
5- DOCUMENTO A SER REQUERIDO JUNTO AO DPU

Celular:

OBS.:  APROVAÇÃO   DE   PROJETO   ARQUITETÔNICO,   REGULARIZAÇÃO   DE  OBRA,   LICENÇA  DE  OBRA  NA  CALÇADA  E  CERTIDÃO  DE  

ACESSIBILIDADE, POSSUEM FORMULÁRIO PRÓPRIO.

CERTIDÃO DE DIRETRIZES URBANÍSTICAS PARA LOTEAMENTO (3291-2375/2370)

CERTIDÃO DE ENDEREÇO OFICIAL  (3291-2371)

Bairro:

1- INSTRUÇÕES

1.3 Preencher todos os campos abaixo.

1.2 Providenciar a documentação listada no verso deste formulário, para abertura do processo;

2- DADOS DO IMÓVEL

6 - DATA

Representante Legal

_______/________/________

OBS.: CONSULTA AO PLANO DIRETOR URBANO (VIABILIDADE) , POSSUI FORMULÁRIO PRÓPRIO.

CONSULTA DE ALINHAMENTO PREDIAL (3291-2374)

APROVAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO (3291-2375/2370)

APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV (3291-2310)

Proprietário do imóvel:

Endereço do imóvel(Av., Rua, etc.......):

Nome completo ou Razão Social:

Lote:

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO À 

SEDUR

Inscrição Imobiliária do imóvel: 

1.1 Digitar ou preencher manualmente de forma legível;

 Responsável pelo imóvel                   

LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO (3291-2368)

Complemento:

APROVAÇÃO DO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO, REMEMBRAMENTO, REMANEJAMENTO E RETIFICAÇÃO 

(3291-2375/2370)

Número:

4- DOCUMENTO A SER REQUERIDO JUNTO AO DCE

CPF / CNPJ:

3- DADOS DO DECLARANTE

E-mail (letra maiúscula legível):

Telefone para contato:

CERTIDÃO DE PERÍMETRO URBANO (3291-2374)

OBS.: A EXPEDIÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) REQUERIDO(S) ESTÁ VINCULADA AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

MUNICIPAL - DAM, QUE SERÁ CALCULADO NO FINAL DA ANÁLISE DO PROCESSO, NO CASO DE DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO,

ATENDENDO AO ESTABELECIDO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO  EM VIGOR, DO MUNICÍPIO DA SERRA.

7 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL OU REPRESENTANTE LEGAL: DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA 

SÃO VERDADEIRAS E SOLICITO O(S) DOCUMENTO(S) ASSINALADO(S).

_________________________________________________________________

LICENÇA E CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO (3291-2368)

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHAÇA - EIV (3291-2310)

APROVAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO (3291-2375/2370)

CERTIDÃO DE DENOMINAÇÃO DE BAIRRO  (3291-2371)

CERTIDÃO DE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO (3291-2371)

Quadra:CPF / CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Departamento de Controle de Edificações
Departamento de Planejamento Urbano



• Documento de Consulta ao PDM (cópia autenticada);

• Tratando-se de condomínio, anexar ao processo, uma 

declaração de ciência do síndico com firma reconhecida em 

cartório, cópia simples da convenção do condomínio, cópia da 

ata que elegeu o síndico e cópia simples do RG do síndico;

• Todos os documentos citados no item 8 (oito);

9.1 Licença e Certidão de Demolição

• Ofício à SEDUR/CMAIV, solicitando o TR para EIV, onde 

deverão constar: requerente (empreendedor); proprietário do 

imóvel; o que é o empreendimento; área do terreno; área a ser 

construída; planta de localização e implantação do 

empreendimento; nº de funcionários; descrição detalhada da 

atividade a ser implantada e seu processo produtivo;

• Todos os documentos citados no item 8 (oito);

• Certidão de Ônus, expedida pelo Cartório de Registro Geral de 

Imóveis, com data não superior a 30 dias do protocolo (original 

ou cópia autenticada), em nome do proprietário.

• 1  arquivo digital compatível com a base cartográfica do 

município, contendo a planta de situação do imóvel, caso o 

imóvel esteja em zona rural ou no limite da zona urbana com a 

zona rural com a respectiva ART ou RRT do profissional 

responsável e legalmente habilitado no CREA ou CAU.

