
 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO 

 

De: Secretaria de Obras e Habitação 

Para: Engenheiros(a) / Arquitetos(a) / Técnicos(a) em Edificações 

 

 Em atenção desta secretaria com a relação á análise de Projetos desenvolvidos 
pelos profissionais atuantes neste município, este comunicado tem como objetivo 
orientação e comunicação das exigências para projetos a serem protocolados a partir do 
dia 16 de novembro. 

 Segue abaixo as orientações para as exigências que estarão em vigor: 

Projeto Arquitetônico deverá conter: 

- Planta Baixa com cotas devidamente legível, a “linha” parede deverá estar 
devidamente identificada com espessura mais grossa que as demais ou com hachura 
sólida, não deverá conter layout de móveis na planta baixa (apenas louças – bacia 
sanitária, chuveiro, lavatório, pia, tanque – itens necessários a serem identificados para 
instalação hidráulica), caso haja a necessidade com Layout dos móveis fazer separado, 
não deverá apresentar dentro dos cômodos linhas tracejadas de beirais (este caso 
necessário poderá ser identificado separadamente ou em planta de cobertura). Planta 
Baixa em escala 1/100; 

- Planta de Cobertura em escala 1/100 ou 1/200 – identificando corretamente os beirais, 
tipo de telha e inclinação; 

- Cortes em escala 1/100 devidamente cotados. (tendo em Projeto mínimo de 2 cortes, 
sendo em um deles identificando área úmida banheiro e/ou cozinha); 

- Elevação Frontal em escala 1/100 e Elevação Lateral em escala 1/100 caso seja 
Construção em Terreno de esquina. 

- Tabela de Abertura indicando a área de iluminação e ventilação do cômodo bem como 
a esquadria proposta; 

- Na Folha Carimbo deverá apresentar corretamente a localização do Lote conforme 
Certidão de Matrícula e/ou Planta do Município, endereço da obra, quadro de áreas 
devidamente preenchido com as informações necessárias de acordo com o Projeto, 
dados do técnico responsável, dados do(s) proprietário(s) corretamente apresentados 
(RG e CPF); 



 

- Demais informações, perspectivas (3D) que se faça necessário ao projeto poderá ser 
identificado em Planta desde que não substitua as Elevações acima exigidas no caso das 
perspectivas. 

 

Documentos Complementares: 

- Requerimento com a qualificação correta do proprietário(a) assinado; 

- ART / RRT / TRT – Válido e assinado pelo proprietário(a) e responsável técnico 
(contendo no mínimo para emissão do alvará de construção - Execução de Projeto e 
Direção Técnica da Obra); 

- Cópia da Certidão de Matrícula, Escritura e/ou Contrato de Compra e Venda 
(completo); 

- Memorial Descritivo com todas as informações relacionadas ao tipo de obra – 
assinado pelo proprietário(a) e responsável técnico; 

- Declaração de Responsabilidade da Madeira (DOF) a ser utilizada na obra – assinado 
pelo proprietário(a) e responsável técnico; 

 

Obs.: As normas técnicas objeto de análise será através do Decreto Nº 12.342 – Estado 
de São Paulo. 

Obs.: Deverá ter no conjunto, o mínimo de 2 vias de cada sendo que 1 deverá estar 
separada para ser analisada e posterior arquivada nesta prefeitura. 

Obs.: Caso seja conveniente ao responsável técnico, o mesmo poderá enviar o 
arquivo digital em (dwg ou pdf) antes da plotagem para análise (enviando pelo e-
mail – dpobraurania@hotmail.com – prazo de análise do arquivo digital de 01 a 05 
dias úteis), a documentação complementar será analisada somente impressa após 
protocolado. 

Obs.: Qualquer um dos itens acima não cumpridos pelo Responsável Técnico, será 
exigido correção do mesmo para aprovação. 

 

Estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas. 

 Urânia, 21 de outubro de 2022. 


