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PARA DIRETIRZES (Loteamento/Condomínio) APRESENTAR A SEGUINTE 

DOCUMENTAÇÃO:  

 

Observações iniciais: 

a) Para emissão das Diretrizes o interessado deverá apresentar os projetos e 

demais documentos, obedecendo às instruções e demais informações 

discriminadas na Lei Federal 6.766/79, artigos 6º ao 9º e na Lei Municipal 

Complementar 3431/2011, em especial, o artigo 88.  

b) Os projetos e documentos a serem produzidos devem observar, 

suplementarmente, as orientações contidas no manual do Graprohab e demais 

leis específicas. 

c) Todos os projetos e documentos constantes desta lista ficarão retidos 

nos processos da Prefeitura/Sanessol e demais Departamentos. Portanto, após 

as análises, se necessário, o interessado deverá juntar as cópias e demais 

documentos para expedição de Diretrizes. 

d) A Prefeitura e demais órgãos e departamentos internos, poderão solicitar 

outros documentos ou projetos não inclusos nesta lista desde que necessários a 

análise, compreensão e aprovação do projeto pretendido. 

 

A) PASTA PARA O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO 

CONTENDO: 

I - 01 Via do Requerimento; 

II – Cópia ou comprovante de recolhimento da taxa de serviços/protocolo; 

III – Procuração se o requerente não for o proprietário da gleba; 

IV – Cópia do Contrato social se pessoa jurídica e Cartão do CNPJ; 

V – Documentação de propriedade da gleba (CERTIDÃO ATUALIZADA DO 

IMÓVEL); 

VI – Levantamento Planialtimétrico com curvas de nível, em coordenadas UTM, 

localização da área no Município, cursos de água e olhos d'água, bosque, inatas, 

construções existentes e demais elementos necessários existentes necessários 

para análise da área e via magnética (01 cópia impressa e 01 disquete ou CD) 

CONTENDO:  

a) descrição ou indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a 

localização das vias de comunicação, das áreas livres, e distâncias respectivas da 

área a ser loteada; 

b) indicação das articulações e prosseguimentos do Sistema Viário atual e 

proposto, cotas de implantação e do terreno;  

VII- memorial justificativo do empreendimento, CONTENDO:  
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a) indicação do uso predominante do empreendimento, características, 

dimensões, cotas e localização das zonas de uso contíguos, população total 

prevista, área total, área de lotes ou de unidades imobiliárias, áreas destinadas ao 

sistema viário, indicação de 50% (cinquenta por cento) das áreas de lazer, as 

áreas de preservação e proteção ambiental; 

 VIII – Mapa ou croqui da proposta Urbanístico para o empreendimento 

pretendido; 

 

B) PASTA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS CONTENDO: 

I - 01 Via do Requerimento; 

II – Documentação de propriedade da gleba (CERTIDÃO ATUALIZADA DO 

IMÓVEL); 

III – Levantamento Planialtimétrico com curvas de nível, em coordenadas UTM, 

localização da área no Município, cursos de água e olhos d'água, bosque, inatas, 

construções existentes e demais elementos necessários existentes necessários 

para análise da área (01 via impressa).  

IV- memorial justificativo do empreendimento, CONTENDO:  

a) indicação do uso predominante do empreendimento, características, 

dimensões, cotas e localização das zonas de uso contíguos, população total 

prevista, área total, área de lotes ou de unidades imobiliárias, áreas destinadas ao 

sistema viário, indicação de 50% (cinquenta por cento) das áreas de lazer, as 

áreas de preservação e proteção ambiental; 

 V – Mapa ou croqui da proposta Urbanístico para o empreendimento pretendido; 

 

C) PASTA PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CONTENDO: 

I - 01 Via do Requerimento; 

II – Documentação de propriedade da gleba (CERTIDÃO ATUALIZADA DO 

IMÓVEL); 

III – Levantamento Planialtimétrico com curvas de nível, em coordenadas UTM, 

localização da área no Município, cursos de água e olhos d'água, bosque, inatas, 

construções existentes e demais elementos necessários existentes necessários 

para análise da área (01 via impressa).  

IV- memorial justificativo do empreendimento, CONTENDO:  

a) indicação do uso predominante do empreendimento, características, 

dimensões, cotas e localização das zonas de uso contíguos, população total 

prevista, área total, área de lotes ou de unidades imobiliárias, áreas destinadas ao 

sistema viário, indicação de 50% (cinquenta por cento) das áreas de lazer, as 

áreas de preservação e proteção ambiental; 
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V – Mapa ou croqui da proposta Urbanístico para o empreendimento pretendido; 

VI – Apresentar Mapa ou croqui da proposta Urbanística contendo proposta de 

acesso ao empreendimento, solução de acumulação de veículos nas entradas e 

saídas, seção transversal proposta para as vias do empreendimento, parada de 

ônibus e outras informações.  

 

D) PASTA PARA A ASSESSORIA DO MEIO AMBIENTE CONTENDO: 

I - 01 Via do Requerimento; 

II – Documentação de propriedade da gleba (CERTIDÃO ATUALIZADA DO 

IMÓVEL); 

III – Levantamento Planialtimétrico com curvas de nível, em coordenadas UTM, 

localização da área no Município, cursos de água e olhos d'água, bosque, inatas, 

construções existentes e demais elementos necessários existentes necessários 

para análise da área (01 via impressa).  

IV- memorial justificativo do empreendimento, CONTENDO:  

a) indicação do uso predominante do empreendimento, características, 

dimensões, cotas e localização das zonas de uso contíguos, população total 

prevista, área total, área de lotes ou de unidades imobiliárias, áreas destinadas ao 

sistema viário, indicação de 50% (cinquenta por cento) das áreas de lazer, as 

áreas de preservação e proteção ambiental; 

V – Mapa ou croqui da proposta Urbanístico para o empreendimento pretendido; 

VI - sondagem de no mínimo 4 pontos na área;  

VII - laudo conclusivo do responsável técnico pela sondagem e do engenheiro 

responsável técnico pelo empreendimento de que a área nunca foi usada para 

depósito de lixo ou de produtos que possam trazer risco à saúde dos futuros 

moradores e que não se situa em área potencialmente suscetível a problemas 

geotécnicos, tais como erosão, instabilização de encosta etc, acompanhada da 

respectiva anotação de responsabilidade técnica; 

VIIII – declaração do proprietário, afirmando que a área nunca foi usada para 

depósito de lixo ou de produtos que possam trazer risco à saúde dos futuros 

moradores.  

 

E) PASTA PARA A SANESSOL CONTENDO: 

I - Oficio solicitando as diretrizes básicas à Sanessol;  

II - CPF e RG ou CNPJ (cópia) do responsável pela obra;  

III - Levantamento Planialtimétrico com curvas de nível de metro em metro na 

escala 1:1.000, em coordenadas UTM, localização da área no Município, cursos 

de água e olhos d'água, bosque, inatas, construções existentes e demais 
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elementos necessários existentes necessários para análise da área (01 via 

impressa).  

IV – Mapa ou croqui da proposta Urbanístico para o empreendimento pretendido; 

V – Procuração se o requerente não for o proprietário da gleba; 

VI – Cópia do Contrato social se pessoa jurídica e Cartão do CNPJ; 

VII – Documentação de propriedade da gleba (CERTIDÃO ATUALIZADA DO 

IMÓVEL); 

VII- Planta do empreendimento locado junto à planta do município – Localização. 

Observação:  Verificar junto ao Site da Sanessol e manual do empreendedor, se 

há outras exigências necessárias para a emissão de Diretrizes pela 

Concessionária.  
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