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Atualizado 25/05/2017 

PROCEDIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

  

1) Baixa de Edificações no Cadastro (Não averbado na matricula) - Prazo 4 dias úteis  

Relação de documentos: 

a) Requerimento assinado pelo interessado (Emitido pela Prefeitura); 

b) Carne do IPTU ou Certidão Valor Venal;  

c) Matricula Atualizada do imóvel (90 dias);  

Procedimento: 

 

Informações: 

→ Emissão da taxa de vistoria (Lei 13/2013 - Tabela VII, item 5) - R$ 32,20.   

→ Setor do Cadastro deve conferir no sistema o pagamento da taxa.    

 

2) Certidão de Demolição (Art. 36 da Lei 9/2012) - Prazo 4 dias úteis  

Relação de documentos: 

a) Requerimento assinado pelo proprietário (Emitido pela Prefeitura); 

b) Matricula Atualizada do imóvel (90 dias); 

c) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART / RRT 

d) Comprovante de pagamento da ART / RRT 

Procedimento: 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo 
(Prazo 01 dia) 

Cadastro Vistoria 

Deferimento ou 
não 

deferimento da 
baixa 



 
_____________________________________________________________________________ 

 

Informações 

→ Emissão da taxa (Tabela VII, item 6 e 7) R$ 0,85 ou R$ 0,64 / m² (Ivana). 

 

3) Consulta Prévia (Art. 35, § 1
o
 da Lei 9/2012) - Prazo 03 dias úteis  

Relação de documentos: 

a) Consulta Prévia devidamente preenchida, apresentação do croqui de localização do lote e assinatura 

do interessado. 

b) Matricula Atualizada do Imóvel (90 dias); 

c) Cópia do Carne de IPTU. 

Procedimento: 

 

Informações: 

→ Secretaria de Planejamento irá fazer as indicações das normas urbanísticas, indicar a 

legislação e gerar a consulta prévia.  

→ Isento de taxa. 

 

4) Pré analise de Projetos - Prazo 05 dias úteis  

Relação de documentos: 

a) Requerimento de pré análise assinado pelo interessado (Emitido pela Prefeitura); 

b) 01 Cópia Projeto Arquitetônico; 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo 
(Prazo 01 dia) 

Cadastro 
Alvará de 

Demolição 
Vistoria 

Certidão de 
Demolição  

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo 
(Prazo 01 dia) 

Cadastro 
(Prazo 01 

dia) 

Seplan 

(Prazo 01 
dia) 

Consulta 
Prévia 

Protocolo 
Entregue 

ao 
interessado 



 
_____________________________________________________________________________ 
c) 01 Cópia Projeto Hidro-Sanitário; 

d) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART / RRT 

e) Comprovante de pagamento da ART / RRT; 

f) Matricula Atualizada do imóvel (90 dias); 

g) Consulta Prévia (Guia Amarela) aprovada. 

Procedimento: 

 

Informações: 

→ Os projetos devem atender a NBR 5984 e NBR 6492; 

→ Os projetos devem atender o Art. 35, § 2o, § 3o e § 4o da Lei 9/2012. 

→ O analista fará as indicações de correções no próprio projeto, que deverá ser apresentado 

no procedimento de aprovação de projetos.  

→ O analista também fornecerá o COMUNICADO com orientações feitas na pré analise.  

 

5) Aprovação de Projetos (Art. 35, § 2o da Lei 9/2012) - Prazo 10 dias 

Relação de documentos: 

a) Requerimento assinado pelo interessado (Emitido pela Prefeitura); 

b) 03 cópias do Projeto Arquitetônico; 

c) 03 cópias do Projeto Hidrosanitário; 

d) Projetos Complementares (quando necessário), pode ser apresentado em meio digital 

assinado digitalmente; 

e) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART / RRT 

f) Comprovante de pagamento da ART; 

g) Matricula atualizada (90 dias) e anuência caso interessado não seja o proprietário; 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo 
(Prazo 01 dia) 

Seplan 

(Prazo 04 dias) 
Protocolo 

Entregue ao 
interessado 



 
_____________________________________________________________________________ 
h) Projeto com anotações feitas na Pré Analise (quando houver); 

i) Aprovação no bombeiro ou protocolo do bombeiro (quando necessário) e Termo de 

Responsabilidade assinado pelo proprietário e engenheiro responsável.   

j) Consulta Prévia (Guia Amarela) aprovada. 

