
  



 

 

 

MANUAL DE PROCESSOS URB – CONTROLE URBANO 

 

OBJETIVO 

 

Este guia tem o objetivo de orientar a população sobre a documentação e a representação gráfica 

necessária para dar entrada em processos, dos assuntos relacionados a seguir, junto à Autarquia de 

urbanização e meio ambiente – URB 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. 

O guia poderá passar por revisões quando constatado a necessidade de fazer as atualizações 

necessárias, os requerentes e responsáveis técnicos deverão ficar atentos a sempre utilizar a versão 

atualizada do guia. 

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 

URB Caruaru, preza para que o contribuinte tenha a orientação e os esclarecimentos necessários sobre seus 

direitos e deveres. 

As etapas apresentadas neste guia descrevem normas da URB 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, regularizações e habite-se, são encaminhados 

à Receita Mercantil e as Informações neles contidas são encaminhadas a Receita Federal 
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CERTIDÃO DE PERÍMETRO URBANO 

 

FINALIDADE 

Certidão favorável emitida pelo Município para imóvel rural inserido no perímetro urbano, com finalidade do 

cancelamento do cadastro do INCRA e inclusão no cadastro Municipal 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Terreno descrito como rural no título de propriedade.  

 

CERTIDÃO DE PERÍMETRO URBANO – DOCUMENTAÇÃO  

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade constando terreno rural registrado em cartório de imóveis do município de 

Caruaru; 

 Cadastro do INCRA; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Solicitação formal; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 ART ou RRT referente ao levantamento topográfico; 

 ISS do responsável técnico pelo levantamento ou nota avulsa; 

 01 (Um) jogo de plantas do levantamento topográfico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsável técnico, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

 

CERTIDÃO DE PERÍMETRO URBANO – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade   

(No caso em que o nome da rua tenha passado por atualização, deve constar também “Antiga Rua ....”) 

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF)  

OBS: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico   

(Nome + Número do registro) 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote/gleba 

 Área do lote/gleba 

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Indicar ruas confrontantes 

 Indicar lotes confrontantes 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte  

 Representar cursos d’água (Caso exista) 
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CONSULTA DE PERÍMETRO URBANO 

 

FINALIDADE 

Consulta emitida pelo Município para informar se o lote/imóvel está inserido no perímetro urbano ou rural. 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Planta de levantamento georreferenciada   
 

CONSULTA DE PERÍMETRO URBANO – DOCUMENTAÇÃO  

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 ART ou RRT referente ao levantamento topográfico; 

 ISS do responsável técnico pelo levantamento ou nota avulsa; 

 01 (Um) jogo de plantas do levantamento topográfico, impressos e assinados pelo 

requerente e responsável técnico, e/ou arquivos digitais nos formatos PDF e DWG. 

 

CONSULTA DE PERÍMETRO URBANO – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade   

(No caso em que o nome da rua tenha passado por atualização, deve constar também “Antiga Rua ....”) 

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF)  

OBS: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico   

(Nome + Número do registro) 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote/gleba 

 Área do lote/gleba 

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte  
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CERTIDÃO DE VIABILIDADE E DIRETRIZES URBANÍSTICAS  
 

FINALIDADE 

Documento emitido informando se é viável urbanisticamente a implantação do empreendimento solicitado 

para determinada área 

PRÉ-REQUISITOS:  

 O lote ser urbano  

 

CERTIDÃO DE VIABILIDADE E DIRETRIZES URBANÍSTICAS – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru ou documento que 

demonstre posse sobre o lote; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Solicitação formal; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 ART ou RRT referente ao levantamento topográfico; 

 ISS do responsável técnico pelo levantamento ou nota avulsa; 

 01 (Um) jogo de plantas do levantamento topográfico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsável técnico, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

 

CERTIDÃO DE VIABILIDADE E DIRETRIZES URBANÍSTICAS - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade   

(No caso em que o nome da rua tenha passado por 

atualização, deve constar também “Antiga Rua ....”) 

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF)  

OBS: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico  

 (Nome + Número do registro) 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote  

 Área do lote  

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Indicar ruas confrontantes 

 Indicar lotes confrontantes 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte  

 Representar cursos d’água (Caso exista) 

 

 

OBS. 01: INSERIR NA PRANCHA O MAPA DE LOCALIZAÇÃO (IMAGEM SATÉLITE)  

OBS. 02: QUANDO SE TRATAR DE LOTE APENAS SERÁ EXIGIDO A PLANTA DE SITUAÇÃO 
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INSERÇÃO DE ÁREA, COTAS E/OU CONFRONTANTES 
 

FINALIDADE 

Emissão de documento e/ou plantas contendo as informações necessárias para inserção e/ou retificação do 

Registro no Cartório de Imóveis 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Correção de erro ou adequação de informações  

INSERÇÃO (ÁREA, COTAS E/OU CONFRONTANTES) - DOCUMENTAÇÃO 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru  

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa) 

 Solicitação formal com defesa técnica da mudança; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 ART ou RRT referente ao levantamento topográfico 

 ISS do responsável técnico pelo levantamento ou nota avulsa; 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS. 01: Será necessário anexar os quatro (04) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do 

processo, podendo anexar somente um (01) jogo de plantas para análise inicial; 

OBS. 02: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo.  

      INSERÇÃO (ÁREA, COTAS E/OU CONFRONTANTES) - REPRESENTAÇÃO   

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade   

(No caso em que o nome da rua tenha passado por 

atualização, deve constar também “Antiga Rua ....”) 

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF)  

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico  

(Nome + Número do registro) 

 Campo de assinatura dos proprietários dos lotes 

confrontantes com Nome e CPF (Será necessário para o 

registro no cartório, para a prefeitura será necessário 

informar somente o campo, ficando as assinaturas 

condicionadas a etapa do cartório) 

PLANTA DE SITUAÇÃO ANTERIOR 

 Identificação do lote  

 Área do lote  

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Indicar ruas confrontantes 

 Indicar lotes confrontantes 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte  

 Representar cursos d’água (Caso exista) 

PLANTA DE SITUAÇÃO ATUAL  

 Identificação do lote  

 Área do lote  

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Indicar ruas confrontantes 

 Indicar lotes confrontantes 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte 

 Representar cursos d’água (Caso exista) 

QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES 

 Indicar quadro de medidas e confrontantes com as 

informações da planta anterior e da planta atual. 

 (VER ANEXO  I)
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RETIFICAÇÃO DE ÁREA, COTAS E/OU CONFRONTANTES 
 
FINALIDADE 

Emissão de documento e/ou plantas contendo as informações necessárias para inserção e/ou retificação do 

Registro no Cartório de Imóveis 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Correção de erro ou adequação de informações  

RETIFICAÇÃO (ÁREA, COTAS E/OU CONFRONTANTES) - DOCUMENTAÇÃO 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru  

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa) 

 Solicitação formal com defesa técnica da mudança; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 ART ou RRT referente ao levantamento topográfico 

 ISS do responsável técnico pelo levantamento ou nota avulsa; 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS. 01: Será necessário anexar os quatro (04) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do 

processo, podendo anexar somente um (01) jogo de plantas para análise inicial; 

OBS. 02: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo.  

 RETIFICAÇÃO (ÁREA, COTAS E/OU CONFRONTANTES) - REPRESENTAÇÃO   

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade   

(No caso em que o nome da rua tenha passado por 

atualização, deve constar também “Antiga Rua ....”) 

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF)  

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico  

(Nome + Número do registro) 

 Campo de assinatura dos proprietários dos lotes 

confrontantes com Nome e CPF (Será necessário para o 

registro no cartório, para a prefeitura será necessário 

informar somente o campo, ficando as assinaturas 

condicionadas a etapa do cartório) 

PLANTA DE SITUAÇÃO ANTERIOR 

 Identificação do lote  

 Área do lote  

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Indicar ruas confrontantes 

 Indicar lotes confrontantes 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte  

 Representar cursos d’água (Caso exista) 

PLANTA DE SITUAÇÃO ATUAL  

 Identificação do lote  

 Área do lote  

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Indicar ruas confrontantes 

 Indicar lotes confrontantes 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte 

 Representar cursos d’água (Caso exista) 

QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES 

 Indicar quadro de medidas e confrontantes com as 

informações da planta anterior e da planta atual. 

 (VER ANEXO I)
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DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO  
 

FINALIDADE 

 Desmembramento: Dividir um terreno em duas ou em mais partes, para a formação de novos lotes, 

atendendo aos parâmetros estabelecidos para zona;                                                                                                                                                

 Remembramento: Realizar a unificação de dois ou mais terrenos contíguos, para a formação de novo 

lote, atendendo aos parâmetros estabelecidos para zona; 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano;  

 Certidão de Perímetro Urbano (terrenos / glebas que constam como rural na escritura e estão 

inseridos no perímetro urbano do Município); 

 Localizar-se em um Zona que permita tais serviços ou que os lotes resultantes estejam 

de acordo com os parâmetros urbanísticos da zona em questão. 

 

DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru;  

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 ART ou RRT referente a desmembramento ou remembramento; 

 ISS do responsável técnico pelo levantamento ou nota avulsa; 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS.: Será necessário anexar os quatro (04) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do 

processo, podendo anexar somente um (01) jogo de plantas para análise inicial. 
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DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade   

(No caso em que o nome da rua tenha passado por 

atualização, deve constar também “Antiga Rua ....”) 

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF)  

OBS: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico  

(Nome + Número do registro) 

 

SITUAÇÃO ANTERIOR 

PLANTA DE SITUAÇÃO ANTERIOR 

 Identificação do lote  

 Área do lote  

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Indicar quadra completa 

 Indicar ruas confrontantes 

 Indicar lotes confrontantes 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte  

 Representar cursos d’água (Caso exista) 

 

QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES ANTERIOR 

 Identificação do lote  

 Área do lote  

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Indicar confrontantes 

 Flancos seguinte a orientação norte 

SITUAÇÃO ATUAL 

PLANTA DE SITUAÇÃO ATUAL  

 Identificação do lote  

 Área do lote  

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Indicar quadra completa 

 Indicar ruas confrontantes 

 Indicar lotes confrontantes 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte 

 Representar cursos d’água (Caso exista) 

QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES 

ATUAL 

 Identificação do lote  

 Área do lote  

 Dimensões do lote (Conforme título) 

 Indicar confrontantes 

 Flancos seguinte a orientação norte

OBS. 01: Ver modelo de quadro de medidas e confrontantes disponível em anexo (VER ANEXO II); 

OBS. 02: Em casos que o lote resultante é de esquina, como o exemplo acima, o responsável poderá escolher qual o 

flanco de frente, tornando o outro flanco que também é voltado para a rua, como flanco lateral; 

OBS. 03: O lote resultante deverá ganhar uma letra em seu nome, a letra deve ser colocada no lote de menor número, 

seguindo a ordem crescente; 

OBS. 04: A orientação dos flancos deve ser determinada de quem está dentro do lote olhando para a rua e seguindo 

as informações do título de propriedade.   
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ANÁLISE PRÉVIA  
 

FINALIDADE 

Análise do processo para conferência se o projeto arquitetônico, podendo ser uma construção do zero ou 

projeto de reforma, se é viável e encontra-se de acordo com as leis vigentes, atestando que o mesmo atende as 

condições para trâmite da licença de construção/licença de reforma. 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano 

 Certidão de Perímetro Urbano (terrenos / glebas que constam como rural na escritura e estão 

inseridos no perímetro urbano do Município); 

Dependendo do uso (Multifamiliar / Serviço / Comercial / Empreendimentos que causam impacto na 

vizinhança) poderá ser necessário: 

 Licença Prévia Ambiental (LP); 

 Certidão de Viabilidade e Diretrizes Urbanísticas (Caso necessário);  

 Certidão de Diretrizes Urbanísticas (Caso necessário); 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Caso necessário); 

 Para configurar como reforma deverá constar no título de propriedade área construída 

averbada. 

 

ANÁLISE PRÉVIA – DOCUMENTAÇÃO  

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru ou documento que 

comprove posse do terreno em nome do requerente. 

OBS.: Nos casos em que seja documento que comprove posse, sendo ele contrato de compra e venda 

ou escritura pública de compra e venda, se faz necessário anexar certidão do cartório de imóveis do 

lote, mesmo que seja do antigo dono; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão de Viabilidade e Diretrizes Urbanísticas (Caso necessário);  

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao projeto arquitetônico; 

 ISS do responsável técnico pelo projeto ou nota avulsa; 

 Licença Prévia Ambiental (LP (Dependendo do uso e porte da edificação);  

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Dependendo do uso e porte da edificação); 

 02 (Dois) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS.01: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os dois (02) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo. 

OBS.02: O parecer de análise do EIV deverá ser entregue ao final do processo. 
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ANÁLISE PRÉVIA – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA  

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo projeto 

arquitetônico (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote/terreno  

 Área por pavimento 

 Área existente / reformada / acrescida (Se for 

reforma) 

 Área total de construção 

 Área de coberta 

 Coeficiente de utilização 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Para lotes com mais de uma unidade, indicar 

também a fração ideal por unidade, área comum, 

área de construção e solo natural por unidade e área 

privativa total e por unidade 

 Legenda de reforma, contendo: (Se for reforma) 

 Paredes existentes (Em preto) 

 Paredes demolidas (Em amarelo) 

 Paredes acrescidas (Em vermelho) 

 Quadro de esquadrias (De todas as aberturas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote e quadra (Conforme título) 

 Representar quadra completa e suas ruas confrontantes 

 Dimensões e área do lote (Conforme título) 

 Orientação norte 

 Distância para a esquina conforme título de propriedade 

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA 

 Representação da edificação dentro do lote 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicação da inclinação e tipo de coberta  

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio (Mínimo de 

1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Representar reservatórios (superior e inferior) e indicar sua 

capacidade 

PLANTA BAIXA  

 Representação da edificação dentro do lote  

 Cotas gerais do lote 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio  

(Mínimo de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Cotar os afastamentos  

 Representar projeção dos reservatórios (superior e 

inferior) e indicar sua capacidade 

 Numerar quantidade de vagas (indicar projeção e 

dimensões) 

 Área e nome de todos os ambientes 

 Cotar escada (largura e degrau) e elevador (foço) 

 Indicar e cotar projeção de marquises e beirais 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

 Todos os ambientes com ventilação e iluminação natural 

 Indicar local previsto para lixo 

 Indicar local previsto para gás 

CORTES (No mínimo 02 cortes)  

 Identificar os cortes 

 Representação conforme planta 

 Inclinação do telhado conforme planta de coberta 

 Nome de todos os ambientes 

 Indicar cota de piso/embasamento de todos os ambientes  

 Cotar altura de muros e divisas laterais  

 Cotar pé-direito (piso até o forro e laje) de todos os 

ambientes  

 Indicar altura total da edificação  

 Indicar giro de portas 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

FACHADAS (No mínimo 02 fachadas) 

 Identificação das fachadas de acordo com orientação norte 

 Representação conforme plantas 

 Inclinação do telhado conforme plantas 

 Revestimento impermeável nas áreas molhadas 

 Indicar giro das portas
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FEFEFEFE 

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADA   

 

 
Documento emitido dentro do prazo de 10 dias úteis, atestando que o projeto de construção, está atendendo a 

legislação vigente e que existe um responsável técnico pela execução da obra 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Serão objetos de licenciamento através da Licença de Construção Simplificada: 

 I - Os projetos de construção ou reforma de residências unifamiliares, independente da área construída; 

 II - Os projetos de construção ou reforma de edificações destinadas a atividades de comércio e de 
prestação de serviços, com área de até 750,00 m² (setecentos e cinquenta metros quadrados);  

 III - Os projetos institucionais governamentais, com área de até 750,00 m² (setecentos e cinquenta 
metros quadrados). 

