
  

Rua Visconde de Inhaúma, nº1191, Maurício de Nassau. 

CEP 55.014-410. Caruaru-PE. Telefone (81) 3721-3640 
GUIA DE REGULARIZAÇÃO 

Este manual tem o objetivo de orientar a população sobre a documentação 
necessária para dar entrada em processos, dos assuntos relacionados a 
seguir, junto à Secretaria de Urbanismo e Obras – SEURB de Caruaru, da 
Prefeitura Municipal de Caruaru. 

A apresentação da documentação completa, irá auxiliar para 
que o trâmite do processo neste órgão ocorra com maior agilidade, bem 
como sua conclusão. Ressalvamos que, além da documentação descrita, 
mínima necessária, poderá ser solicitado a qualquer momento documentos 
que, quanto convier, venham a complementar as informações básicas para 
a aprovação e liberação dos processos. 

Em caso de dúvidas ou assuntos de processos não descritos 
neste guia, favor encaminhar-se ao nosso atendimento, para receber guias 
específicos, ou orientação devida. A Prefeitura de Caruaru, bem como a 
SEURB Caruaru, prezam para que o contribuinte tenha a orientação e os 
esclarecimentos necessários sobre seus direitos e deveres. 

As etapas apresentadas neste guia descrevem normas da 
SEURB e dos demais órgãos ou departamentos envolvidos, tendo como 
base a legislação municipal e, quando couber, a estadual e a federal. 

Após liberados, os alvarás de licenças de construção e habite-
se, são encaminhados à Receita Mercantil e as Informações neles 
contidas são encaminhadas a Receita Federal. 
 
1- DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
- Título de propriedade: é fornecido por Cartório Público. Aceita-se 
ainda, em substituição, outros documentos oficiais, como, sentença de 
usucapião, carta de adjudicação, inventário ou arrolamento, dentre 
outros; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU: do imóvel que se pretende 
tratar através do processo, é fornecida pelo setor de IPTU da 
Secretaria da Fazenda Municipal; 
- Solicitação Formal: Certidão ou ofício elaborado pelo requerente, 
constando descrição detalhada do assunto requerido, do uso 
pretendido e da localização do empreendimento. Deve estar assinada 
pelo proprietário ou representante legal; 
- Cópia de documento pessoal: Cópia de documento oficial com foto 
de todos que assinam documentos apresentados no processo; 
- Procuração ou Contrato Social: Em caso do proprietário tratar-se 
de pessoa jurídica, ou na impossibilidade de assinatura do 
proprietário, pessoa física, deve ser apresentado um documento 
reconhecido por cartório, que dê poder ao representante; 
- ART (Anotação de Responsabilidade técnica, profissionais 
vinculados ao CREA – Conselho de Engenharia e Agronomia) e/ou 
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica, profissionais vinculados 
ao CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo): Estes documentos 
devem estar apensados ao comprovante de pagamento, tratar 
detalhadamente do assunto do processo, estar assinado e datado; 
 

 
 