 

Informações: 

→ Recepção no ato do protocolo deverá emitir a taxa e entregar ao requerente.  

Taxa de Análise Sanitária em Projetos de Construção Civil; (Art. 252 da Lei 13/2013 da Tabela 

XI) 

→ Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas NBR-5984 e NBR-6492 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

→ planta de situação, em escala 1:500, 1:750 ou 1:1000, com indicação do norte verdadeiro, 

dimensões do lote, inclusive recuos, indicação da denominação do lote, quadra e nome do 

parcelamento onde situado; 

→ planta baixa de cada pavimento não repetido, em escala 1:50, 1:75 ou 1:100, contendo a 

denominação e área de cada compartimento, com indicação dos tipos de piso, forro e 

revestimento, relação ou indicação dos vãos para iluminação e ventilação, espessura de 

paredes, projeção de telhado, calçadas externas e localização de garagens e/ou 

estacionamentos descobertos e posição em planta dos cortes. 

→ pelo menos dois cortes perpendiculares entre si, nas mesmas escalas do item acima, 

passando preferencialmente pelos compartimentos dotados de instalação hidros sanitária, com 

as dimensões verticais necessárias à compreensão do projeto, incluindo os perfis do terreno, 

com indicação do eventual movimento de terra necessário. 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo 

(Prazo 01 dia) 

Seplan - Análise 
Arquitetônico + 
Hidrosanitário 
(Prazo 05 dias) 

Vigilância 
Sanitária 

(Prazo 02 dias) 

Cadastro  

 (Prazo 03 dias) 

(Taxa de Alvará) 



 
_____________________________________________________________________________ 
→ elevação de todas as faces voltadas para vias públicas, nas mesmas escalas do item acima. 

→ planta de cobertura, em escala 1:100, 1:150 ou 1:200, contendo pelo menos a indicação dos 

caimentos dos panos de telhado e o material de que este será constituído. 

→ Quando for necessário realizar alterações ou correções nos projetos a Secretaria de 

Planejamento emitirá COMUNICADO ao interessado com as anotações. Após feitas as 

correções o processo terá inicio novamente no PROTOCOLO. 

ATENÇÃO: NA ENTREGA DO ALVARÁ DEVE SER ENTREGUE COMUNICADO SOBRE O 

PROCEDIMENTO DO HABITE-SE SANITÁRIO.  

→ No ato da entrega do Alvará deverá conferir no sistema o pagamento da taxa de Análise 

Sanitária em Projetos Construção Civil.  

 

6) Habite-se Sanitário 

Relação de documentos: 

a) Requerimento assinado pelo interessado solicitando a vistoria; 

b) Cópia do Alvará; 

c) Projetos Aprovados; 

d) Comprovante de pagamento da taxa de vistoria sanitária (Lei 13/2013, Art. 252 - Tabela XII). 

Procedimento: 

 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo da 
Vigilância  

Agenda Vistoria 

(Prazo 02 dias) 

 

Seplan  

Faz a Vistoria 
Engenheiro e 

Fiscal 

(Prazo 03 dias) 

Vigilância 
Sanitária 

(Prazo 02 dias) 

Vigilância emite o 
HABITE-SE 
SANITÁRIO 



 
_____________________________________________________________________________ 
Informações: 

→ O proprietário ou responsável deverá acompanhar a vistoria na Obra (O fiscal não ficará 

responsável pela abertura da obra em hipótese alguma);  

→ No momento da vistoria o sistema de Fossa, Filtro e Sumidouro (se houver) devem estar 

abertos, o filtro deve estar sem material filtrante (brita) ou com tudo de inspeção para medida 

da profundidade.  