 Os projetos serão licenciados através de Aprovação Responsável Imediata quando, cumulativamente, 
preencherem as seguintes condições: 

 I - Ficam isentas de licença as atividades consideras de baixo potencial poluidor ou degradador;  

 II - Forem isentos de projeto de segurança contra incêndio e pânico pelo Corpo de Bombeiros ou 
apresentar projeto aprovado pelo órgão;  

 III - Forem isentos de autorização ou consulta ao Comando Aéreo Regional - COMAR, conforme a 
localização do imóvel, apresentando anuência do órgão; 

 IV - Imóvel que não seja tombado, nem esteja em processo de tombamento; 

 V - Imóvel que não esteja na lista de imóvel especial de preservação - IEP.  
 

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADA – DOCUMENTAÇÃO 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru ou documento que 

comprove posse do terreno em nome do requerente. 

OBS.: Nos casos em que seja documento que comprove posse, sendo ele contrato de compra e venda 

ou escritura pública de compra e venda, se faz necessário anexar certidão do cartório de imóveis do 

lote, mesmo que seja do antigo dono; 

 Contrato social com último aditivo (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao projeto arquitetônico; 

 ART ou RRT referente a execução de obra; 

 ISS do responsável técnico pelo projeto ou nota avulsa; 

 ISS do responsável técnico pela execução inscrito no Município de Caruaru (No caso de execução de 

obra não é aceito nota avulsa do profissional); 

 Quando se tratar de imóveis com mais de 04 pavimentos onde se exige elevador, ou qualquer outra 

edificação que tenha elevador independentemente da quantidade de pavimentos, se faz necessário a 

apresentação da ART ou RRT do responsável técnico pela execução do equipamento, assim como cópia 

de documento com foto e ISS do mesmo; 

 ART ou RRT referente a projetos complementares (Quando necessário); 

 ISS do responsável técnico pelos projetos complementares ou nota avulsa (Quando necessário); 

 Termo de responsabilidade do proprietário do imóvel (VER ANEXO III); 

 Termo de responsabilidade do responsável técnico pelo projeto (VER ANEXO IV); 

 Termo de responsabilidade do responsável técnico pela execução (VER ANEXO V); 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.    

FINALIDADE 
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LINCENÇA DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADA– REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF) . 

OBS : No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo projeto 

arquitetônico (Nome + Número do registro) 

 Campo de assinatura do responsável técnico pela 

execução (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote/terreno  

 Área por pavimento 

 Área total de construção 

 Área de coberta 

 Coeficiente de utilização 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Quadro de esquadrias (De todas as aberturas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote e quadra (Conforme título) 

 Representar quadra completa e suas ruas confrontantes 

 Dimensões e área do lote (Conforme título) 

 Orientação norte 

 Distância para a esquina conforme título de propriedade 

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA 

 Representação da edificação dentro do lote 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicação da inclinação e tipo de coberta  

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio (Mínimo 

de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Representar reservatórios (Superior e inferior) e indicar 

sua capacidade 

 Indicar todos os afastamentos  

DEMAIS REPRESENTAÇÕES GRÁFICA 

 

Além das representações citadas o responsável 

técnico deverá apresentar: 

 

 PLANTA BAIXA (De todos os pavimentos) 

 CORTES (No mínimo 02 cortes) 

 FACHADAS (No mínimo 02 fachadas) 

Os desenhos técnicos acima devem seguir a 

mesma representação gráfica da licença de 

construção (pág.17). Esses desenhos (planta baixa, 

cortes e fachadas) não fazem parte dos critérios de 

análise da URB para a aprovação imediata, porém 

os mesmos serão fiscalizados no momento do 

processo de habite-se.  

Os responsáveis técnicos que prestarem 

declarações falsas ou omitirem informações 

relevantes na licença de construção simplificado, 

solicitada serão punidos na forma da lei, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, 

submetendo-se às penalidades. 

 

ANÁLISE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

 Zoneamento 

 Porte da obra  

 Uso 

 Informações do carimbo / legenda 

 Afastamento frontal 

 Afastamentos laterais 

 Afastamento de fundos 

 Largura do passeio público 

 Acessibilidade  

 Planta de situação 

 Planta de locação e coberta 
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LICENÇA DE CONSTRUÇÃO 
 

FINALIDADE 

Documento emitido atestando que o projeto de construção, está atendendo a legislação vigente e que existe 

um responsável técnico pela execução da obra 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano 

 Localizado em loteamento regular aprovado pela prefeitura e registrado 

Dependendo do uso (Multifamiliar / Serviço / Comercial) poderá ser necessário: 

 Licença de Instalação Ambiental (LI) 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; 

 Projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros; 

 Certidão de Viabilidade e Diretrizes Urbanísticas (Caso necessário); 

 

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru ou documento que 

comprove posse do terreno em nome do requerente. 

OBS.: Nos casos em que seja documento que comprove posse, sendo ele contrato de compra e venda 

ou escritura pública de compra e venda, se faz necessário anexar certidão do cartório de imóveis do 

lote, mesmo que seja do antigo dono; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao projeto arquitetônico; 

 ART ou RRT referente a execução de obra; 

 ISS do responsável técnico pelo projeto ou nota avulsa; 

 ISS do responsável técnico pela execução inscrito no Município de Caruaru (No caso de execução de 

obra não é aceito nota avulsa do profissional); 

 Quando se tratar de imóveis com mais de 04 pavimentos onde se exige elevador, ou qualquer outra 

edificação que tenha elevador independentemente da quantidade de pavimentos, se faz necessário a 

apresentação da ART ou RRT do responsável técnico pela execução do equipamento, assim como cópia 

de documento com foto e ISS do mesmo; 

 Licença de Instalação Ambiental (L.I) (Dependendo do uso e porte da edificação);  

 Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros (Dependendo do uso e porte da edificação); 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Dependendo do uso e porte da edificação); 

 Certidão de Viabilidade (Caso necessário); 

 Certidão de Diretrizes Urbanísticas (Caso necessário) 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os quatros (04) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo. 
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LICENÇA DE CONSTRUÇÃO – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo projeto 

arquitetônico (Nome + Número do registro) 

 Campo de assinatura do responsável técnico pela 

execução (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote/terreno  

 Área por pavimento 

 Área total de construção 

 Área de coberta 

 Coeficiente de utilização 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Para lotes com mais de uma unidade, indicar 

também a fração ideal por unidade, área comum, 

área de construção e solo natural por unidade e área 

privativa total e por unidade 

 Quadro de esquadrias (De todas as aberturas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote e quadra (Conforme título) 

 Representar quadra completa e suas ruas confrontantes 

 Dimensões e área do lote (Conforme título) 

 Orientação norte 

 Distância para a esquina conforme título de propriedade 

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA 

 Representação da edificação dentro do lote 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicação da inclinação e tipo de coberta  

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio (Mínimo 

de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Representar reservatórios (superior e inferior) e indicar 

sua capacidade 

PLANTA BAIXA (De todos os pavimentos) 

 Representação da edificação dentro do lote  

 Cotas gerais do lote 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio  

(Mínimo de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Cotar os afastamentos  

 Representar projeção dos reservatórios (superior e 

inferior) e indicar sua capacidade 

 Numerar quantidade de vagas (indicar projeção e 

dimensões) 

 Área e nome de todos os ambientes 

 Cotar escada (largura e degrau) e elevador (foço) 

 Indicar e cotar projeção de marquises e beirais 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

 Todos os ambientes com ventilação e iluminação natural 

 Indicar local previsto para lixo 

 Indicar local previsto para gás 

CORTES (No mínimo 02 cortes) 

 Identificar os cortes 

 Representação conforme planta 

 Inclinação do telhado conforme planta de coberta 

 Nome de todos os ambientes 

 Indicar cota de piso/embasamento de todos os 

ambientes  

 Cotar altura de muros e divisas laterais  

 Cotar pé-direito (piso até o forro e laje) de todos os 

ambientes  

 Indicar altura total da edificação  

 Indicar giro de portas 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidros sanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

FACHADAS (No mínimo 02 fachadas)

 Identificação das fachadas de acordo com orientação norte 

 Representação conforme plantas 

 Inclinação do telhado conforme plantas 

 Revestimento impermeável nas áreas molhadas 

 Indicar giro das portas 
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LICENÇA DE REFORMA  
 

FINALIDADE 

Documento emitido atestando que o projeto de reforma, está atendendo a legislação vigente e que existe um 

responsável técnico pela execução da obra 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano 

 Imóvel regularizado ou localizado em loteamento regular aprovado pela prefeitura e registrado 

Dependendo do uso (Multifamiliar / Serviço / Comercial) poderá ser necessário: 

 Licença de Instalação Ambiental (LI) 

 Vínculo ao processo de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é 

exigido); 

 Projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros (Caso necessário); 

 Certidão de Viabilidade e Diretrizes Urbanísticas (Caso necessário) 

 Para configurar como Reforma deverá constar área construída averbada com título de 

propriedade. 

 

LICENÇA DE REFORMA – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru (constando a 

construção existente registrada e indicando a área construída) 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao projeto arquitetônico; 

 ART ou RRT referente a execução de obra; 

 ISS do responsável técnico pelo projeto ou nota avulsa; 

 ISS do responsável técnico pela execução inscrito no Município de Caruaru (No caso de execução de 

obra não é aceito nota avulsa do profissional); 

 Quando se tratar de imóveis com mais de 04 pavimentos onde se exige elevador, ou qualquer outra 

edificação que tenha elevador independentemente da quantidade de pavimentos, se faz necessário a 

apresentação da ART ou RRT do responsável técnico pela execução do equipamento, assim como cópia 

de documento com foto e ISS do mesmo; 

 Certidão de viabilidade e diretrizes urbanísticas (Dependendo do uso e porte da edificação); 

 Licença de Instalação Ambiental (L.I) (Dependendo do uso e porte da edificação);  

 Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e/ou Termo de Compromisso (Dependendo do uso e porte 

da edificação); 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é exigido); 

 04 (quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   
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LICENÇA DE REFORMA – DOCUMENTAÇÃO  
 

OBS. 01: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo 

necessário, posteriormente, anexar os quatros (04) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do 

processo.  

OBS. 02: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo;  

OBS. 03: O termo de Compromisso do EIV deverá ser entregue ao final do processo.  
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LICENÇA DE REFORMA – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF) . 

OBS : No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo projeto 

arquitetônico (Nome + Número do registro) 

 Campo de assinatura do responsável técnico pela execução 

(Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote/terreno  

 Área por pavimento 

 Área existente  

 Área reformada 

 Área acrescida 

 Área total de construção 

 Área de coberta 

 Coeficiente de utilização 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Para lotes com mais de uma unidade, indicar 

também a fração ideal por unidade, área comum, 

área de construção e solo natural por unidade e área 

privativa total e por unidade 

 Legenda de reforma, contendo: 

 Paredes existentes (Em preto) 

 Paredes demolidas (Em amarelo) 

 Paredes acrescidas (Em vermelho) 

 Quadro de esquadrias (De todas as aberturas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote e quadra (Conforme título) 

 Representar quadra completa e suas ruas confrontantes 

 Dimensões e área do lote (Conforme título) 

 Orientação norte 

 Distância para a esquina conforme título de propriedade 

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA 

 Representação da edificação dentro do lote 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicação da inclinação e tipo de coberta  

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio (Mínimo de 

1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Representar reservatórios (superior e inferior) e 

indicar sua capacidade 

 PLANTA BAIXA 

 Representação da edificação dentro do lote  

 Cotas gerais do lote 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio  

(Mínimo de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Cotar os afastamentos  

 Representar projeção dos reservatórios (superior e 

inferior) e indicar sua capacidade 

 Numerar quantidade de vagas (indicar projeção e 

dimensões) 

 Área e nome de todos os ambientes 

 Cotar escada (largura e degrau) e elevador (foço) 

 Indicar e cotar projeção de marquises e beirais 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

 Todos os ambientes com ventilação e iluminação natural 

 Indicar local previsto para lixo 

 Indicar local previsto para gás 

CORTES (No mínimo 02 cortes)  

 Identificar os cortes 

 Representação conforme planta 

 Inclinação do telhado conforme planta de coberta 

 Nome de todos os ambientes 

 Indicar cota de piso/embasamento de todos os ambientes  

 Cotar altura de muros e divisas laterais  

 Cotar pé-direito (piso até o forro e laje) de todos os 

ambientes  

 Indicar altura total da edificação  

 Indicar giro de portas 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

FACHADAS (No mínimo 02 fachadas) 

 Identificação das fachadas de acordo com orientação norte 

 Representação conforme plantas 

 Inclinação do telhado conforme plantas 

 Revestimento impermeável nas áreas molhadas 

 Indicar giro das portas
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LICENÇA DE DEMOLIÇÃO 
 

FINALIDADE 

Documento emitido atestando que foi apresentada a documentação necessário para a demolição de um imóvel. 

O mesmo está atendendo a legislação vigente e existe um responsável técnico pela execução da demolição. 

