do 
Desenvolvimento da Obra ou Serviços, em 3 vias, assim distribuídas: 1ª via: 
Fiscalização, 2ª via: Responsável Técnico, a ser destacada e encaminhada a Associação 
dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Taubaté, 3ª via: Fixa no 
“Livro de Ordem”, para controle do Proprietário, responsável técnico e da fiscalização;  
IV – Formulário de Encerramento, Conclusão da Obra ou Serviço em 3 vias, assim 
distribuídas: 1ª via: Fiscalização, 2ª via: Responsável Técnico, a ser destacada e 



encaminhada a Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
de Taubaté, 3ª via: Fixa no “Livro de Ordem”, para controle do Proprietário, 
responsável técnico e da fiscalização.  
 
Art. 5º O “Livro de Ordem” deverá ficar na obra juntamente com uma via da planta e 
do memorial descritivo (quando houver) e em local acessível à fiscalização, devendo 
constar da mesma pelo responsável da obra todas as anotações principais da 
construção.  
Parágrafo único. Constatada qualquer irregularidade na utilização do “Livro de Ordem” 
será a mesma notificada pela AEAT, ao CREA e à Prefeitura.  
 
Art. 6º Ao requerer o “Habite-se” deverá o profissional apresentar à Prefeitura 
Municipal o “Livro de Ordem” para que, após a análise do setor competente, sejam 
anotadas pelo fiscal responsável as irregularidades que possam existir.  
§ 1º Estando a obra em desacordo com o projeto aprovado deverá o responsável 
técnico tomar as providências necessárias para sua regularização, conforme disposto 
no projeto original ou mediante substituição do projeto.  
§ 2º Constatada a regularidade da obra será lavrado o termo de encerramento no 
“Livro de Ordem”, e solicitado pelo profissional responsável pela obra, junto ao setor 
competente, o “Habite-se”.  
 
Art. 7º A obrigatoriedade do “Livro de Ordem” terá início num prazo de 90 dias após a 
promulgação desta Lei Complementar, passando a valer para todas as obras que forem 
aprovadas a partir deste prazo.  
 
Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
 
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 

Câmara Municipal de Taubaté, 23 de dezembro de 2014  
Vereador Carlos Roberto Lopes de Alvarenga Peixoto Presidente  

Este texto não substitui o publicado no Boletim Legislativo da Câmara Municipal de 
Taubaté, nº 921, de 5 de janeiro de 2015 

 