 

7) Certificado de Conclusão de Obra / HABITE-SE - Prazo 7 dias 

Relação de documentos: 

a) Requerimento solicitando vistoria de conclusão de obra (Emitido pela Prefeitura); 

b) Cópia do Alvará de Construção; 

c) Cópia do HABITE-SE SANITÁRIO; 

d) Cópia do Projeto Arquitetônico Aprovado; 

e) Cópia do Projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiro (quando necessário); 

f) Matricula Atualizada (90 dias); 

g) Certidão Negativa do Imposto Sobre Serviços - ISS (Decreto 96/2017); 

Procedimento: 

 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo  

(Prazo  01 dia) 

 

Seplan  

Faz a Vistoria 
Engenheiro e 

Fiscal 

(Prazo 04 dias) 

Cadastro 

Emitir CCO 
Habite-se 

(Prazo 02 dias) 



 
_____________________________________________________________________________ 
Informações: 

→ Emitir taxa de vistoria de conclusão de obra. (Lei 13/2013 Tabela VII - item 5 - R$ 32,20) 

 

8) Aprovação Levantamento Topográfico (Com Anuência Município) 

Relação de documentos: 

a) Requerimento solicitando Aprovação da Planta Topográfica (Emitido pela Prefeitura); 

b) 03 Cópias da Planta Topográfica georreferenciada (com espaço reservado ao município); 

c) 03 Cópias do Memorial Descritivo (com espaço reservado ao município); 

d) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART / RRT 

e) Comprovante de pagamento da taxa de ART; 

f) Matricula Atualizada (90 dias); 

g) Cópia da planta topográfica georreferenciada em meio digital (formato DXF).  

 

Procedimento: 

 

Informações: 

→ Emitir taxa. (R$ 42,93 - Lei 13/2013 - Tabela XIV - item 7a) 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo  

(Prazo  01 dia) 

 

Seplan  

Deferimento ou 
indeferimento 

(Prazo 03 dias) 

Cadastro 

Inseir no Cadastro 

(Prazo 02 dias) 

Protocolo 

 (Faz a entrega ao 
interessado) 



 
_____________________________________________________________________________ 
→ Seplan, assina as plantas e memoriais descritivos e emite Certidão de Anuência.  

 

9) Desmembramento ou Unificação de Lotes  

Relação de documentos: 

a) Requerimento solicitando Aprovação (Emitido pela Prefeitura); 

b) 03 Cópias da Planta Topográfica georreferenciada com Situação Existente (com espaço 

reservado ao município); 

c) 03 Cópias da Planta Topográfica georreferenciada com Situação Pretendida (com espaço 

reservado ao município); 

d) 03 Cópias do Memorial Descritivo da Situação Pretendida (com espaço reservado ao 

município); 

e) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART / RRT 

f) Comprovante de pagamento da taxa de ART; 

g) Matricula Atualizada (90 dias); 

h) Cópia da planta topográfica georreferenciada em meio digital (formato DXF).  

i) Certidão Negativa do Imóvel - IPTU (não podendo ser Certidão Positiva com efeito nativo) 

Procedimento: 

 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo  

(Prazo  01 dia) 

 

Seplan  

Deferimento ou 
indeferimento 

(Prazo 03 dias) 

Cadastro 

Inseir no Cadastro 

(Prazo 02 dias) 

Protocolo 

 (Faz a entrega ao 
interessado) 



 
_____________________________________________________________________________ 
Informações: 

→  Emitir da taxa. (R$ 42,93 - Lei 13/2013 - Tabela VII - item 8) 

 

10) Certidão Cota de Risco  

Relação de documentos: 

a) Requerimento solicitando Certidão de Cota de Referência (Emitido pela Prefeitura); 

b) Matricula Atualizada do imóvel (90 dias); 

c) Croqui Cota Altimétrica emitida pela Prefeitura; 

d) Planta ou Relatório Técnico informando a cota do imóvel; 

e) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 

f) Comprovante de Pagamento da ART; 

 

Procedimento: 

 

Informações: 

→ Emitir taxa. (R$ 21,47 - Lei 13/2013 - Tabela XV - item 5) 