PRÉ-REQUISITOS:  

 O lote ser urbano;  

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru 

constando a área da edificação; 

 Ter comprovação de onde será destinado os resíduos. 

 

LICENÇA DE DEMOLIÇÃO – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Requerimento assinado pelo proprietário ou representante legal; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 ART ou RRT do responsável técnico referente a execução da demolição; 

 ISS do responsável técnico (Inscrito no município de Caruaru); 

 Termo de comprovação da destinação dos resíduos.  

 

OBS.: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo.  
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BAIXA DE DEMOLIÇÃO  
 

FINALIDADE 

Certidão que atesta que a demolição do imóvel foi concluída e a mesma deve ser averbada no Cartório de 

Imóveis de Caruaru-PE.  

PRÉ-REQUISITOS:  

 O lote ser urbano;   

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru 

constando a área da edificação; 

 Licença de Demolição ou Multa paga referente à demolição sem autorização do 

Município. 

 

BAIXA DE DEMOLIÇÃO – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Requerimento assinado pelo proprietário ou representante legal; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 Licença/autorização de demolição (quando não houver, o cálculo da taxa referente à baixa de 

demolição será calcula de forma distinta, será cobrada uma multa pela demolição sem autorização do 

município.  

OBS.: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo. 
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REGULARIZAÇÃO 
 

FINALIDADE 

Documento emitido com a finalidade de legalizar construções erguidas sem a licença de construção emitida 

pela Prefeitura;  

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano 

 Terreno regularizado ou Localizado em loteamento regular aprovado pela prefeitura e registrado 

Dependendo do uso (Multifamiliar / Serviço / Comercial) poderá ser necessário: 

 Licença Ambiental de Operação (LO) 

 Vínculo ao processo de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é 

exigido); 

 Projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

 

REGULARIZAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao levantamento arquitetônico; 

 ART ou RRT referente ao laudo técnico; 

 ISS do responsável técnico ou nota avulsa pelo levantamento arquitetônico; 

 ISS do responsável técnico ou nota avulsa pelo laudo técnico; 

 Quando se tratar de imóveis com mais de 04 pavimentos onde se exige elevador, ou qualquer outra 

edificação que tenha elevador independentemente da quantidade de pavimentos, se faz necessário a 

apresentação da ART ou RRT do responsável técnico pela execução do equipamento, assim como cópia 

de documento com foto e ISS do mesmo; 

 Declaração de veracidade (VER ANEXO VI)  

 Laudo técnico (VER ANEXO VII) 

 Licença de Operação Ambiental (L.O) (Dependendo do uso e porte da edificação);  

 Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros (Dependendo do uso e porte da edificação); 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é exigido); 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS. 01: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os quatros (04) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo; 

OBS. 02: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo; 

OBS. 03: O Termo de Compromisso do EIV deverá ser entregue ao final do processo. 

 UMENTAÇÃO 
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REGULARIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo 

levantamento arquitetônico (Nome + Número do 

registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote/terreno  

 Área por pavimento 

 Área total de construção 

 Área de coberta 

 Coeficiente de utilização 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Para lotes com mais de uma unidade, indicar 

também a fração ideal por unidade, área comum, 

área de construção e solo natural por unidade e área 

privativa total e por unidade 

 Quadro de esquadrias (De todas as aberturas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote e quadra (Conforme título) 

 Representar quadra completa e suas ruas confrontantes 

 Dimensões e área do lote (Conforme título) 

 Orientação norte 

 Distância para a esquina conforme título de propriedade 

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA 

 Representação da edificação dentro do lote 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicação da inclinação e tipo de coberta  

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio (Mínimo 

de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Representar reservatórios (superior e inferior) e indicar 

sua capacidade 

 

PLANTA BAIXA 

 Representação da edificação dentro do lote  

 Cotas gerais do lote 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio  

(Mínimo de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Cotar os afastamentos  

 Representar projeção dos reservatórios (superior e 

inferior) e indicar sua capacidade 

 Numerar quantidade de vagas (indicar projeção e 

dimensões) 

 Área e nome de todos os ambientes 

 Cotar escada (largura e degrau) e elevador (foço) 

 Indicar e cotar projeção de marquises e beirais 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

 Todos os ambientes com ventilação e iluminação natural 

 Indicar local previsto para lixo 

 Indicar local previsto para gás 

CORTES (No mínimo 02 cortes) 

 Identificar os cortes 

 Representação conforme planta 

 Inclinação do telhado conforme planta de coberta 

 Nome de todos os ambientes 

 Indicar cota de piso/embasamento de todos os 

ambientes  

 Cotar altura de muros e divisas laterais  

 Cotar pé-direito (piso até o forro e laje) de todos os 

ambientes  

 Indicar altura total da edificação  

 Indicar giro de portas 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

FACHADAS (No mínimo 02 fachadas)

 Identificação das fachadas de acordo com orientação norte 

 Representação conforme plantas 

 Inclinação do telhado conforme plantas 

 Revestimento impermeável nas áreas molhadas 

 Indicar giro das portas 
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REGULARIZAÇÃO DE REFORMA 
 

FINALIDADE 

Documento emitido com a finalidade de legalizar construções erguidas sem a licença de reforma emitida pela 

Prefeitura;  

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano 

 Localizado em loteamento regular aprovado pela prefeitura e registrado 

Dependendo do uso (Multifamiliar / Serviço / Comercial) poderá ser necessário: 

 Licença Ambiental de Operação (LO); 

 Vínculo ao processo Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é 

exigido); 

 Projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros; 

 Para configurar como Regularização da Reforma deverá constar área construída 

averbada no título de propriedade; 

 

REGULARIZAÇÃO DE REFORMA – DOCUMENTAÇÃO  

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru, constando a área do 

imóvel; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao levantamento arquitetônico; 

 ART ou RRT referente ao laudo técnico; 

 ISS do responsável técnico ou nota avulsa pelo levantamento arquitetônico; 

 ISS do responsável técnico ou nota avulsa pelo laudo técnico; 

 Quando se tratar de imóveis com mais de 04 pavimentos onde se exige elevador, ou qualquer outra 

edificação que tenha elevador independentemente da quantidade de pavimentos, se faz necessário a 

apresentação da ART ou RRT do responsável técnico pela execução do equipamento, assim como cópia 

de documento com foto e ISS do mesmo; 

 Declaração de veracidade (VER ANEXO VI)  

 Laudo técnico (VER ANEXO VII) 

 Licença de Instalação Ambiental (L.I) (Dependendo do uso e porte da edificação);  

 Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros (Dependendo do uso e porte da edificação); 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é exigido); 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS. 01: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os três (03) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo. 

OBS. 02: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo;  

OBS. 03: O Termo de Compromisso do EIV deverá ser entregue ao final do processo. 
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REGULARIZAÇÃO DE REFORMA – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo 

levantamento arquitetônico (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote/terreno  

 Área por pavimento 

 Área existente  

 Área reformada 

 Área acrescida 

 Área total de construção 

 Área de coberta 

 Coeficiente de utilização 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Para lotes com mais de uma unidade, indicar 

também a fração ideal por unidade, área comum, 

área de construção e solo natural por unidade e área 

privativa total e por unidade 

 Legenda e representação de reforma, contendo: 

 Paredes existentes (Em preto) 

 Paredes demolidas (Em amarelo) 

 Paredes acrescidas (Em vermelho) 

 Quadro de esquadrias (De todas as aberturas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote e quadra (Conforme título) 

 Representar quadra completa e suas ruas confrontantes 

 Dimensões e área do lote (Conforme título) 

 Orientação norte 

 Distância para a esquina conforme título de propriedade 

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA 

 Representação da edificação dentro do lote 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicação da inclinação e tipo de coberta  

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio (Mínimo de 

1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Representar reservatórios (superior e inferior) e indicar sua 

capacidade 

PLANTA BAIXA 

 Representação da edificação dentro do lote  

 Cotas gerais do lote 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio  

(Mínimo de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Cotar os afastamentos  

 Representar projeção dos reservatórios (superior e 

inferior) e indicar sua capacidade 

 Numerar quantidade de vagas (indicar projeção e 

dimensões) 

 Área e nome de todos os ambientes 

 Cotar escada (largura e degrau) e elevador (foço) 

 Indicar e cotar projeção de marquises e beirais 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

 Todos os ambientes com ventilação e iluminação natural 

 Indicar local previsto para lixo 

 Indicar local previsto para gás 

CORTES (No mínimo 02 cortes)  

 Identificar os cortes 

 Representação conforme planta 

 Inclinação do telhado conforme planta de coberta 

 Nome de todos os ambientes 

 Indicar cota de piso/embasamento de todos os ambientes  

 Cotar altura de muros e divisas laterais  

 Cotar pé-direito (piso até o forro e laje) de todos os 

ambientes  

 Indicar altura total da edificação  

 Indicar giro de portas 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

FACHADAS (No mínimo 02 fachadas) 

 Identificação das fachadas de acordo com orientação norte 

 Representação conforme plantas 

 Inclinação do telhado conforme plantas 

 Revestimento impermeável nas áreas molhadas 

 Indicar giro das portas 
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HABITE-SE 
 

FINALIDADE 

Quando a construção está concluída de acordo com plantas aprovadas da licença de construção ou 

regularidade da obra, assim liberando a edificação para uso.  

PRÉ-REQUISITOS:  

 O lote ser urbano;   

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

OBS.: Se houve remembramento, desmembramento ou retificação de área deverá 

constar tais averbações no título de propriedade; 

 Alvara de licença de construção ou regularização; 

 Licença Ambiental de Operação (LO) - (A depender do uso; 

 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros (A depender do uso) 

 Se houver Estudo de Impacto de Vizinhança, deverá executar as ações mitigatórias 

acordadas no Termo de Compromisso.  

 

HABITE-SE – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Alvará de licença de construção ou regularização; 

 Licença ambiental de operação (A depender do uso); 

 Termo de Verificação das Ações Mitigatórias (TVAM) do Termo de Compromisso do EIV (A depender 

do uso); 

 Atestado de regularidade dos bombeiros (A depender do uso) 

 01 (Um) jogo de plantas aprovadas (original). 

 

OBS. 01: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo.   

OBS. 02: Quando se tratar de imóveis com mais de 04 pavimentos onde se exige elevador, ou qualquer outra 

edificação que tenha elevador independentemente da quantidade de pavimentos, se faz necessário a 

apresentação da ART ou RRT do responsável técnico pela execução do equipamento, assim como cópia de 

documento com foto e ISS do mesmo (A apresentação dessa documentação será necessária caso não tenha 

constado na licença construção/regularização e que tenha ficado acordado entre a autarquia e o requente 

a apresentação do mesmo no habite-se, condicionando o habite-se a apresentação desses documentos) 
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HABITE-SE PARCIAL  
 

FINALIDADE 

Tem como objetivo solicitar a liberação de apenas uma unidade, quando a construção foi realizada em sistema 

de condomínio e está concluída de acordo com plantas aprovadas da licença de construção ou regularidade da 

obra, assim liberando a unidade para uso.  

PRÉ-REQUISITOS:  

 O lote ser urbano;   

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

OBS.: Se houve remembramento, desmembramento ou retificação de área deverá 

constar tais averbações no título de propriedade; 

 Alvara de licença de construção ou regularização; 

 Licença Ambiental de Operação (LO) - (A depender do uso; 

 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros (A depender do uso); 

 Se houver Estudo de Impacto de Vizinhança, deverá executar as ações mitigatórias 

acordadas no Termo de Compromisso.  

 

HABITE-SE PARCIAL – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Solicitação formal, explicando qual a unidade a ser liberada; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Alvará de licença de construção ou regularização; 

 Licença ambiental de operação (A depender do uso); 

 Termo de Verificação das Ações Mitigatórias (TVAM) do Termo de Compromisso do EIV; 

 Atestado de regularidade dos bombeiros (A depender do uso) 

 01 (Um) jogo de plantas aprovadas (original)  

 

OBS. 01: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo.   

OBS. 02: Nos casos de “Habite-se – Individual” em edificações que já apresentem o alvará geral, não será 

necessário apresentar plantas aprovadas, salvo os casos solicitados pelo setor de análise. 

OBS. 03: Quando se tratar de imóveis com mais de 04 pavimentos onde se exige elevador, ou qualquer outra 

edificação que tenha elevador independentemente da quantidade de pavimentos, se faz necessário a 

apresentação da ART ou RRT do responsável técnico pela execução do equipamento, assim como cópia de 

documento com foto e ISS do mesmo (A apresentação dessa documentação será necessária caso não tenha 

constado na licença construção/regularização e que tenha ficado acordado entre a autarquia e o requente a 

apresentação do mesmo no habite-se, condicionando o habite-se a apresentação desses documentos).  
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RETIFICAÇÃO  
 

FINALIDADE 

Solicitação para alterações de dados nos documentos emitidos pela autarquia  

PRÉ-REQUISITOS:  

 Documento que justifique a retificação que deseja realizar no documento;   

 

RETIFICAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Documento que deseja retificar (alvará de licença de construção, alvará de regularização, alvará 

habite-se ou certidão); 

 Documento que justifique a retificação; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam 

OBS. 01: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo  

OBS. 02: Em caso de retificação quanto a nome de ambientes, área ou informação do projeto, será necessária 

apresentação da planta aprovada; 
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2ª VIA  
  

FINALIDADE 

Solicitação para uma nova via de uma documentação já expedida pela autarquia;  

PRÉ-REQUISITOS:  

 Nome completo do proprietário e/ou número do alvará ou da certidão que se deseja 

emitir a 2ª Via   

 

2ª VIA – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru  

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa) 

 Solicitação formal constando o nome completo do proprietário e/ou número do alvará ou da certidão 

que se deseja emitir a 2ª Via.  
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RENOVAÇÃO (LICENÇA DE CONSTRUÇÃO)  
 

FINALIDADE 

Solicitação de um prazo maior para conclusão da obra em andamento, que teve sua licença de construção 

emitida pela Prefeitura 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Alvará de licença de construção emitido   

 

RENOVAÇÃO (LICENÇA DE CONSTRUÇÃO) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru  

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa) 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Alvará de licença de construção; 

 01 (Um) jogo de plantas aprovado original; 

 01 (Um) jogo de plantas aprovado pelo corpo de bombeiros (caso necessário) 

OBS.: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo.  
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REVALIDAÇÃO 
 

FINALIDADE 

Solicitação para revalidar documentos (planta com prazo de validade), ato no qual reafirma o valor do 

documento anteriormente expedido 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Plantas aprovadas originais (remembramento, desmembramento e retificação de área); 

 Em caso de loteamento: 

 Ato de aprovação; 

 Plantas aprovadas;  

 Memorial descritivo aprovado; 

 Cronograma de obras atualizado e o apresentado no ato da aprovação; 

 Memorial de infraestrutura; 

 Termo de caucionamento.  