 
- ISS – Imposto sobre Serviços: Fornecido pela Receita Mercantil, 
Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Caruaru. O ISS deve estar 
quitado e dentro do prazo de validade; 
- Certidão de Limites: Quando o título de propriedade se apresentar 
incompleto, quanto às informações necessárias para análise do 
processo, o proprietário/requerente deverá solicitar junto ao Cadastro 
Imobiliário da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Caruaru; 
- Projeto de Arquitetura ou Levantamento Arquitetônico: Conjunto 
de plantas em uma ou mais pranchas, compondo um jogo. Contendo: 
carimbo com legenda descrevendo endereço completo com indicação 
de quadra, lote e loteamento, tipo e uso do imóvel, quadro de áreas, 
assinaturas do proprietário e responsáveis técnicos; Planta de 
situação; Planta de Locação e Coberta; Planta Baixa de todos os 
Pavimentos; mínimo 02 cortes e 02 fachadas; (Deve seguir 
orientações da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas); 
- Projeto de Remembramento, desmembramento ou retificação do 
terreno: Conjunto de plantas em uma ou mais pranchas, compondo 
um jogo. Contendo: carimbo com legenda descrevendo endereço, e 
assunto em questão, quadro de áreas, assinaturas do proprietário e 
responsável técnico; Planta de situação anterior (conforme 
documentos) e atual (após a retificação), com respectivos quadros; 
(Deve seguir orientações da ABNT, Associação Brasileira de Normas 
Técnicas); 
- Licença Ambiental (L.P.; L.I.; L.O.): Fornecida pelo Setor de Meio 
Ambiente da Prefeitura de Caruaru, ou pelo CPRH (Agencia Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos); 
- Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros; 
- Atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros: emitido pelo 
Corpo de Bombeiros após vistoria com a obra concluída; 
- Levantamento Topográfico: Planta de Levantamento do terreno 
com curvas de nível de metro em metro, cotas, e pontos 
georreferenciados. Deve ser apresentada em prancha impressa e 
digital (CD ou DVD, com arquivo em DWG). O levantamento deve vir 
junto ao memorial descritivo, assinado pelo responsável técnico.  
- Parecer ou Certidão do DER (Departamento de Estradas de 
Rodagem de Pernambuco) e/ou DNIT (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes), deve ser adquirido junto aos órgãos 
competentes, e será solicitado em caso de imóveis às margens ou sob 
área de influencia de Vias Estaduais e Federais. 
 
2- TIPOS DE PROCESSOS 
2.1. PARA TERRENOS 
 
2.1.1. Certidão de Perímetro Urbano 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Uma cópia do levantamento topográfico georreferenciado, impresso 
e em arquivo digital no formato DWG e PDF, 

 
 
 
 
- Memorial impresso e em arquivo digital no formato PDF; 
- ART ou RRT referente ao levantamento topográfico; 
- ISS do responsável técnico; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
2.1.2. Certidão de Viabilidade (referente a determinado uso em 
pretendido local), ou Certidão de Diretrizes Urbanísticas (descrição 
dos parâmetros urbanísticos de determinado lote/gleba); 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU; 
- Quando gleba, cópia do levantamento topográfico georreferenciado, 
impresso, e em arquivo digital no formato DWG e PDF;  
- ART ou RRT referente ao levantamento topográfico; e ISS do 
responsável técnico; 
- Quando lote, planta de situação; 
- Solicitação Formal; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
2.1.3. Inserção ou Retificação de área, cotas e/ou confrontantes 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Certidão Negativa de débitos do IPTU; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- Certidão de Limites; 
- ART ou RRT de levantamento para retificação em questão; 
- ISS do responsável técnico; 
- Quatro jogos de plantas de retificação, assinados pelo proprietário, 
responsável técnico. 
Obs: As assinaturas dos confrontantes serão exigidas pelo cartório de 
imóveis do município de Caruaru, dessa forma o responsável técnico 
deverá prever os espaços para devidas assinaturas dos confrontantes 
no carimbo. 
2.1.4. Remembramento ou Desmembramento 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Certidão Negativa de débitos do IPTU; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- ART ou RRT de remembramento ou desmembramento; 
- ISS do responsável técnico; 
- Quatro jogos de plantas de remembramento ou desmembramento 
impressos e assinados pelo(s) proprietário(s) e responsável(eis) pelo 
projeto, e em arquivo digital no formato PDF; 
OBS.01: Desmembramento ou remebramento de glebas, deverá ser 
apresentado o arquivo digital do projeto, com georreferência; 
OBS.02: Desmembramento ou remebramento em terrenos em que 
exista alguma edificação, esta deve estar ou ser regularizada 
paralelamente; 
                                                                                               



 

2.2. PARA IMÓVEIS NOVOS 
2.2.1. Análise Prévia (Construção/ Reforma) 
- Título de Propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- ART ou RRT de projeto arquitetônico; 
- ISS do(s) responsável(eis) técnico(s); 
- Mínimo dois jogos de plantas do projeto arquitetônico impressos e 
assinados pelo proprietário e responsável pelo projeto, e em arquivo 
digital no formato PDF; 
OBS. 01: A depender do uso pretendido, tornar-se-á necessária a 
apresentação da Certidão de Viabilidade e L.P. ambiental; 
 
