
 
 

 

CHECK LIST PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS – SETOR DE ENGENHARIA 

 

1 Requerimento de análise do projeto; 

2 Matrícula original e atualizada do terreno (prazo máximo de 90 dias); 

3 Anotação de responsabilidade técnica da obra (ART ou RRT); 

4 Memorial descritivo da obra/empreendimento; 

5 Plantas 

5.1 – Desmembramento 

5.1.1 Planta de Localização; 

5.1.2 Planta de Situação atual; 

5.1.3 Planta de Situação após desmembramento; 

 

5.2 – Construção nova:  

5.2.1 Planta de Localização; 

5.2.2 Planta de Situação; 

5.2.3 Planta baixa e cortes (tantas quanto necessárias para entender o 

projeto); 

E no caso de construções de habitação e/ou comércio: 

5.2.4 Planta do projeto elétrico; 

5.2.5 Planta do projeto hidrossanitário. 

 

5.3 – Ampliação ou reformas 

 

5.3.1 Cópia do projeto previamente aprovado pela Prefeitura; 

5.3.2 Planta baixa e cortes das modificações/ampliações (tantas quanto 

necessárias para entender o projeto); 

5.3.3 Planta das modificações/ampliação do projeto elétrico; 

5.3.4 Planta das modificações/ampliação do projeto hidrossanitário; 

 

Obs.: quando a obra a ser ampliada não apresentar cópia de projeto previamente aprovado, 

devem ser encaminhadas plantas que representem a situação atual do imóvel (sem modificações 

ou ampliações) e as demais plantas citadas acima. 



 
 O requerimento de análise deve ser apresentado em DUAS VIAS e protocolado no 

momento da entrega dos documentos; 

 No caso da Matrícula original e atualizada do terreno, pode ser apresentada apenas uma 

via, mas a mesma ficará retida na Prefeitura; 

 Os demais documentos solicitados devem ser apresentados em TRÊS VIAS, sendo que 

uma delas ficará retida na Prefeitura; 

 Não serão aceitas plantas sem indicação de escala ou do norte geográfico (no caso das 

plantas de localização e situação); 

 Para projetos em terrenos próximos a rios ou córregos, é obrigatória a apresentação de 

cota de afastamento da obra para o mesmo; 

 Somente serão aceitos documentos devidamente assinados pelo Responsável Técnico e 

proprietários. 

 

Liberato Salzano – RS, fevereiro de 2018. 

  

Mariane Stivanin 

Engenheira Civil  

Responsável Técnica do Município 

 

 

 

 