 

REVALIDAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru;  

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Solicitação formal; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Todas as plantas aprovadas originais  

 

 Se for loteamento, apresentar além dos documentos citados acima, esses documentos: 

 Ato de aprovação; 

 Plantas aprovadas;  

 Memorial descritivo aprovado; 

 Cronograma de obras atualizado e o apresentado no ato da aprovação 

 Memorial de infraestrutura; 

 Termo de caucionamento.  

 

OBS.: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo.  

 

  



 

 

32 

ALTERAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DE PLANTAS  
 

FINALIDADE 

Solicitação para alterações de dados nos jogos de plantas aprovadas  

PRÉ-REQUISITOS:  

 Alvará de licença de construção; 

 Todos os jogos de plantas aprovados 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é exigido)  

 

ALTERAÇÃO OU RETIFICAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru (obrigatório para 

retificação de área, remembramento e desmembramento) ou documento que comprove posse do 

terreno em nome do requerente. 

OBS.: Nos casos em que seja documento que comprove posse, sendo ele contrato de compra e venda 

ou escritura pública de compra e venda, se faz necessário anexar certidão do cartório de imóveis do 

lote, mesmo que seja do antigo dono; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Solicitação formal esclarecendo o motivo das alterações; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao projeto arquitetônico, em caso de mudança; 

 ART ou RRT referente a execução de obra, em caso de mudança; 

 ISS do responsável técnico pelo projeto ou nota avulsa, quando emitida ART ou RRT; 

 ISS do responsável técnico pela execução inscrito no Município de Caruaru, quando emitida ART ou RRT 

(No caso de execução de obra não é aceito nota avulsa do profissional); 

 Quando se tratar de imóveis com mais de 04 pavimentos onde se exige elevador, ou qualquer outra 

edificação que tenha elevador independentemente da quantidade de pavimentos, se faz necessário a 

apresentação da ART ou RRT do responsável técnico pela execução do equipamento, assim como cópia 

de documento com foto e ISS do mesmo; 

 Licença de Instalação Ambiental (L.I) (Dependendo do uso e porte da edificação);  

 Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros (Dependendo do uso e porte da edificação); 

 Termo de compromisso assinado do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (nos casos em que é exigido) 

 Um (01) alvará de licença de construção original; 

 Todos os jogos de plantas aprovados; 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG 

OBS: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os quatro (04) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo. 
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ALTERAÇÃO OU RETIFICAÇÃO – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo projeto 

arquitetônico (Nome + Número do registro) 

 Campo de assinatura do responsável técnico pela 

execução (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote/terreno  

 Área por pavimento 

 Área total de construção 

 Área de coberta 

 Coeficiente de utilização 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Para lotes com mais de uma unidade, indicar 

também a fração ideal por unidade, área comum, 

área de construção e solo natural por unidade e área 

privativa total e por unidade 

 Quadro de esquadrias (De todas as aberturas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote e quadra (Conforme título) 

 Representar quadra completa e suas ruas confrontantes 

 Dimensões e área do lote 

 Orientação norte 

 Distância para a esquina conforme título de propriedade 

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA 

 Representação da edificação dentro do lote 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicação da inclinação e tipo de coberta  

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio (Mínimo 

de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Representar reservatórios (superior e inferior) e indicar 

sua capacidade 

 

PLANTA BAIXA (De todos os pavimentos) 

 Representação da edificação dentro do lote  

 Cotas gerais do lote 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio  

(Mínimo de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Cotar os afastamentos  

 Representar projeção dos reservatórios (superior e 

inferior) e indicar sua capacidade 

 Numerar quantidade de vagas (indicar projeção e 

dimensões) 

 Área e nome de todos os ambientes 

 Cotar escada (largura e degrau) e elevador (foço) 

 Indicar e cotar projeção de marquises e beirais 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

 Todos os ambientes com ventilação e iluminação natural 

 Indicar local previsto para lixo 

 Indicar local previsto para gás 

CORTES (No mínimo 02 cortes) 

 Identificar os cortes 

 Representação conforme planta 

 Inclinação do telhado conforme planta de coberta 

 Nome de todos os ambientes 

 Indicar cota de piso/embasamento de todos os 

ambientes  

 Cotar altura de muros e divisas laterais  

 Cotar pé-direito (piso até o forro e laje) de todos os 

ambientes  

 Indicar altura total da edificação  

 Indicar giro de portas 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

FACHADAS (No mínimo 02 fachadas)

 Identificação das fachadas de acordo com orientação norte 

 Representação conforme plantas 

 Inclinação do telhado conforme plantas 

 Revestimento impermeável nas áreas molhadas 
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 Indicar giro das portas 

LICENÇA PARA POSTO DE GASOLINA 
 

FINALIDADE 

Documento emitido atestando que o projeto de construção está atendendo a legislação vigente, tendo como 

objetivo a licença para posto de gasolina e que existe um responsável técnico pela execução da obra 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano; 

 Localizado em loteamento regular aprovado pela prefeitura e registrado; 

 Licença de Instalação Ambiental (LI); 

 Projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros; 

 Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 

 

LICENÇA PARA POSTO DE GASOLINA – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru ou documento que 

comprove posse do terreno em nome do requerente. 

OBS.: Nos casos em que seja documento que comprove posse, sendo ele contrato de compra e venda 

ou escritura pública de compra e venda, se faz necessário anexar certidão do cartório de imóveis do 

lote, mesmo que seja do antigo dono; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 RRT/ART referente ao projeto arquitetônico; 

 RRT/ART referente a execução de obra; 

 ISS do responsável técnico pelo projeto ou nota avulsa; 

 ISS do responsável técnico pela execução inscrito no Município de Caruaru (No caso de execução de 

obra não é aceito nota avulsa do profissional); 

 Licença de Instalação Ambiental (L.I); 

 Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros; 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS. 01: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os quatro (04) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo. 

OBS. 02: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo;  

OBS. 03: O Termo de Compromisso do Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser assinado e entregue ao 

final do processo.  
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LICENÇA PARA POSTO DE GASOLINA – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS : No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo projeto 

arquitetônico (Nome + Número do registro) 

 Campo de assinatura do responsável técnico pela 

execução (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote/terreno  

 Área por pavimento 

 Área total de construção 

 Área de coberta 

 Coeficiente de utilização 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Quadro de esquadrias (De todas as aberturas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote e quadra (Conforme título) 

 Representar quadra completa e suas ruas confrontantes 

 Dimensões e área do lote (Conforme título) 

 Orientação norte 

 Distância para a esquina conforme título de propriedade 

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA 

 Representação da edificação dentro do lote 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicação da inclinação e tipo de coberta  

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio (Mínimo 

de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Representar reservatórios (superior e inferior) e indicar 

sua capacidade 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA 

 Mínimo de 2 acessos 4,00 de largura e de 10,00 de 

afastamento entre si, distantes 1,00 m das divisas 

laterais do lote. (Lei de Nº 2454/77 Art.350) 

 Mureta obrigatória de 50 cm de altura. Em toda a 

frente do lote não utilizado pelos vãos de acesso.         

(Lei de Nº 2454/77 Art.350)   

 Distância mínima de 5,00 metros das bombas para o 

alinhamento de qualquer ponto da edificação (divisas 

laterais e fundos).  

(Lei de Nº 2454/77 Art. 352) 

 Distância mínima de 2,00 metros entre as bombas (Lei 
de Nº 2454/77 Art. 352) 

 Recuo mínimo de 4,00 metros do alinhamento para os 
calibradores de ar e instalações de abastecimento d'água 
(Lei de Nº 2454/77 Art. 352) 

 Canaletas para captação de águas superficiais em toda 
extensão do alinhamento                                                 
(Lei de Nº 2454/77 Art.350) 

 Área não edificada deverá ser pavimentada.  
(Lei de Nº 2454/77 Art.354) 

 Representação da edificação dentro do lote  

 Cotas gerais do lote 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio  

(Mínimo de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Cotar os afastamentos  

 Representar projeção dos reservatórios (superior e 

inferior) e indicar sua capacidade 

 Numerar quantidade de vagas (indicar projeção e 

dimensões) 

 Área e nome de todos os ambientes 

 Cotar escada (largura e degrau) e elevador (foço) 

 Projeção da coberta cotada 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas  

 Todos os ambientes com ventilação e iluminação natural 

 Indicar local previsto para lixo 

 Indicar local previsto para gás 

 

 

 



 

 

36 

LICENÇA PARA POSTO DE GASOLINA – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

CORTES  

 Identificar os cortes 

 Representação conforme planta 

 Inclinação do telhado conforme planta de coberta 

 Nome de todos os ambientes 

 Indicar cota de piso/embasamento de todos os ambientes  

 Cotar altura de muros e divisas laterais  

 Cotar pé-direito (piso até o forro e laje) de todos os ambientes  

 Indicar altura total da edificação  

 Indicar giro de portas 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas áreas molhadas 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas molhadas  

 Pé-direito mínimo de 4,00 m para dependências de serviço de lavagem e lubrificação  

(Lei de Nº2454/77 Art.353) 

FACHADAS

 Identificação das fachadas de acordo com orientação norte 

 Representação conforme plantas 

 Inclinação do telhado conforme plantas 

 Revestimento impermeável nas áreas molhadas 

 Indicar giro das portas 

 

 

OBS.: FICA PROIBIDA A EXISTÊNCIA DE DORMITÓRIOS NAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS A GARAGENS, OFICINAS E POSTOS DE 

ABASTECIMENTO (LEI DE Nº 2454/77 ART.355)
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO ERB (ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE) 

 
FINALIDADE 

Documento emitido pela prefeitura autorizando a instalação de uma Estação de Rádio Base no município de 

Caruaru.  

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano; 

 Certidão de viabilidade; 

 Licença de Instalação Ambiental (LI) CPRH 

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO ERB – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa e da empresa locatária); 

 Contrato de locação do imóvel; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Certidão de Viabilidade; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente a execução; 

 ART ou RRT referente ao laudo técnico; 

 ISS do responsável técnico pela execução inscrito no Município de Caruaru (No caso de execução de 

obra não é aceito nota avulsa do profissional);  

 ISS do responsável técnico ou nota avulsa pelo laudo técnico; 

 Licença de Instalação Ambiental (L.I) CPRH;  

 Termo de responsabilidade (relativo a possíveis danos que venham causar no entorno, público ou 

privado, garantindo sua reconstituição sob determinado prazo, conforme situação anterior); 

 Edital publicado em jornal de grande circulação (tornando público a solicitação junto a prefeitura, sobre 

intenção de instalação em pretendido endereço. Em caruaru: Jornal Vanguarda); 

 Memorial técnico descritivo assinado; 

 Anuência do comando aéreo regional (COMAR); 

 Laudo técnico e estrutural; 

 Laudo técnico, assinado por físico ou engenheiro da área de radiação, contendo: 

 Faixa de frequência entre 9khz (nove quilohertz e 300 ghz (trezentos gigahertz) 

 Laudo radiométrico de medição prévia da densidade da potência e radiação do local onde a 

instalação da antena deverá estar dentro de um raio de 50m (cinquenta metros) do eixo do 

suporte da antena transmissora. 

 Imagem da situação atual sem a instalação dos equipamentos e fotomontagem da situação proposta; 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS.01: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo 

necessário, posteriormente, anexar os quatro (04) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do 

processo. 

OBS.02: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo.  
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO ERB – DOCUMENTAÇÃO 
 

 Em casos de compartilhamento da estação transmissora de rádio comunicação: 

 Autorização da transmissora da operadora detentora já instalada; 

 Licença do COMAR, caso ultrapasse a altura anteriormente autorizada para a detentora; 

 Comprovação da regularidade da antena existente (licença de instalação)  

  

OBS.04: ALÉM DOS DOCUMENTOS DESTE GUIA, PARA ERB, DEVE-SE OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS DA LEI MUNICIPAL 

N° 5.013, DE SETEMBRO DE 2010. 

  

OBS.05: PROPRIEDADES CONDOMINIAIS ANEXAR ANUÊNCIA DO CONDOMÍNIO POR MEIO DE ATA DE ASSEMBLEIA 

GERAL. 

 

OBS.06: EM CASO DE TERRENOS EM QUE JÁ EXISTA EDIFICAÇÃO, ESTA DEVE ESTAR OU SER REGULARIZADA 

PARALELAMENTE 
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO ERB – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pela 

execução (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote/terreno  

 Área por pavimento 

 Área total de construção 

 Área de coberta 

 Coeficiente de utilização 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Quadro de esquadrias (De todas as aberturas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote e quadra (Conforme título) 

 Representar quadra completa e suas ruas confrontantes 

 Dimensões e área do lote (Conforme título) 

 Orientação norte 

 Distância para a esquina conforme título de propriedade 

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA 

 Representação da antena dentro do lote 

 Representação das edificações existentes (Caso exista) 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Cotas da antena para a divisa do lote, bem como o piso 

em volta. 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio (Mínimo 

de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 

PLANTA BAIXA 

 Representação da antena dentro do lote  

 Cotas gerais do lote 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio  

(Mínimo de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Cotar os afastamentos  

 Indicar elementos construtivos (muros, container, 

antena, base para gerador entre outras) 

 Numerar quantidade de vagas (indicar projeção e 

dimensões – Caso exista) 

 Área e nome de todos os ambientes 

 Cotar escada (largura e degrau – Caso exista)  

 Indicar e cotar projeção de marquises e beirais (Caso 

exista do muro que cerca o lote) 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas (Caso exista edificações ao redor da 

antena, Ex.: banheiros) 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas (Caso exista edificações ao redor da antena, 

Ex.: banheiros) 

 Todos os ambientes com ventilação e iluminação natural 

(Caso exista edificações ao redor da antena, Ex.: 

banheiros) 

 Indicar local previsto para lixo 

CORTES (No mínimo 02 cortes) 

 Identificar os cortes 

 Representação conforme planta 

 Indicar altura total da antena e do para-raios 

 Nome de todos os ambientes 

 Indicar cota de piso 

 Cotar altura de muros e divisas laterais  

 Cotar pé-direito (piso até o forro e laje) de todos os 

ambientes (Caso exista)  

 Indicar giro de portas 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas (Caso exista) 

 Representar peças hidros sanitárias fixas nas áreas 

molhadas (Caso exista) 

FACHADAS (No mínimo 02 fachadas)

 Identificação das fachadas de acordo com orientação norte 

 Representação conforme plantas 
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO ERB – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

PARÂMETROS 

ANTENAS IMPLANTADAS NO SOLO 

 

 Afastamento de 5m para logradouro público (partindo da face da base de sua estrutura metálica); 

 Afastamento para imóvel confinante de 1,50m partindo da face da base de sua estrutura metálica; 

 

 

ANTENAS EM TOPO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

 

 Mesmos recuos das edificações existentes, contanto que comprove a regularidade do imóvel existente quanto ao atendimento 

à legislação urbanística municipal; 

 Placa de identificação visível (nome da operadora e telefone para contato); 

OBS: Caso o imóvel onde será (ão) instalada(s) a(s) antena(s) esteja inserido em zonas especiais com parâmetros mais 

restritivos, passam a ser estes os adotados. 