 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo  

(Prazo  01 dia) 

 

Seplan  

Certidão de 
Cota de 

Referência 
(Prazo 03 dias) 

Protocolo 

 (Faz a entrega 
ao interessado) 



 
_____________________________________________________________________________ 
11) Autorização de uso dos logradouros públicos para atividade econômicas (Lei 10/2012 - 

Art. 15)  

Relação de documentos: 

a) Requerimento solicitando Autorização (Emitido pela Prefeitura); 

b) Solicitante deverá informar: 

1 - Dados da pessoa jurídica ou pessoa física; 

2 - Localização da autorização; 

3 - Tempo de ocupação do espaço; 

4 - Em caso de colocação de mobiliário deve ser apresentado uma planta ou croqui, indicando 

a testada, largura do passeio, o número e disposição das mesas e cadeiras; 

5 - a metragem quadrada da área ocupada. 

Procedimento: 

 

Informações: 

→ Emitir taxa (Lei 13/2013 - Art. 244 - Tabela XVIII - item 6) 

→ Em caso de autorização para evento a taxa e diferenciada.  

 

12) Autorização Publicidade em espaço de logradouro público (Lei 10/2012 - Art. 20)  

Relação de documentos: 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo  

(Prazo  01 dia) 

 

Seplan  

Emissão Autorização 
(Prazo 03 dias) 

Interessado retira 
taxa no Seplan. 

Interessado apresenta 
o comprovante de 

pagamento e retira a 
Autorização no 

Seplan. 



 
_____________________________________________________________________________ 
a) Requerimento solicitando Autorização (Emitido pela Prefeitura); 

b) Solicitante deverá informar: 

1 - Dados da pessoa jurídica ou pessoa física; 

2 - Localização da autorização; 

3 - Tempo de ocupação do espaço; 

4 - Tamanho do painel publicitário; 

Procedimento: 

 

Informações: 

→ Emitir taxa de Licença para publicidade (Lei 13/2013 - Tabela IX - Item 1) 

 

13) Autorização para estacionamento temporário de veículos para comércio ambulante (Lei 

10/2012 Art. 16) 

Relação de documentos: 

a) Requerimento solicitando Autorização (Emitido pela Prefeitura); 

b) Solicitante deverá informar: 

1 - Dados da pessoa jurídica ou pessoa física; 

2 - Localização da autorização; 

3 - Tempo de ocupação do espaço; 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo  

(Prazo  01 dia) 

 

Seplan  

Emissão Autorização 
(Prazo 03 dias) 

Interessado retira 
taxa no Seplan. 

Interessado apresenta 
o comprovante de 

pagamento e retira a 
Autorização no 

Seplan. 



 
_____________________________________________________________________________ 
4 - Tamanho do painel publicitário; 

 

 

Procedimento: 

 

Informações: 

→ Emitir taxa (Lei 13/2013 - Tabela VIII - Item c) 

 

14) Certidão de Uso e Ocupação do Solo 

Relação de documentos: 

a) Requerimento (Emitido pela Prefeitura); 

b) Dados do Empreendimento ou Atividade; 

c) Matricula Atualizada (90 dias). 

Procedimento: 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo  

(Prazo  01 dia) 

 

Seplan  

Emissão Autorização 
(Prazo 03 dias) 

Interessado retira 
taxa no Seplan. 

Interessado apresenta 
o comprovante de 

pagamento e retira a 
Autorização no 

Seplan. 



 
_____________________________________________________________________________ 

 

Informações: 

→ Emitir taxa (Lei 13/2013 - Tabela XV – Item 5 – R$ 21,47) 

 

 

Contatos: 

Telefone: (42) 3521-1232 

e-mail: seplan.analises@gmail.com 

 

Interessado 
(Requerimento) 

Protocolo  

(Prazo  01 dia) 

 

Seplan  

Emissão Certidão 
(Prazo 03 dias) 

Interessado retira 
taxa no Seplan. 

Interessado apresenta 
o comprovante de 

pagamento e retira a 
Autorização no 

Seplan. 


