Prefeitura Municipal da Estância turística de Ribeirão Pires

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA: APROVAÇÃO DE PLANTA
(CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANIFESTAÇÃO AMBIENTAL)

1. Requerimento padrão devidamente preenchido e assinado, incluindo e-mail do respo técnico
e proprietário e telefone para contato;
2. RG e CPF do proprietário, ou CNPJ, se pessoa jurídica;
3. Certidão de uso de solo colorida com os índices urbanísticos indicados;
4. IPTU do ano vigente com os dados do imóvel ou ficha de lançamento;
5. Título de propriedade do imóvel, preferencialmente matrícula imobiliária atualizada, ou
escritura, em nome do atual proprietário contendo medidas e confrontações e contrato de
locação, se for o caso;
6. Contrato social, se pessoa jurídica;
7. ART/RRT do responsável técnico pelo projeto e com o comprovante de pagamento;
8. Conta de água do imóvel, ou do vizinho quando lote vago;
9. Relatório fotográfico contendo imagens de frente, fundos, vegetação incluindo o subbosque, área permeável e frente dos lotes vizinhos;
10. Croqui de localização da vegetação, edificação e árvores isoladas;
11. Laudo de vegetação, quando necessário;
12. Protocolo de abertura de processo junto ao DAEE, nos casos em que haja necessidade de
intervenção sobre recursos hídricos;
13. Procuração para terceiros registrada;
14. 02 vias de memorial descritivo com dados completos (ART/RRT,CREA/CAU,Nº PMRP)
15. 02 vias do termo de compromisso;
16. 01 via do projeto arquitetônico assinadas pelo proprietário e responsável técnico;
17. Carta de anuência, quando a tubulação de águas pluviais ou esgoto, passarem por lote de
terceiro, assinada pelo proprietário da área a sofrer intervenção;
ITENS RELACIONADOS NA PLANTA
1. Implantação com curvas de nível, recuos, medidas e confrontações
2. Planta do(s) corte transversal e longitudinal (indicar corte/ aterro quando houver e perfil
natural do terreno), fachada;
3. Indicar cota de nível em planta e cortes;
4. Indicar metragem do movimento de terra e muro de arrimo no quadro de áreas;
5. Delimitação, com indicação das cotas e metragem quadrada, da área permeável e florestada,
área de preservação permanente (APP), se houver, independente de intervenção;
6. Localização das árvores à manter e à plantar;
7. Aplicação das leis municipais nº 5115/2010 (referente à cisterna) e 5449/2010 (plano
municipal de arborização urbana).

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1. Planta individual de movimentação de terra com no mínimo de 02 cortes;
2. 02 vias do termo de compromisso de movimentação de terra;
3. 02 vias do memorial descritivo de movimentação de terra.
DOCUMENTAÇÃO EMITIDA PELA PMRP:
– DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO (Vinculada a certidão de matricula)
– PARECER AMBIENTAL DE VIABILIDADE