2.2.2. Licença de Construção (Imóvel até 04 pavimentos) 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Certidão Negativa de débitos do IPTU; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- RRT/ART de projeto arquitetônico e execução; 
- ISS do(s) responsável(eis) técnico(s); 
- Três jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e 
assinados pelo proprietário e responsável pelo projeto, e em arquivo 
digital no formato PDF; 
- Planta aprovada em análise prévia, caso exista; 
OBS. 01: A depender do uso pretendido, tornar-se-á necessária a 
apresentação da Certidão de Viabilidade e L.P. ambiental e projeto 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 
 
2.2.3. Licença de Construção (Imóvel com mais de 04 pavimentos, 
onde se exige elevador; Imóvel multifamiliar, Indústria, dentre 
outros); 
- Documentos do item 2.2.2, e: 
- Licença de Instalação Ambiental (L.I); 
- Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros; 
OBS. 01. Apresentar ART de projeto e execução do elevador por 
Engenheiro mecânico, bem como ISS deste profissional. 
 
2.2.4. Habite-se (Construção concluída de acordo com plantas 
aprovadas na licença)  
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Certidão Negativa de débitos do IPTU; 
- Alvará de Licença de Construção ou Legalização; 
- Dois jogos de plantas do projeto arquitetônico, aprovadas (1 original 
1 cópia); 
OBS.01: Para imóveis que se enquadrem no tópico 2.2.3, apresentar: 
- Licença ambiental de operação; 
- Atestado de regularidade dos bombeiros; 
 
  

2.3. PARA IMÓVEIS EXISTENTES 
2.3.1. Legalização e Habite-se do Imóvel ou da Reforma 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru: 
 . do terreno, para legalizar todo o imóvel; 
 . da edificação, ou do terreno; 
- Certidão Negativa de débitos do IPTU; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- RRT/ART de levantamento arquitetônico; 
- ISS do(s) responsável(eis) técnico(s); 
- ISS da construção 
- Três jogos de plantas de levantamento arquitetônico impressos e 
assinados pelo(s) proprietário(s) e responsável(eis) pelo projeto, e em 
arquivo digital no formato PDF; 
OBS. 01: A depender do uso, número de pavimentos e área de 
construção, poderão ser solicitados, L.O.  Ambiental e Atestado de 
regularidade do corpo de Bombeiros; 
 
2.3.3. Licença da Reforma 
- Título de propriedade da edificação registrado em cartório, ou do 
terreno com o alvará de habite-se e planta anterior aprovada; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- RRT/ART de projeto arquitetônico e execução; 
- ISS do(s) responsável(eis) técnico(s); 
- Três jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e 
assinados pelo(s) proprietário(s) e responsável(eis) pelo projeto e 
execução, e em arquivo digital no formato PDF; 
- Planta do projeto arquitetônico aprovada em análise prévia, caso 
exista; 
OBS. 01: A depender do uso, número de pavimentos e área de 
construção, poderão ser solicitados, Licença Ambiental e Atestado de 
regularidade do corpo de Bombeiros da edificação existente. 
 
2.3.4. Licença de Demolição (Imóvel ainda não demolido) 
- Requerimento assinado pelo proprietário ou representante legal; 
- Documento/procuração que nomeie representante legal; 
- Título de propriedade da edificação registrado em cartório de imóveis 
do município de Caruaru; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- ART ou RRT do Responsável técnico pela execução da demolição; 
- ISS do Responsável Técnico; 
 
2.3.5. Baixa de Demolição (Imóvel já demolido) 
- Requerimento assinado pelo proprietário ou representante legal; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- Título de propriedade da edificação registrado em cartório de imóveis 
do município de Caruaru; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU; 

- Licença/autorização de Demolição (quando não houver, o cálculo da 
taxa referente à Baixa será calculada de forma distinta); 
- ISS de Construção quando existir Licença/autorização de Demolição 
- Documento que nomeie representante legal. 
 
2.4. PARA DOCUMENTAÇÃO JÁ EXPEDIDA 
2.4.1. Retificação (mudança no documento) 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Alvará que se deseja retificar (licença de construção, legalização, 
habite-se, autorização ou certidão); 
- Documento que justifique a retificação (certidão do cartório, lei 
nomeando rua, dentre outros); 
OBS. 01: Em caso de retificação quanto a nome de ambientes, área, 
ou informação do projeto, será necessária apresentação da planta 
aprovada. 
 