 

 

ANTENAS EM ÁREAS PÚBLICAS 

 

 Decreto do poder executivo a título precatório e oneroso, formalizada por termo lavrado pelo órgão competente da 

municipalidade (art.10, lei 5.013 de 02 de setembro de 2010)  
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LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ERB (ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE) 

 

FINALIDADE 

Documento emitido pela prefeitura atestando a conclusão de instalação da Estação de Rádio Base e que o 

equipamento atende todos os parâmetros necessários para seu funcionamento no município de Caruaru.  

PRÉ-REQUISITOS:  

 Plantas aprovadas original; 

 Licença Ambiental de Operação (LO) CPRH. 

 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ERB – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru;  

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Contrato de locação do imóvel; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Licença Ambiental de Operação (LO) CPRH; 

 ART ou RRT referente ao laudo de conformidade aos limites de campos elétricos e 

eletromagnéticos; 

 Memorial descritivo referente aos equipamentos instalados; 

 Laudo de conformidade aos limites de campos elétricos e eletromagnéticos; 

 Autorização de funcionamento expedida pelo COMAR; 

 01 (Um) jogo de plantas aprovados (licença de instalação ou regularização de 

instalação) 

OBS.01: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo.  
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REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ERB (ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE) 

 

FINALIDADE 

Documento emitido pela prefeitura regularizando a instalação de uma Estação de Rádio Base no município de 

Caruaru.  

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano; 

 Certidão de viabilidade; 

 Licença Ambiental de Operação (LO) CPRH. 

 

REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ERB – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa e da empresa locatária); 

 Contrato de locação do imóvel; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Certidão de Viabilidade; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao levantamento arquitetônico das edificações, antena e instalações; 

 ART ou RRT referente ao laudo técnico; 

 ISS do responsável técnico ou nota avulsa pelo levantamento arquitetônico; 

 ISS do responsável técnico ou nota avulsa pelo laudo técnico; 

 Licença Ambiental de Operação (L.O) CPRH;  

 Edital publicado em jornal de grande circulação (tornando público a solicitação junto a prefeitura, sobre 

intenção de instalação em pretendido endereço. Em caruaru: Jornal Vanguarda); 

 Memorial técnico descritivo assinado – referente aos equipamentos instalados; 

 Anuência do comando aéreo regional (COMAR); 

 Declaração de veracidade (VER ANEXO VI)  

 Termo de responsabilidade do(a) proprietário(a) – relativo a irregularidade da antena, da mitigação/ 

correção dos danos causados ao entorno, público ou privado, da desconformidade com legislação 

vigente e o compromisso de reconstituição/ajuste sob determinado prazo. 

 Laudo técnico e estrutural; 

 Laudo técnico, assinado por físico ou engenheiro da área de radiação, contendo: 

 Laudo radiométrico de medição prévia da densidade da potência e radiação do local onde a 

instalação da antena deverá estar dentro de um raio de 50m (cinquenta metros) do eixo do 

suporte da antena transmissora. 

 Imagem da situação atual; 

 04 (Quatro) jogos de plantas do projeto arquitetônico, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS.01: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os quatro (04) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo. 

OBS. 02: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo.  
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 REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ERB – DOCUMENTAÇÃO 
 

 Em casos de compartilhamento da estação transmissora de rádio comunicação: 

 Autorização da transmissora da operadora detentora já instalada; 

 Licença do COMAR, caso ultrapasse a altura anteriormente autorizada para a detentora; 

 Comprovação da regularidade da antena existente (licença de instalação)  

  

OBS.03: ALÉM DOS DOCUMENTOS DESTE GUIA, PARA ERB, DEVE-SE OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS DA LEI MUNICIPAL 

N° 5.013, DE SETEMBRO DE 2010. 

 

OBS.04:PROPRIEDADES CONDOMINIAIS ANEXAR ANUÊNCIA DO CONDOMÍNIO POR MEIO DE ATA DE ASSEMBLEIA 

GERAL. 

 

OBS.05: EM CASO DE TERRENOS EM QUE JÁ EXISTA EDIFICAÇÃO, ESTA DEVE ESTAR OU SER REGULARIZADA 

PARALELAMENTE 
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REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ERB – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pela 

execução (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote/terreno  

 Área da base da antena 

 Altura da antera com para-raios 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Área por pavimento (Se existir edificações) 

 Área total de construção (Se existir edificações) 

 Área de coberta (Se existir edificações) 

 Coeficiente de utilização (Se existir edificações) 

 Quadro de esquadrias (Se existir edificações) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação do lote e quadra (Conforme título) 

 Representar quadra completa e suas ruas confrontantes 

 Dimensões e área do lote (Conforme título) 

 Orientação norte 

 Distância para a esquina conforme título de propriedade 

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA 

 Representação da antena dentro do lote 

 Representação das edificações existentes (Caso exista) 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Cotas da antena para a divisa do lote, bem como o piso 

em volta. 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio (Mínimo 

de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 

PLANTA BAIXA 

 Representação da antena dentro do lote  

 Cotas gerais do lote 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Orientação norte  

 Indicar acesso de veículos e pedestres 

 Indicar solo natural hachurado e em m²  

 Cotar passeio público com rebaixo do meio fio  

(Mínimo de 1,20m livre) 

 Indicar linhas de corte  

 Cotar os afastamentos  

 Indicar elementos construtivos (muros, container, 

antena, base para gerador entre outras) 

 Numerar quantidade de vagas (indicar projeção e 

dimensões – Caso exista) 

 Área e nome de todos os ambientes 

 Cotar escada (largura e degrau – Caso exista)  

 Indicar e cotar projeção de marquises e beirais (Caso 

exista do muro que cerca o lote) 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas (Caso exista edificações ao redor da 

antena, Ex.: banheiros) 

 Representar peças hidrossanitárias fixas nas áreas 

molhadas (Caso exista edificações ao redor da antena, 

Ex.: banheiros) 

 Todos os ambientes com ventilação e iluminação natural 

(Caso exista edificações ao redor da antena, Ex.: 

banheiros) 

 Indicar local previsto para lixo (Caso exista) 

CORTES (No mínimo 02 cortes) 

 Identificar os cortes 

 Representação conforme planta 

 Indicar altura total da antena e do para-raios 

 Nome de todos os ambientes 

 Indicar cota de piso 

 Cotar altura de muros e divisas laterais  

 Cotar pé-direito (piso até o forro e laje) de todos os 

ambientes (Caso exista)  

 Indicar giro de portas 

 Representar revestimento impermeável (hachura) nas 

áreas molhadas (Caso exista) 

 Representar peças hidros sanitárias fixas nas áreas 

molhadas (Caso exista) 

FACHADAS (No mínimo 02 fachadas)

 Identificação das fachadas de acordo com orientação norte 

 Representação conforme plantas 
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REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ERB – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

PARÂMETROS 

ANTENAS IMPLANTADAS NO SOLO 

 

 Afastamento de 5m para logradouro público (partindo da face da base de sua estrutura metálica); 

 Afastamento para imóvel confinante de 1,50m partindo da face da base de sua estrutura metálica; 

 

 

ANTENAS EM TOPO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

 

 Mesmos recuos das edificações existentes, contanto que comprove a regularidade do imóvel existente quanto ao atendimento 

à legislação urbanística municipal; 

 Placa de identificação visível (nome da operadora e telefone para contato); 

OBS: Caso o imóvel onde será(ão) instalada(s) a(s) antena(s) esteja inserido em zonas especiais com parâmetros mais 

restritivos, passam a ser estes os adotados. 

 

 

ANTENAS EM ÁREAS PÚBLICAS 

 

 Decreto do poder executivo a título precatório e oneroso, formalizada por termo lavrado pelo órgão competente da 

municipalidade (art.10, lei 5.013 de 02 de setembro de 2010)  
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ANÁLISE PRÉVIA DE LOTEAMENTO  
 

FINALIDADE 

É realizada uma análise prévia para saber se o parcelamento se encontra de acordo com as leis vigentes e se 

tem o aval dos órgãos competentes. 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano; 

 Vincular o Processo de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é exigido); 

 Quando for o caso, planta de Remembramento ou Desmembramento aprovada. 

 

ANÁLISE PRÉVIA DE LOTEAMENTO – DOCUMENTAÇÃO  

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Certidão de Perímetro Urbano ou vincular a este processo (Quando necessário); 

 Certidão de Viabilidade e Diretrizes Urbanísticas atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao parcelamento do solo; 

 ISS do responsável técnico pelo parcelamento ou nota avulsa; 

 Carta de Viabilidade da CELPE (Eletrificação); 

 Carta de Viabilidade da COMPESA (Referente ao abastecimento e esgotamento sanitário); 

 Licença Prévia Ambiental (L.P); 

 Memorial Descritivo; 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é exigido); 

 02 (Dois) jogos de plantas do projeto de parcelamento, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS.01: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os dois (02) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo; 

OBS.02: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo; 

OBS.03: O Parecer de análise do Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser assinado e entregue ao final do 

processo.   
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ANÁLISE PRÉVIA DE LOTEAMENTO – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo 

parcelamento do solo (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote  

 Área de equipamentos públicos em m² e 

porcentagem) 

 Área de sistema viário em m² e porcentagem) 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Quantidade de lotes 

 Quantidade de quadras 

 Área das quadras (Cada quadra e a soma de todas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

 Indicar localização do lote e destacar seu perímetro por 

meio de imagem de satélite (Google Earth) com 

orientação norte 

PLANTA DE SITUAÇÃO 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicar loteamentos vizinhos 

 Indicar confrontantes  

 Indicar todos os logradouros confrontantes 

PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

GEORREFERENCIDO  

 Orientação norte  

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Curvas de nível de metro em metro 

 Cursos d'água, bosques, afloramento de rochas e 

construções  

 Indicar área total e nome da gleba 

 Indicar todas as dimensões de segmentos 

 Indicar vértices  

 Indicar ângulos 

 Indicar confrontantes (ruas, lotes, áreas de preservação 

entre outros) 

 

PLANTA DE ARRUAMENTO E DRENAGEM  

 Curvas de nível de metro em metro 

 Indicação da drenagem  

 Representar quadras (Indicando área, cotas e ângulos) 

 Nomear as quadras e indicando suas áreas e dimensões 

 Representar equipamento público contendo área e 

dimensões 

 Representar áreas verdes contendo área e dimensões 

 Nomear todas as ruas  

 Indicar estaqueamento  

 Acessibilidade – Detalhe das calçadas e rampas 

apresentadas no passeio público e canteiros  

 

PLANTA DE GREIDE DE RUAS  

 Nomear todas as ruas  

 Representar greide de ruas com calçada – Cotado 

 Cortar sistema viário (Ruas e passeio público) 

 Ciclovia / Pista de cooper – Detalhe em corte com todos 

os elementos e cotado (Quando necessário) 

PLANTA DE PARCELAMENTO DE LOTES 

 Identificação dos lotes parcelados com indicação de área 

e dimensões de cada lote (Indicar medidas de todos os 

flancos) 

 Representar equipamento público contendo área e 

dimensões 

 Representar áreas verdes contendo área e dimensões 

 Representar sistema viário, com rua nomeadas e passeio 

público cotado 

 Nomear quadras 

 Indicar confrontantes da gleba (ruas, lotes, áreas de 

preservação entre outro 
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APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO  
 

FINALIDADE 

Emissão de documento autorizando a divisão de uma gleba em lotes destinados a edificação, criando vias de 

circulação, espaço públicos e áreas verdes, formando assim um loteamento.  

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano; 

 Título de Propriedade constando averbação do Perímetro Urbano (quando for necessário); 

 Licença de Instalação ambiental (L.I); 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é exigido). 

 

APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO – DOCUMENTAÇÃO  

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Certidão de Viabilidade e Diretrizes Urbanísticas atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao parcelamento de solo; 

 ART ou RRT referente a execução de obra; 

 ART dos responsáveis técnicos pelos projetos complementares; 

 ISS do responsável técnico pelo parcelamento ou nota avulsa; 

 ISS do responsável técnico pela execução inscrito no Município de Caruaru (No caso de execução de 

obra não é aceito nota avulsa do profissional); 

 ISS do responsável técnico 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 4 (quatro) 

anos, com caucionamento de parte dos lotes (20% da área parcelada) acompanhado de termo de 

hipoteca; 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é exigido); 

 05 (Cinco) jogos de plantas do projeto de parcelamento, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS. 01: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os cinco (05) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo. 