9.11 Termo de Referência para Estudo de Impacto de 

Vizinhança - EIV

• Todos os documentos citados no item 8 (oito);

• Certidão de Ônus, expedida pelo Cartório de Registro Geral de 

Imóveis, com data não superior a 30 dias do protocolo (original 

ou cópia autenticada), em nome do proprietário;

• Certidão Negativa de Tributos Imobiliários (Federal) relativo ao 

imóvel, se for o caso;

• TR emitido pela SEDUR (original ou cópia autenticada); 

• Documento de Consulta ao PDM (cópia autenticada);

9.7 Certidão de Denominação de Logradouro            

•  Conforme estabelecido na Lei Municipal nº 3.820/2012, 

PDM, artigo 243.

9.5 Aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança

9.10 Certidão de Perímetro Urbano         

• Em caso de lotes de esquina, informar acesso principal do 

imóvel.

• Todos os documentos citados no item 8 (oito);

• Todos os documentos citados no item 8 (oito);

• Todos os documentos citados no item 8 (oito);

• Todos os documentos citados no item 8 (oito).

9.8 Certidão de Diretrizes Urbanísticas para Loteamento  

• Todos os documentos citados no item 8 (oito);

• Todos os documentos citados no item 8 (oito), sendo que o 

formulário deverá ser assinado pelo empreendedor;

•  Escritura Pública ou Certidão de Ônus, expedida pelo 

Cartório de Registro Geral de Imóveis, com data não superior 

a 30 dias do protocolo (original ou cópia autenticada), ambas 

em nome do proprietário;

• 1 via impressa e 1 digital do EIV desenvolvido por 

profissional habilitado, para o início da análise;

• Todos os documentos citados no item 8 (oito);

9.2 Licença para Construção de Muro e Consulta de 

Alinhamento Predial

• ART/RRT, referente a responsabilidade técnica pelo 

projeto, com comprovante de pagamento.

9.4 Aprovação do Projeto de Loteamento

9 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR INDIVIDUALIZADA

• Se pessoa jurídica: CNPJ (comprovante de inscrição e situação cadastral) e documento do ato constitutivo: declaração de firma individual ou 

requerimento do empresário ou contrato social ou ata de constituição (última alteração) e requerimento assinado por um dos sócios, RG, CPF 

ou CNH do mesmo;

• Se pessoa física: Cópia do RG, CPF ou CNH;

9.6 Certidão de Denominação de Bairro             

• Todos os documentos citados no item 8 (oito).

• Em caso de lotes de esquina, informar acesso principal do 

imóvel.

•  Conforme estabelecido na Lei Municipal nº 3.820/2012, PDM, 

artigos 238 a 242.

9.9 Certidão de Endereço Oficial            

• Escritura Pública ou Certidão de Ônus, expedida pelo Cartório 

de Registro Geral de Imóveis, com data não superior a 30 (trinta) 

dias do protocolo (original ou cópia autenticada), ambas em 

nome do proprietário;         

• Certidão de Ônus, expedida pelo Cartório de Registro Geral 

de Imóveis, com data não superior a 30 dias do protocolo 

(original ou cópia autenticada), em nome do proprietário;

• Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF frente e verso) 

do requerente responsável pela assinatura do Termo de 

Compromisso, quando for o caso.

• 1 cópia em papel sulfite dos projetos para avaliação e 

comentários da primeira análise;

• Certidão de Ônus, expedida pelo Cartório de Registro Geral 

de Imóveis, com data não superior a 30 dias do protocolo 

(original ou cópia autenticada), em nome do proprietário;

• Certidão Negativa de Débitos do responsável técnico e/ou 

empresa construtora/administradora;

• Procuração: podendo ser por instrumento público ou particular com firma reconhecida em cartório, caso quem faça o requerimento não seja 

o responsável pelo imóvel, observando que caso seja procuração particular deverá ser acompanhada dos documentos de identificação do 

outorgante e outorgado;

• Formulário de requerimento, preenchido e assinado pelo responsável do imóvel ou seu representante legal;

• Certidão Negativa de Tributos Imobiliários relativo ao imóvel;

8 - DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA TODAS AS SOLICITAÇÕES

• ART ou RRT do Profissional responsável pelo EIV e 

comprovante de pagamento (original ou cópia autenticada);

• ART/RRT, pela execução da demolição, com comprovante 

de pagamento.

• Escritura Pública ou Certidão de Ônus, expedida pelo 

Cartório de Registro Geral de Imóveis, com data não superior 

a 30 (trinta) dias do protocolo (original ou cópia autenticada), 

ambas em nome do proprietário ou documentos permitidos 

pela Lei Municipal 2124/98.

9.3 Aprovação Projeto de Desmembramento, 

Remembramento, Remanejamento e Retificação; e 

Aprovação de Planta de Situação