2.4.2. 2ª Via 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Alvará de licença de construção, legalização, habite-se, autorização 
ou certidão; 
- Certidão negativa de débitos do IPTU. 
 
2.4.3. Renovação de Licença de Construção (documento com 
prazo de validade) 
- Título de propriedade registrado em cartório; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU; 
- Alvará de Licença de Construção; 
- Jogo de plantas aprovado (original); 
 
2.4.4. Revalidação (planta com prazo de validade) 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU; 
- No mínimo 2 jogos de plantas aprovadas originais do 
Desmembramento, Remembramento, inserção de cotas, retificação de 
área ou loteamento. 
- Obs: Quando loteamento apresentar 1 via original aprovada do 
memorial descritivo. 
 
2.4.5. Modificação, alteração ou retificação de plantas 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU; 
- 1 jogo de plantas aprovadas (original); 
- Novas plantas (quantidade de plantas conforme o tipo de processo); 
- A depender do assunto, alvarás antigos.  
Obs: apresentar memorial descritivo informando as alterações. 
 
 



 
 

2.5. VISTO PARA ESCOLA 
- Título de propriedade registrado em cartório; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU; 
- RRT/ART de levantamento arquitetônico; 
- ISS do responsável; 
- Dois jogos de Plantas de Levantamento arquitetônico, assinados pelo 
proprietário e responsável técnico; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
 
2.6. Autorização de instalação ERB – ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Contrato de locação do Imóvel; 
- Certidão de Viabilidade; 
- Certidão Negativa de Débitos do IPTU; 
- RRT/ART de projeto e execução; 
- ISS dos responsáveis técnicos; 
- Termo de Responsabilidade (relativo a possíveis danos que venha a 
causar ao entorno, público ou privado, garantindo sua reconstituição 
sob determinado prazo, conforme situação anterior) 
- Edital publicado em jornal de grande circulação (tornando publico a 
solicitação junto à prefeitura, sobre intenção de instalação em 
pretendido endereço. Em Caruaru: Jornal Vanguarda); 
- Quatro jogos de plantas, assinados pelo proprietário e responsáveis 
técnicos; 
- Memorial descritivo, assinado; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
OBS. 01: Em caso de terrenos em que já exista edificação, esta deve 
estar ou ser regularizada paralelamente; 
OBS. 02: Além dos documentos deste guia, para ERB, deve-se 
observar as exigências da Lei Municipal n° 5.013, de setembro de 
2010. 
OBS. 03: A depender do uso pretendido, tornar-se-á necessária a 
apresentação da Certidão de Viabilidade e L.P. ambiental; 
OBS. 04: Para Certidão de Instalação de Estação Rádio Base- 
ERB, o requerente deverá anexar à documentação descrita no 
item 2.2.4.; 
 
2.7 Pré-aprovação de Loteamento 
- Título de propriedade registrado em cartório; 
- Certidão de Perímetro urbano; 
- Certidão de Viabilidade; 
- Certidão de Diretrizes Urbanísticas; 
- Certidão Negativa de débitos do IPTU; 
- ART ou RRT referente ao Anteprojeto 
- ISS do(s) responsável(eis) técnico(s); 
- Carta de viabilidade da Celpe e Compesa; 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- Dois jogos de plantas impressos e assinados pelo(s) proprietário(s) 
e responsável(eis) técnicos pelo projeto, e em arquivo digital nos 
formatos: DWG e PDF; 

 O projeto deverá conter: 
I- Planta de situação (Com divisa da gleba, loteamentos vizinhos, 
confrontantes e ruas adjacentes); 
II- Planta de levantamento topográfico georreferenciado (com curvas 
de nível de metro em metro, cursos d’água, bosques e construções 
existentes; 
III- Planta de arruamento e drenagem (com curvas de nível de metro 
em metro e indicação de drenagem); 
IV- Planta de parcelamento (com quadro de áreas e percentuais; 
quadro de quadras e lotes, com limites, medidas e áreas; e indicação 
de usos predominantes); 
Obs: Todas as plantas devem estar assinadas pelo proprietário e 
responsável técnico. 
 