OBS. 02: A certidão negativa de débitos deverá ser entregue ao final do processo 

OBS. 03: O Parecer de análise do Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser assinado e 

entregue ao final do processo 
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APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS : No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo 

parcelamento do solo (Nome + Número do registro) 

 Campo de assinatura do responsável técnico pela 

execução (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote  

 Área de equipamentos públicos em m² e 

porcentagem) 

 Área de sistema viário em m² e porcentagem) 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Quantidade de lotes 

 Quantidade de quadras 

 Área das quadras (Cada quadra e a soma de todas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

 Indicar localização do lote e destacar seu perímetro por 

meio de imagem de satélite (Google Earth) com 

orientação norte 

PLANTA DE SITUAÇÃO 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicar loteamentos vizinhos 

 Indicar confrontantes  

 Indicar todos os logradouros confrontantes 

PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

GEORREFERENCIDO  

 Orientação norte  

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Curvas de nível de metro em metro 

 Cursos d'água, bosques, afloramento de rochas e 

construções  

 Indicar área total e nome da gleba 

 Indicar todas as dimensões de segmentos 

 Indicar vértices  

 Indicar ângulos  

 Indicar confrontantes (ruas, lotes, áreas de preservação 

entre outros)

PLANTA DE ARRUAMENTO E DRENAGEM  

 Curvas de nível de metro em metro 

 Indicação da drenagem  

 Representar quadras (Indicando área, cotas e ângulos) 

 Nomear as quadras e indicando suas áreas e dimensões 

 Representar equipamento público contendo área e 

dimensões 

 Representar áreas verdes contendo área e dimensões 

 Nomear todas as ruas  

 Indicar estaqueamento  

 Acessibilidade – Detalhe das calçadas e rampas 

apresentadas no passeio público e canteiros  

 

PLANTA DE GREIDE DE RUAS  

 Nomear todas as ruas  

 Representar greide de ruas com calçada – Cotado 

 Cortar sistema viário (Ruas e passeio público) 

 Ciclovia / Pista de cooper – Detalhe em corte com todos 

os elementos e cotado (Quando necessário) 

PLANTA DE PARCELAMENTO DE LOTES 

 Identificação dos lotes parcelados com indicação de área 

e dimensões de cada lote (Indicar medidas de todos os 

flancos) 

 Representar equipamento público contendo área e 

dimensões 

 Representar áreas verdes contendo área e dimensões 

 Representar sistema viário, com rua nomeadas e passeio 

público cotado 

 Nomear quadras 

 Indicar confrontantes da gleba (ruas, lotes, áreas de 

preservação entre outro
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MODIFICAÇÃO DE LOTEAMENTO   
 

FINALIDADE 

Solicitação para alterações de dados de um loteamento já aprovado anteriormente pela Prefeitura; 

PRÉ-REQUISITOS:  

 Projeto aprovado pelo Município; 

 Quando necessário: Alteração da Licença Ambiental; 

 Alteração aprovada do Projeto de eletrificação pela CELPE; 

 Alteração aprovada do Projeto de abastecimento e esgotamento sanitário pela 

COMPESA; 

 Ato de aprovação; 

 Termo de Caucionamento; 

 

MODIFICAÇÃO DE LOTEAMENTO – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Solicitação formal descrevendo as modificações; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente à modificação; 

 ISS do responsável técnico; 

 Plantas aprovadas (Todas as vias originais); 

 Memorial descritivo aprovado; 

 Termo de Compromisso do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; 

 05 (Cinco) jogos de plantas do projeto de parcelamento, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS. 01: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os cinco (05) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo. 

OBS. 02: CASO A MODIFICAÇÃO VENHA ALTERAR ALGUMA ARÉA QUE RESULTE EM TAMANHO INFERIOR AO 

MÍNIMO PERMITIDO, A MODIFICAÇÃO NÃO SERÁ APROVADA. 
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MODIFICAÇÃO DE LOTEAMENTO – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura  do proprietário  (Nome + CPF) . 

OBS : No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo 

parcelamento do solo ( Nome + Número do registro) 

 Campo de assinatura do responsável técnico pela 

execução (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote  

 Área de equipamentos públicos em m² e 

porcentagem) 

 Área de sistema viário em m² e porcentagem) 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Quantidade de lotes 

 Quantidade de quadras 

 Área das quadras (Cada quadra e a soma de todas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

 Indicar localização do lote e destacar seu perímetro por 

meio de imagem de satélite (Google Earth) com 

orientação norte 

PLANTA DE SITUAÇÃO 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicar loteamentos vizinhos 

 Indicar confrontantes  

 Indicar todos os logradouros confrontantes 

PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

GEORREFERENCIDO  

 Orientação norte  

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Curvas de nível de metro em metro 

 Cursos d'água, bosques, afloramento de rochas e 

construções  

 Indicar área total e nome da gleba 

 Indicar todas as dimensões de segmentos 

 Indicar vértices  

 Indicar ângulos  

 Indicar confrontantes (ruas, lotes, áreas de preservação 

entre outros)

 

PLANTA DE ARRUAMENTO E DRENAGEM  

 Curvas de nível de metro em metro 

 Indicação da drenagem  

 Representar quadras (Indicando área, cotas e ângulos) 

 Nomear as quadras e indicando suas áreas e dimensões 

 Representar equipamento público contendo área e 

dimensões 

 Representar áreas verdes contendo área e dimensões 

 Nomear todas as ruas  

 Indicar estaqueamento  

 Acessibilidade – Detalhe das calçadas e rampas 

apresentadas no passeio público e canteiros  

 

PLANTA DE GREIDE DE RUAS  

 Nomear todas as ruas  

 Representar greide de ruas com calçada – Cotado 

 Cortar sistema viário (Ruas e passeio público) 

 Ciclovia / Pista de cooper – Detalhe em corte com todos 

os elementos e cotado (Quando necessário) 

PLANTA DE PARCELAMENTO DE LOTES 

 Identificação dos lotes parcelados com indicação de área 

e dimensões de cada lote (Indicar medidas de todos os  

flancos) 

 Representar equipamento público contendo área e 

dimensões 

 Representar áreas verdes contendo área e dimensões 

 Representar sistema viário, com rua nomeadas e passeio 

público cotado 

 Nomear quadras 

 Indicar confrontantes da gleba (ruas, lotes, áreas de 

preservação entre outro
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TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRA (TVO) 
 

FINALIDADE 

Documento emitido pela Prefeitura após a conclusão das obras de divisão da gleba e conclusão de toda a 

infraestrutura do loteamento, atestando que o responsável pelo loteamento atendeu a todas as etapas 

previstas na aprovação do loteamento pelo município de Caruaru. 

 

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRA – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru;  

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Cópia do memorial descritivo aprovado; 

 Instrumento de garantia para execução das obras no prazo de 03 anos, com caucionamento de parte 

dos lotes, apresentado na aprovação do projeto; 

 Licença Ambiental de Operação (LO); 

 Certidões comprovando implantação dos serviços no local; 

 Carta de recebimento de serviços públicos – iluminação; 

 Cópia do Projeto aprovado pelo município (Todas as vias) 
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APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO EXISTENTE   
 

FINALIDADE 

Emissão de documento regularizando um loteamento já existente, que não teve a sua autorização realizada 

pela prefeitura anteriormente ou não teve registro no cartório de imóveis do município.  

PRÉ-REQUISITOS:  

 Ser urbano; 

 Constatação da averbação do Perímetro Urbano no Título de Propriedade (quando for necessário); 

 Projetos de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário, aprovados pela Compesa; 

 Projeto de eletrificação aprovado pela Celpe; 

 Licença Ambiental de Operação (LO); 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Nos casos em que é exigido). 

 

APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO EXISTENTE – DOCUMENTAÇÃO 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsáveis técnicos); 

 ART ou RRT referente ao levantamento topográfico; 

 ART ou RRT referente a execução de obra (em caso de inacabado); 

 ART dos responsáveis técnicos pelos projetos complementares; 

 ISS do responsável técnico pelo levantamento topográfico ou nota avulsa; 

 ISS do responsável técnico pela execução (em caso de inacabado) inscrito no Município de Caruaru (No 

caso de execução de obra não é aceito nota avulsa do profissional); 

 ISS do responsável técnico pelos projetos complementares; 

 Projetos de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário, aprovados pela COMPESA; 

 Projeto de eletrificação aprovado pela CELPE; 

 Licença de Ambiental de Operação (LO); 

 Memorial Descritivo; 

 Memorial de infraestrutura e cronograma de obras assinado pela empresa e executor (em caso de 

inacabado); 

 Em caso de inacabado, ter Infraestrutura executada ou instrumento de garantia para execução das 

obras no prazo acordado, com caucionamento de parte dos lotes (20% da área loteada, quando ainda 

disponível) acompanhado de termo de hipoteca; 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; 

 05 (Cinco) jogos de plantas do projeto de parcelamento, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG.   

OBS.: Para a primeira análise será aceito apenas um (01) jogo de plantas para conferência, sendo necessário, 

posteriormente, anexar os cinco (05) jogos de plantas e os arquivos digitais na finalização do processo 
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APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO EXISTENTE– REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade  

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF). 

OBS : No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico pelo 

parcelamento do solo (Nome + Número do registro) 

 Campo de assinatura do responsável técnico pela 

execução (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Área do lote  

 Área de equipamentos públicos em m² e 

porcentagem) 

 Área de sistema viário em m² e porcentagem) 

 Solo natural em m² e porcentagem 

 Quantidade de lotes 

 Quantidade de quadras 

 Área das quadras (Cada quadra e a soma de todas) 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

 Indicar localização do lote e destacar seu perímetro por 

meio de imagem de satélite (Google Earth) com 

orientação norte 

PLANTA DE SITUAÇÃO 

 Cotas gerais do lote (Conforme título) 

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Indicar loteamentos vizinhos 

 Indicar confrontantes  

 Indicar todos os logradouros confrontantes 

PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

GEORREFERENCIDO  

 Orientação norte  

 Nome de logradouro (Caso tenha atualizado, indicar 

também o nome da antiga rua) 

 Curvas de nível de metro em metro 

 Cursos d'água, bosques, afloramento de rochas e 

construções  

 Indicar área total e nome da gleba 

 Indicar todas as dimensões de segmentos 

 Indicar vértices  

 Indicar ângulos  

 Indicar confrontantes (ruas, lotes, áreas de preservação 

entre outros)

PLANTA DE ARRUAMENTO E DRENAGEM  

 Curvas de nível de metro em metro 

 Indicação da drenagem  

 Representar quadras (Indicando área, cotas e ângulos) 

 Nomear as quadras e indicando suas áreas e dimensões 

 Representar equipamento público contendo área e 

dimensões 

 Representar áreas verdes contendo área e dimensões 

 Nomear todas as ruas  

 Indicar estaqueamento  

 Acessibilidade – Detalhe das calçadas e rampas 

apresentadas no passeio público e canteiros  

 

PLANTA DE GREIDE DE RUAS  

 Nomear todas as ruas  

 Representar greide de ruas com calçada – Cotado 

 Cortar sistema viário (Ruas e passeio público) 

 Ciclovia / Pista de cooper – Detalhe em corte com todos 

os elementos e cotado (Quando necessário) 

 

PLANTA DE PARCELAMENTO DE LOTES 

 

 Identificação dos lotes parcelados com indicação de área 

e dimensões de cada lote (Indicar medidas de todos os 

flancos) 

 Representar equipamento público contendo área e 

dimensões 

 Representar áreas verdes contendo área e dimensões 

 Representar sistema viário, com rua nomeadas e passeio 

público cotado 

 Nomear quadras 

 Indicar confrontantes da gleba (ruas, lotes, áreas de 

preservação entre outro
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AUTORIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA 
 

FINALIDADE 

Documento emitido atestando a autorização da obra de infraestrutura solicitada no processo e que a mesma 

está atendendo a legislação vigente e que existe um responsável técnico pela execução da obra 

 

AUTORIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru (Quando 

necessário); 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Solicitação formal; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 ART ou RRT referente ao projeto (Atividade referente a obra específica); 

 ART ou RRT referente a execução de obra; 

 ISS do responsável técnico pelo projeto ou nota avulsa; 

 ISS do responsável técnico pela execução inscrito no Município de Caruaru (No caso de execução de 

obra não é aceito nota avulsa do profissional); 

 Memorial de infraestrutura e cronograma de obras assinado pela empresa e executor; 

 Jogo de plantas do projeto completo de infraestrutura de acordo com atividade a ser realizada, 

quando for vinculado à concessionárias (CELPE/COMPESA) com seus devidos carimbos de aprovação 

ou com autorização das concessionárias; 

 01 (Um) jogo de plantas do projeto, impressos e assinados pelo proprietário e responsáveis técnicos, e 

os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG 
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AUTORIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade   

(No caso em que o nome da rua tenha passado por 

atualização, deve constar também “Antiga Rua ....”) 

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF)  

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico  

 (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 As informações do quadro de áreas vão variar de 

acordo com o tipo de obra de infraestrutura, o 

responsável técnico deve informar o máximo de 

dados possíveis. Ficando a cargo da URB solicitar 

informações complementares caso seja necessário. 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

 Indicar localização do lote e destacar seu perímetro por 

meio de imagem de satélite (Google Earth) com 

orientação norte 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação da área de intervenção 

 Área da intervenção  

 Dimensões do lote (Conforme título – Quando for dentro de 

um lote privado) 

 Indicar ruas confrontantes 

 Indicar lotes confrontantes 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte  

 Representar cursos d’água (Caso exista) 

 Representar Estaqueamento padrão (20m) 

 

PLANTA DE ARRUAMENTO E DRENAGEM  

 Curvas de nível de metro em metro 

 Indicação da drenagem  

 Representar quadras (Indicando área, cotas e ângulos) 

 Nomear as quadras e indicando suas áreas e dimensões 

(Quando a obra for em lote privado) 

 Representar equipamento público contendo área e 

dimensões 

 Representar áreas verdes contendo área e dimensões 

 Nomear todas as ruas  

 Indicar estaqueamento 

 Perfil longitudinal de cada rua  

 Acessibilidade – Detalhe das calçadas e rampas 

apresentadas no passeio público e canteiros  

 

PLANTA DE GREIDE DE RUAS  

 Nomear todas as ruas  

 Representar greide de ruas com calçada – Cotado 

 Cortar sistema viário (Ruas e passeio público) 

 Ciclovia / Pista de cooper – Detalhe em corte com todos 

os elementos e cotado (Quando necessário) 



 

 

57 

PAVIMENTAÇÃO LEI 061/2018 
 

FINALIDADE 

Documento emitido atestando a autorização para obra de pavimentação solicitada no processo e que a mesma 

está atendendo a legislação vigente e que existe um responsável técnico pela execução da obra 

 

PAVIMENTAÇÃO – LEI 061/2018 – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa referente ao assunto; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Título de propriedade registrado em cartório de imóveis do município de Caruaru; 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Solicitação formal para obra de pavimentação vinculada a lei 61/2018; 

 Certidão Negativa de débitos do IPTU atualizada; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 ART ou RRT referente ao projeto de pavimentação; 

 ART ou RRT referente a execução de obra; 

 ISS do responsável técnico pelo projeto ou nota avulsa; 

 ISS do responsável técnico pela execução inscrito no Município de Caruaru (No caso de execução de 

obra não é aceito nota avulsa do profissional); 

 Ofício relacionando os imóveis vinculados ao processo com seus respectivos percentuais de isenção 

(para processos com mais de um proprietário envolvido); 

 03 (Três) propostas de execução, firmadas por empresas idôneas, das quais conste, entre outros, o 

preço total da obra, cronograma de execução e especificação do material a ser utilizado; 

 Memorial de infraestrutura e cronograma de obras assinado pela empresa e executor; 

 Projeto completo - de pavimentação e terraplenagem (Quando necessário); 
 01 (Um) jogo de plantas do projeto de pavimentação, impressos e assinados pelo proprietário e 

responsáveis técnicos, e os arquivos digitais nos formatos PDF e DWG 
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PAVIMENTAÇÃO LEI 61/2018 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

CARIMBO/ LEGENDA (Tamanho padrão A4) 

 Indicar tipo de processo 

 Endereço conforme o título de propriedade   

(No caso em que o nome da rua tenha passado por 

atualização, deve constar também “Antiga Rua ....”) 