2.8 Aprovação de Loteamento 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Certidão de Viabilidade; 
- Certidão de Diretrizes Urbanísticas; 
- Certidão Negativa de débitos do IPTU; 
- RRT referente ao projeto e ART referente à execução; 
- ISS do(s) responsável(eis) técnico(s); 
- ART dos responsáveis técnicos pelos projetos complementares; 
- Projetos de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário, 
aprovados pela Compesa; 
- Projeto de eletrificação aprovado pela Celpe; 
- Licença de Instalação ambiental (L.I); 
- Memorial Descritivo; 
- Memorial de infraestrutura e cronograma de obras assinado pela 
empresa e executor; 
- Infraestrutura executada ou instrumento de garantia para execução 
das obras no prazo de 3 (três) anos, com caucionamento de parte dos 
lotes (20%). 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- Cinco jogos de plantas impressos e assinados pelo(s) proprietário(s) 
e responsável(eis) técnicos pelo projeto, e em arquivo digital nos 
formatos: DWG e PDF; 
 O projeto deverá conter: 
I- Planta de situação (Com divisa da gleba, loteamentos vizinhos, 
confrontantes e ruas adjacentes); 
II- Planta de levantamento topográfico georreferenciado (com curvas 
de nível de metro em metro, vértices, cursos d’água, bosques e 
construções existentes); 
III- Planta de arruamento e drenagem (com curvas de nível de metro 
em metro e indicação de drenagem); 
IV- Planta de parcelamento (com quadro de áreas e percentuais; 
quadro de quadras e lotes, com limites, medidas e áreas; e indicação 
de usos predominantes); 
V- Grade das ruas; 
Obs 1: - Para a primeira análise será aceito apenas um jogo de 
plantas para conferência, sendo necessário, posteriormente, o 

requerente anexar os 5 (cinco) jogos de plantas com as devidas 
correções. 
Obs 2: Todas as plantas devem estar assinadas pelo proprietário e 
responsável técnico. 
  
2.9 Regularização de Loteamentos Existentes 
- Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município 
de Caruaru; 
- Certidão de Perímetro urbano; 
- Certidão de Baixa no INCRA; 
- Certidão Negativa de débitos do IPTU; 
- RRT referente ao projeto e ART referente a execução; 
- ISS do(s) responsável(eis) técnico(s); 
- ART dos responsáveis técnicos pelos projetos complementares; 
- Carta de viabilidade da Celpe e Compesa; 
- Projetos de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário 
aprovados pela Compesa; 
- Projeto de eletrificação aprovado pela Celpe; 
- Licença de Operação ambiental (L.O); 
- Memorial Descritivo; 
- Memorial de infraestrutura e cronograma de obras assinado pela 
empresa e executor; 
- Infraestrutura executada ou instrumento de garantia para execução 
das obras no prazo de 3 (três) anos, com caucionamento de parte dos 
lotes (20%). 
- Cópia de documento com foto de todos que assinam; 
- Plantas originais; 
- Cinco jogos de plantas impressos e assinados pelo(s) proprietário(s) 
e responsável(eis) técnicos pelo projeto, e em arquivo digital nos 
formatos: DWG e PDF; 
 O projeto deverá conter: 
I- Planta de situação (Com divisa da gleba, loteamentos vizinhos, 
confrontantes e ruas adjacentes); 
II- Planta de levantamento topográfico georreferenciado (com curvas 
de nível de metro em metro, cursos d’água, bosques e construções 
existentes); 
III- Planta de arruamento e drenagem (com curvas de nível de metro 
em metro e indicação de drenagem); 
IV- Planta de parcelamento (com quadro de áreas e percentuais; 
quadro de quadras e lotes, com limites, medidas e áreas; e indicação 
de usos predominantes); 
V- Grade das ruas; 
Obs 1: - Para a primeira análise será aceito apenas um jogo de 
plantas para conferência, sendo necessário, posteriormente, o 
requerente anexar os 5 (cinco) jogos de plantas com as devidas 
correções. 
Obs 2 - Todas as plantas devem estar assinadas pelo proprietário e 
responsável técnico. 