 Campo de assinatura do proprietário (Nome + CPF)  

OBS.: No caso de pessoa jurídica indicar Nome e CNPJ da 

empresa e indicar representante legal com nome e CPF 

 Campo de assinatura do responsável técnico  

 (Nome + Número do registro) 

 Quadro de áreas:  

 Largura nominal da rua 

 Extensão da pavimentação 

 Área da pavimentação 

 Área de calçada 

 Largura de calçada 

 As informações do quadro de áreas poderão variar 

de acordo com o tipo de obra de pavimentação, o 

responsável técnico deve informar o máximo de 

dados possíveis. Ficando a cargo da URB solicitar 

informações complementares caso seja necessário. 

 Espaço para carimbo da prefeitura 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

 Indicar localização do lote e destacar seu perímetro por 

meio de imagem de satélite (Google Earth) com 

orientação norte 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

 Identificação da área de intervenção 

 Área da intervenção  

 Dimensões do lote (Conforme título – Quando for dentro de 

um lote privado) 

 Indicar ruas confrontantes 

 Indicar lotes confrontantes 

 Pontos georreferenciados  

 Indicar orientação norte  

 Representar cursos d’água (Caso exista) 

 Representar Estaqueamento padrão (20m) 

 

 

 

 

PLANTA DE ARRUAMENTO E DRENAGEM  

 Curvas de nível de metro em metro 

 Indicação da drenagem  

 Representar quadras (Indicando área, cotas e ângulos) 

 Nomear as quadras e indicando suas áreas e dimensões 

(Quando a obra for em lote privado) 

 Representar equipamento público contendo área e 

dimensões 

 Representar áreas verdes contendo área e dimensões 

 Nomear todas as ruas  

 Indicar estaqueamento 

 Perfil longitudinal de cada rua  

 Acessibilidade – Detalhe das calçadas e rampas 

apresentadas no passeio público e canteiros  

 

PLANTA DE GREIDE DE RUAS  

 Nomear todas as ruas  

 Representar greide de ruas com calçada – Cotado 

 Cortar sistema viário (Ruas e passeio público) 

 Ciclovia / Pista de cooper – Detalhe em corte com todos 

os elementos e cotado (Quando necessário) 
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ADOÇÃO DE PRAÇA  

 

FINALIDADE 

Processo administrativo destinado a promover a adoção de praça no município através da Lei Nº 6057, de 

junho de 2018.  

 

ADOÇÃO DE PRAÇA – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Solicitação formal; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e representante da empresa); 

 Endereço da entidade ou do responsável, conforme cópia simples de comprovante de endereço; 

 Nome do espaço público; 

 Descrição sucinta dos serviços realizados: 

 Construção/revitalização/obras 

 Manutenção/conservação 

 Equipamentos 

 Paisagismo 

 Atividades/fins 

 Termo de responsabilidade (De acordo com o Anexo I da Lei Nº 6057/2018) 

 Cronograma de execução com seus valores; 

 Descrição detalha do espaço no qual está sendo realizada a adoção; 

 Planta representando todo o espaço público, contendo paisagismo e todo os equipamentos dispostos 

na praça.  

OBS.: De acordo com a necessidade do processo poderá ser exigido outros documentos para análise do 

mesmo, completando as informações básicas. 
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OUTROS  

 

FINALIDADE 

Processo destinado a atender demanda específica que não se enquadra nos tipos de processos anteriores 

citados nesse guia 

 

OUTROS – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Taxa Administrativa*; 

 Procuração (acompanhada de cópia de documento com foto do proprietário e procurador) (VER 

ANEXO VIII); 

 Contrato social (Caso proprietário seja empresa); 

 Solicitação formal; 

 Cópia de documento com foto de todos que assinam (proprietário e responsável técnico); 

 

OBS.01: De acordo com a finalidade do processo poderá ser exigido outros documentos para análise do 

mesmo, completando as informações básicas; 

OBS.02: O valor da taxa administrativa poderá variar de acordo com a finalidade do processo 
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ANEXOS 
 

 ANEXO I: QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES - INSERÇÃO OU RETIFICAÇÃO 

DE ÁREA, COTAS E/OU CONFRONTANTES 

 ANEXO II: QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES - DESMEMBRAMENTO E 

REMEMBRAMENTO 

 ANEXO III: DECLARAÇÃO PROPRIETÁRIO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADA 

 ANEXO IV: DECLARAÇÃO PROJETO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADA 

 ANEXO V: DECLARAÇÃO EXECUÇÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADA 

 ANEXO VI: DECLARAÇÃO DE VERACIDADE (REGULARIZAÇÃO) 

 ANEXO VII: LAUDO TÉCNICO (REGULARIZAÇÃO) 

 ANEXO VIII: PROCURAÇÃO 
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ANEXO I : QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES -  INSERÇÃO OU RETIFICAÇÃO DE   
ÁREA, COTAS E/OU CONFRONTANTES 

 

SITUAÇÃO ANTERIOR 

 

QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES – SITUAÇÃO ANTERIOR 

LOTE  FLANCOS DIMENSÃO CONFRONTANTES 

LOTE 10 

NOROESTE FRENTE 12.00m RUA PROJETADA 08 

SUDESTE FUNDOS 12.00m 
LOTE 16 DA QUADRA “P” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 09 

NORDESTE 
FLANCO 

DIREITO 
30.00m 

LOTE 11 DA QUADRA “P” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 15; LOTE 12 DA QUADRA “P” COM FRENTE 

PARA A RUA PROJETADA 15 E COM PARTE DO LOTE 13 DA 

QUADRA “P” COM FRENTE PARA A RUA PROJETADA 15 

SUDOESTE 
FLANCO 

ESQUERDO 
30.00 m  

LOTE 09 DA QUADRA “P” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 08 

ÁREA = 360,00 m² 

 

OBS. 01: EM CASOS QUE O LOTE RESULTANTE É DE ESQUINA, COMO O EXEMPLO ACIMA, O RESPONSÁVEL PODERÁ 

ESCOLHER QUAL O FLANCO DE FRENTE, TORNANDO O OUTRO FLANCO QUE TAMBÉM É VOLTADO PARA A RUA, COMO 

FLANCO LATERAL.  

OBS. 02: A ORIENTAÇÃO DOS FLANCOS DEVE SER DETERMINADA OLHANDO DE DENTRO PARA FORA DO LOTE (RUA) E 

SEGUINDO AS INFORMAÇÕES DO TÍTULO DE PROPRIEDADE 
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SITUAÇÃO ATUAL 

 

QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES – SITUAÇÃO ANTERIOR 

LOTE  FLANCOS DIMENSÃO CONFRONTANTES 

LOTE 10 

NOROESTE FRENTE 12.00m RUA PROJETADA 08 

SUDESTE FUNDOS 17.70m 

LOTE 16 DA QUADRA “P” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 09 E COM PARTE DO LOTE 14 DA QUADRA 

“P” COM FRENTE PARA A RUA PROJETADA 15 

NORDESTE 
FLANCO 

DIREITO 

12.00m / 5.70m / 

24.00m 

LOTE 11 DA QUADRA “P” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 15; LOTE 12 DA QUADRA “P” COM FRENTE 

PARA A RUA PROJETADA 15 E LOTE 13 DA QUADRA “P” 

COM FRENTE PARA A RUA PROJETADA 15 

SUDOESTE 
FLANCO 

ESQUERDO 
36.00 m  

LOTE 09 DA QUADRA “P” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 08 E COM PARTE DO LOTE 17 DA QUADRA 

“P” COM FRENTE PARA A RUA PROJETADA 09 

ÁREA = 568,80 m² 

 

OBS. 01: EM CASOS QUE O LOTE RESULTANTE É DE ESQUINA, O RESPONSÁVEL PODERÁ ESCOLHER QUAL O FLANCO DE 

FRENTE, TORNANDO O OUTRO FLANCO QUE TAMBÉM É VOLTADO PARA A RUA, COMO FLANCO LATERAL.  

OBS. 02: A ORIENTAÇÃO DOS FLANCOS DEVE SER DETERMINADA DE QUEM ESTÁ DENTRO DO LOTE OLHANDO PARA A 

RUA E SEGUINDO AS INFORMAÇÕES DO TÍTULO DE PROPRIEDADE 
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ANEXO II: QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES – DESMEMBRAMENTO E 
REMEMBRAMENTO 
 

DESMEMBRAMENTO 

SITUAÇÃO ANTERIOR 

 

 

 

QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES – SITUAÇÃO ANTERIOR 

LOTE  FLANCOS DIMENSÃO CONFRONTANTES 

LOTE 08 

NORTE FUNDOS 15.00m 
LOTE 12 DA QUADRA “K” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 07 

SUL FRENTE 15.00m RUA PROJETADA 06 

LESTE 
FLANCO 

ESQUERDO  
30.00m 

LOTE 07 DA QUADRA “K” COM FRENTE PARA A RUA 
PROJETADA 06 

OESTE 
FLANCO 
DIREITO 

30.00m 
LOTE 09 DA QUADRA “K” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 12 E COM PARTE DO LOTE 10 DA QUADRA 
“K” COM FRENTE PARA A RUA PROJETADA 12 

ÁREA = 450,00 m² 
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DESMEMBRAMENTO 

SITUAÇÃO ATUAL 

 

QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES – SITUAÇÃO ANTERIOR 

LOTE  FLANCOS DIMENSÃO CONFRONTANTES 

LOTE 08 

NORTE FUNDOS 7.50m 
COM PARTE DO LOTE 12 DA QUADRA “K” COM FRENTE 

PARA A RUA PROJETADA 07 

SUL FRENTE 7.50m RUA PROJETADA 06 

LESTE 
FLANCO 

ESQUERDO  
30.00m 

LOTE 07 DA QUADRA “K” COM FRENTE PARA A RUA 
PROJETADA 06 

OESTE 
FLANCO 
DIREITO 

30.00m 
LOTE 08-A DA QUADRA “K” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 06 

ÁREA = 225,00 m² 

LOTE 08-A 

NORTE FUNDOS 7.50m 
COM PARTE DO LOTE 12 DA QUADRA “K” COM FRENTE 

PARA A RUA PROJETADA 07 

SUL FRENTE 7.50m RUA PROJETADA 06 

LESTE 
FLANCO 

ESQUERDO  
30.00m 

LOTE 08 DA QUADRA “K” COM FRENTE PARA A RUA 
PROJETADA 06 

OESTE 
FLANCO 
DIREITO 

30.00m 
LOTE 09 DA QUADRA “K” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 12 E COM PARTE DO LOTE 10 DA QUADRA 
“K” COM FRENTE PARA A RUA PROJETADA 12 

ÁREA = 225,00 m² 

 

OBS. 01: EM CASOS QUE O LOTE RESULTANTE É DE ESQUINA, O RESPONSÁVEL PODERÁ ESCOLHER QUAL O FLANCO DE 

FRENTE, TORNANDO O OUTRO FLANCO QUE TAMBÉM É VOLTADO PARA A RUA, COMO FLANCO LATERAL.  

OBS. 02: O LOTE RESULTANTE DEVERÁ GANHAR UM LETRA EM SEU NOME 

OBS. 03: A ORIENTAÇÃO DOS FLANCOS DEVE SER DETERMINADA DE QUEM ESTÁ DENTRO DO LOTE OLHANDO PARA A 

RUA E SEGUINDO AS INFORMAÇÕES DO TÍTULO DE PROPRIEDADE 
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REMEMBRAMENTO 

SITUAÇÃO ANTERIOR 

 

QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES – SITUAÇÃO ANTERIOR 

LOTE  FLANCOS DIMENSÃO CONFRONTANTES 

LOTE 03 

NORTE 
FLANCO 
DIREITO 

19.50m RUA PROJETADA 03 

SUL 
FLANCO 

ESQUERDO 
22.00m 

LOTE 02 DA QUADRA “C” COM FRENTE PARA A RUA 
PROJETADA 01 

LESTE FUNDOS 14.25m 
LOTE 04 DA QUADRA “C” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 03 

OESTE FRENTE 11.50m / 4.13m RUA PROJETADA 01 

ÁREA = 312,02 m² 

LOTE 04 

NORTE FRENTE 10.00m RUA PROJETADA 03 

SUL FUNDOS 10.00m 
LOTE 20 DA QUADRA “C” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 04 

LESTE 
FLANCO 
DIREITO 

20.00m 
LOTE 05 DA QUADRA “C” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 03 

OESTE 
FLANCO 

ESQUERDO 
20.00m 

COM PARTE DO LOTE 02 DA QUADRA “C” COM FRENTE 
PARA A RUA PROJETADA 01 E LOTE 03 DA QUADRA “C” 

COM FRENTE PARA A RUA PROJETADA 01 

ÁREA = 200,00 m² 

LOTE 05 

NORTE FRENTE 10.00m RUA PROJETADA 03 

SUL FUNDOS 10.00m 
LOTE 19 DA QUADRA “C” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 04 

LESTE 
FLANCO 
DIREITO 

20.00m 
LOTE 06 DA QUADRA “C” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 03 

OESTE 
FLANCO 

ESQUERDO 
20.00m 

LOTE 04 DA QUADRA “C” COM FRENTE PARA A RUA 
PROJETADA 03 

ÁREA = 200,00 m² 
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REMEMBRAMENTO 

SITUAÇÃO ATUAL 

 

 

QUADRO DE MEDIDAS E CONFRONTANTES – SITUAÇÃO ANTERIOR 

LOTE  FLANCOS DIMENSÃO CONFRONTANTES 

LOTE 03-A 

NORTE FRENTE 4.13m / 39.50m RUA PROJETADA 03 

SUL FUNDOS 
22.00m / 5.75m / 

20.00m 

LOTE 02 DA QUADRA “C” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 01; LOTE 19 DA QUADRA “C” COM FRENTE 

PARA A RUA PROJETADA 04 E LOTE 20 DA QUADRA “C” 

COM FRENTE PARA A RUA PROJETADA 04 

LESTE 
FLANCO 

DIREITO 
20.00m 

LOTE 06 DA QUADRA “C” COM FRENTE PARA A RUA 

PROJETADA 03 

OESTE 
FLANCO 

ESQUERDO 
11.50 m  RUA PROJETADA 01 

ÁREA = 712,02 m² 

 

OBS. 01: EM CASOS QUE O LOTE RESULTANTE É DE ESQUINA, COMO O EXEMPLO ACIMA, O RESPONSÁVEL PODERÁ 

ESCOLHER QUAL O FLANCO DE FRENTE, TORNANDO O OUTRO FLANCO QUE TAMBÉM É VOLTADO PARA A RUA, COMO 

FLANCO LATERAL.  

OBS. 02: O LOTE RESULTANTE DEVERÁ GANHAR UM LETRA EM SEU NOME, A LETRA DEVE SER COLOCADA NO LOTE DE 

MENOR NÚMERO, SEGUINDO A ORDEM CRESCENTE. 

OBS. 03: A ORIENTAÇÃO DOS FLANCOS DEVE SER DETERMINADA DE QUEM ESTÁ DENTRO DO LOTE OLHANDO PARA A 

RUA E SEGUINDO AS INFORMAÇÕES DO TÍTULO DE PROPRIEDADE 
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ANEXO III: DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADA 
 

 

Modelo disponível de forma editável no site da prefeitura  

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PROPRIETÁRIO 

 

 Eu,_________________________________________________________________________, 

_____________________(nacionalidade),___________________(estado civil), 

___________________ (profissão), com Registro Geral n° _____________________, inscrito no 

CPF/MF, sob o n° _______.______._______-____, , residente e domiciliado na 

_________________________________________________, nº _______, bairro ________________,  

_____________ (cidade/UF), responsável pelo projeto do imóvel localizado na 

_____________________________________________, nº _______, bairro ______________,  sito 

neste município DECLARO, nos termos da legislação municipal do código de obras que, para fins de 

direito, estar ciente de que a execução da obra, objeto do pedido de licença simplificada do projeto de 

construção, atende aos requisitos das legislações federais, estaduais, municipais e normas técnicas em  

vigor e e ASSUMO a responsabilidade pela veracidade das declarações e da autenticidade dos 

documentos, sob pena da aplicação de sanções administrativas, civis e penais. 

Declaro também, que a aprovação do projeto não implica o reconhecimento da propriedade, 

da forma, dimensões, área ou localização do(s) lote(s), recaindo sobre mim integral e exclusiva 

responsabilidade pela observância das leis de natureza civil que venham a ser aplicáveis, bem como 

de outras legislações municipais estaduais ou federais eventualmente condicionantes do direito de 

construir. Assim, estou ciente que me responsabilizo pela situação, os limites e amarração do lote do 

projeto ora apresentado e pela execução da obra no lote correto, conforme matrícula registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis. 

Ainda, por fim ASSUMO toda a responsabilidade pela obra, inclusive quanto a segurança, 

quanto às normas relativas ao direito de vizinhança o que inclui os afastamentos das divisas, assim 

como as demais responsabilidades decorrentes do não cumprimento das legislações vigentes.  

Neste ato, também me declaro ciente de que o descumprimento configura crime previsto em 

lei, e pode ser enquadrada como Ato de Má Fé, sob pena de sanções administrativas, civis e penais. 

Nada mais a declarar, e assumindo a responsabilidade legal pela veracidade desta declaração, 

firmo a presente. 

 

 

Caruaru, ___ de _______________de 20____. 

 

_____________________________________________ 

(Nome do declarante e assinatura) 
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ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE PROJETO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADA 
 

Modelo disponível de forma editável no site da prefeitura  

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO 

 
1.DECLARAÇÃO 

 Eu,_________________________________________________________________________, 

______________________(nacionalidade),__________________ (profissão), com Registro Geral n° 

__________________, inscrito no CPF/MF, sob o n° _______.________.________-______, inscrito no 

(CAU)/(CREA) sob o registro profissional n° _______________________, residente e domiciliado na 

___________________________________________________, nº ____________, bairro 

________________,  _______-________ (cidade/UF), responsável pelo projeto e execução da obra do 

imóvel localizado na _____________________________________________, nº _______, bairro 

____________________,  sito neste município DECLARO, nos termos da legislação municipal do código 

de obras que, para fins de direito, estar ciente de que o projeto, objeto do pedido de licença 

simplificada do projeto de construção, atende aos requisitos das legislações federais, estaduais, 

municipais e normas técnicas em  vigor e ASSUMO a responsabilidade pela veracidade das declarações 

e da autenticidade dos documentos, sob pena da aplicação de sanções administrativas, civis e penais.  

Conforme ART/RRT nº ______________________________, o reconheço minha 

responsabilidade técnica, nos limites da atuação profissional instituídos pelo CREA/CAU, pela correta 

elaboração do projeto, em conformidade com todas as exigências das legislações Municipais, 

Estaduais, Federais e Normas Técnicas Brasileiras, inclusive quanto à segurança, quanto às normas 

relativas ao direito de vizinhança o que inclui os afastamentos das divisas, assim como as demais 

responsabilidades decorrentes do não cumprimento das legislações vigentes.  

Neste ato, também me declaro ciente de que o descumprimento configura crime previsto em 

lei, e pode ser enquadrada como Ato de Má Fé, sob pena de sanções administrativas, civis e penais. 

Nada mais a declarar, e assumindo a responsabilidade legal pela veracidade desta declaração, 

firmo a presente.  

 

2.RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Anexar no mínimo 04 imagens da situação atual do lote onde a edificação será inserida, sendo 

no mínimo uma imagem aérea. Constado a assinatura do responsável técnico ao lado da imagem.  

 

 

Caruaru, ___ de _______________de 20__. 

 

_____________________________________________ 

(Nome do declarante e assinatura)  
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ANEXO V: DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADA 
 

 Modelo disponível de forma editável no site da prefeitura  

 

 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO 

 
1.DECLARAÇÃO 

Eu,_________________________________________________________________________, 

_______________(nacionalidade),_______________(estado civil), _______________ (profissão), com 

Registro Geral n° ________________, inscrito no CPF/MF, sob o n° _____.______.______-____, 

inscrito no (CAU)/(CREA) sob o registro profissional n° _____________, residente e domiciliado na 

________________________________________________, nº ______, bairro ________________,  

_____________ (cidade/UF), responsável pelo projeto e execução da obra do imóvel localizado na 

_____________________________________________, nº _______, bairro ______________,  sito 

neste município DECLARO, nos termos da legislação municipal do código de obras que, para fins de 

direito, estar ciente de que a execução da obra, objeto do pedido de licença simplificada do projeto de 

construção, atende aos requisitos das legislações federais, estaduais, municipais e normas técnicas em  

vigor e ASSUMO a responsabilidade pela veracidade das declarações e da autenticidade dos 

documentos, sob pena da aplicação de sanções administrativas, civis e penais.  

Conforme ART/RRT nº __________, o reconheço minha responsabilidade técnica, nos limites 

da atuação profissional instituídos pelo CREA/CAU, pela correta execução e conclusão da obra em 

conformidade com o projeto aprovado, também, que o mesmo atende a todas as exigências das 

legislações Municipais, Estaduais, Federais e Normas Técnicas Brasileiras. 

Ainda, por fim ASSUMO toda a responsabilidade pela obra, inclusive quanto a segurança, 

quanto às normas relativas ao direito de vizinhança o que inclui os afastamentos das divisas, assim 

como as demais responsabilidades decorrentes do não cumprimento das legislações vigentes.  

Neste ato, também me declaro ciente de que o descumprimento configura crime previsto em 

lei, e pode ser enquadrada como Ato de Má Fé, sob pena de sanções administrativas, civis e penais. 

Nada mais a declarar, e assumindo a responsabilidade legal pela veracidade desta declaração, 

firmo a presente. 

 

2.RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Anexar no mínimo 04 imagens da situação atual do lote onde a edificação será inserida, sendo 

no mínimo uma imagem aérea. Constado a assinatura do responsável técnico ao lado da imagem.  

 

Caruaru, ___ de _______________de 20____. 

 

_____________________________________________ 

(Nome do declarante e assinatura) 
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ANEXO VI: DECLARAÇÃO DE VERACIDADE (REGULARIZAÇÃO)  
 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 

Eu, (Nome completo) , (nacionalidade) ,(estado civil) , (profissão) , portador da carteira de 

identidade nº (0.000.000), inscrito no CPF/MF, sob o nº (000.000.000-00), inscrito no (CAU)/(CREA) 

sob o registro profissional nº (00000), residente e domiciliado na cidade de (nome), e estado (nome), 

à rua (nome), DECLARO, para fins de direito, sob as penas da lei, que as informações técnicas (planta, 

laudos e etc.) prestadas e documentos emitidos em conformidade com minhas atribuições, que 

apresento para a regularização do imóvel localizado na (Endereço completo do imóvel), são 

verdadeiras e autênticas (fieis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). 

Fico ciente através desse documento que a falsidade dessa declaração configura crime previsto 

no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como 

Ato de Má Fé. 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a 

presente.  

 

Caruaru, ______ de _______ de 20 ___. 

 

 

______________________________________________ 

(Nome do declarante e assinatura) 
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ANEXO VII: LAUDO TÉCNICO (REGULARIZAÇÃO)  
 

 

MODELO - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA, ESTABILIDADE, SALUBRIDADE, HIGIENE E 
HABITABILIDADE PARA IMÓVEL CONCLUÍDO 

(Modelo da URB CARUARU) 

 
  
1. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL A SER REGUALARIZADO:  
 
1.1 Tipologia e Uso da Edificação (tipologia e Uso): Ex.: Unidade Habitacional Unifamiliar ou 
Galeria Comercial 
 
1.2 Proprietário: Nome, CPF (pessoa física) ou Nome, nº de CNPJ e o representante legal 
(nome e CPF) (pessoa jurídica) 
 
1.3 Endereço da Obra: Lote xx, Quadra x, Logradouro (Rua ou Avenida – No caso de esquina 
informar os dois logradouros) conforme certidão ou escritura emitida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis. 
 
1.4 Área do Terreno: 00,00m²  
 
1.5 Área Construída: 00,00m² ou para Edificações com mais de uma unidade favor inserir 
todas as áreas de todos os seus componentes, conforme planta apresentada. 
 

Quadro de Áreas 

Descrição  Área 

Área da unidade (apto) 00,00m² 

Área privativa por pavto. 00,00m² 

Área comum por pavto 00,00m² 

... 
.... 
.... 

Área total de construção 00,00m² 

 
1.6 Número de Pavimentos (Gabarito): Ex.: 04 andares (térreo pilotis mais três pavimentos. 
 
1.7 Tipo de Construção (Sistema Construtivo): Ex.: Estrutura em concreto armado, Alvenaria 
em tijolo cerâmico e coberta com estrutura em madeira com recobrimento com telha 
cerâmica.  
 
1.8 Ano de conclusão da obra (aproximadamente): 

Obs. 1: Se a obra não estiver concluída, incluir item 1.9 Estágio da Obra. 
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2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
 

2.1. Características 

EX.: A unidade habitacional unifamiliar é composta de terraço, sala de estar, cozinha, área 
de serviço, circulação, bwc e 02 quartos. 

Obs.2: Apresentar fotos das fachadas numerada com a descrição 

Obs.3: Apresentar fotos internas dos ambientes numerada com descrição 

2.2. Estado de Conservação da Edificação: Descrever o estado de conservação da edificação 

2.3. Habitabilidade, higiene e segurança: Ex.: A edificação apresenta boas condições de 
habitabilidade, estanqueidade e não apresenta nenhuma patologia... 

 

3. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO: 

 Nome do profissional:  

 Nº registro CREA / CAU: 

 Número da ART ou RRT: 

 Telefone(s): 

 Endereço completo: 

 E – mail: 

 

4. IMAGENS 

 No mínimo 08 (oito) fotos da edificação, das partes internas e externas, conforme 

solicitado na lei de regularização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Declaro que o imóvel descrito foi por mim vistoriado, e que o mesmo não possui 

quaisquer anomalias estruturais ou de instalações, estando em condições adequadas de 

segurança, estabilidade, salubridade, higiene e habitabilidade. Declaro ainda estar ciente das 

penalidades administrativas, civis e criminais que me podem ser impostas em caso de falsas 

declarações ou omissões, e assumo total responsabilidade pelas informações apresentadas 

neste laudo técnico. 

 

Caruaru, ____de___________de_______ 

 

 

Assinatura 
Nome Responsável Técnico 

Nº CREA ou CAU  
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ANEXO VIII: PROCURAÇÃO  
 

PROCURAÇÃO 
Eu, _________________________________________________, portador (a) do RG 

nº _____________________, Brasileiro (a), (estado civil) _______________, 

(profissão) _________________________________, residente e domiciliado (a) à rua 

_____________________________________________________, nº__________, 

bairro ______________________________, na cidade de _____________________, 

estado __________________, nomeio e constituo o meu (minha) procurador(a) 

_________________________________________________, portador(a) do RG nº 

_______________________, Brasileiro(a), (estado civil) ____________________, 

(profissão) ___________________________, residente e domiciliado à rua 

________________________________, n.º______,  bairro ___________________, 

na cidade de ______________________, estado ____, para ingressar com 

processos, solicitar informações e para acompanhamento processual junto à URB – 

Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru.    

Podendo atuar em conjunto ou separadamente, responsabilizando-se por todos os 

atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel cumprimento deste instrumento, 

dando tudo por bom e valioso, cessando os efeitos deste a partir da (o) 

___________________________________________________________________

_ ___________________________ (finalidade) ou válido até _____/_____/________. 

 

Cidade: ___________________, Estado: ________, Data: _____/_____/________.  

 

 

 

Assinatura  


