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CHECK-LIST - DOCUMENTAÇÃO E ANÁLISE TÉCNICA PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

Processo PMSL nº ___________/_________ Interessado____________________________________________________________________________ 

Data de entrada: ____/____/_____ Examinador da Documentação _______________________ Examinador do Projeto________________________ 

Documentos a serem apresentados na PMSL Projeto Completo a ser apresentado na PMSL 

1. Requerimento de aprovação (Formulário próprio fornecido pela PMSL); 
2. Comprovante do pagamento de taxa de expediente; 
3. Informação Básica do Terreno (Formulário próprio fornecido pela PMSL);  
4. Solicitação de numeração oficial (Formulário próprio fornecido pela PMSL);  
5. Cópia da Certidão de Registro do terreno com negativa de ônus, emitida em até 

30 dias antes da entrada do processo na Prefeitura Municipal; 
6. Certidão Negativa de tributos municipais; 
7. Fotocópia da Identidade do proprietário; no caso de pessoa jurídica, fotocópia 

do CNPJ e contrato social atualizado constante da ultima alteração, caso tenha 
ocorrido; 

8. Cópia do inventário constando o nome do inventariante e comprovação de que o 
terreno é parte integrante dos bens, quando for o caso; 

9. Cópia de identidade e CPF do inventariante, quando for o caso; 
10. ART ou RRT (CREA/CAU) referente Projeto Arquitetônico com comprovante de 

pagamento; 
11. Termo de Compromisso preenchido e assinado (ANEXO I – Decreto 

3.034/2015); 
12. Comprovante do ISS do responsável técnico junto a PMSL; 
13. Duas vias do projeto impresso; 
14. CD com projeto em meio digital, extensão DWG, versão igual ou inferior a 

2007, compatível com os programas do órgão; 
 15. Licenciamentos complementares, quando for o caso: 

       15.1 Demolição. 
       15.2 Movimentações de terras 
       15.3 Supressões arbóreas. 
       15.4 Bota Fora 
       15.5 Outros _______________________ 
 

 1. Projeto Arquitetônico: 
 1.1. Levantamento Planialtimétrico com respectiva ART contendo, no 

mínimo: 
Identificação (quadra e lote), limites, divisas e confrontações do 

imóvel;  
Área total do terreno, áreas remanescentes, áreas “non aedificandi”, 

áreas desapropriadas etc.; 
Orientação do Norte Magnético; 
Curvas de nível de 1 (um) metro em 1 (um) metro; 
Cotas de nível nas extremidades do terreno e nos pontos onde a 

divisa muda de direção;  
 Projeções cotadas das edificações; 
 Elementos naturais existentes no terreno ou lindeiros (corpos 

d’água, espécies arbóreas, Áreas de Preservação Permanente etc.); 
 1.2. Planta de situação na escala mínima de 1:500, contendo no mínimo: 

Indicar o(s) nome(s) do(s) logradouro(s) confrontante(s), o passeio e 
o rebaixamento do meio-fio devidamente cotados;  

 Indicação da numeração do lote a ser construído e sua respectiva 
quadra; 

Indicar os lotes ou áreas confrontantes e amarração com a esquina 
mais próxima;  

Cotar as dimensões do terreno; 
 Indicar dimensões e projeção da edificação ou das edificações 

projetadas e existentes, se for o caso.  
 Cotar afastamentos frontais, laterais, de fundos e entre edificações; 
Apresentar os níveis extremos do lote; 
Delimitação e indicação de áreas não-edificáveis ou de preservação, 

se houver; 
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 Orientação do norte magnético; 
 Indicação da linha de corte dos perfis longitudinal e transversal do terreno;    

 1.3. Perfis do terreno na escala mínima de 1:500, sendo pelo menos um 
transversal e um longitudinal ou nas divisas do lote; 

 1.4. Planta baixa de cada pavimento e de todas as dependências, na escala 
mínima de 1:50 determinando -se: 

A destinação, as dimensões e áreas exatas de todos os compartimentos; 
 As dimensões dos vãos de acesso e de iluminação e ventilação, 

indicando ainda os peitoris das janelas; 
 Identificação das garagens e áreas de estacionamento com vagas 

numeradas e cotadas; 
Indicação de níveis extremos, áreas permeáveis, tipo de fechamento e 

altura em todas as divisas, na planta do nível do Térreo; 
Indicação dos níveis dos compartimentos, acessos e circulações; 
Rampas cotadas e com indicação da inclinação; 
Escadas com representação de degraus vistos e projetados; degraus 

numerados e cotados com indicação de altura do espelho; corrimão e 
guarda-corpo se for o caso, com indicação de altura; 

Afastamentos da edificação em relação a todas as divisas do lote. 
 Os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais. 
 Projeções devidamente identificadas; 
 Indicação das espessuras das paredes e dimensões externas totais da 

edificação. 
 Área de construção de cada unidade; 

 1.5. Cortes transversal e longitudinal à edificação, indicando a altura e níveis dos 
compartimentos, altura das janelas e vergas e demais elementos necessários à 
compreensão do projeto, na escala mínima de 1:50.Os cortes devem passar 
preferencialmente pelas escadas ou rampas, caixas d’água, casa de máquinas e 
pelos cômodos de áreas molhadas (banhos, cozinhas, copas etc.) 

 1.6. Planta de cobertura com indicação do tipo de cobertura, altura de platibanda, 
projeção da caixa d’água, caimento com indicação da inclinação e calhas na escala 
1:100; 

 1.7. Elevação da fachada ou fachadas voltadas para as vias públicas na escala de 
1:50, indicando o greide da rua e gradil; 
 

 1.8. Gradil, indicando o tipo de fechamento do terreno no alinhamento, a 
altura,a localização da caixa de correio na escala mínima de 1:50  

 1.9. Memória de calculo contendo: 

 1.9.1 Área total construída (bruta e líquida). Apresentar os polígonos  
que descreve a projeção de cada  pavimento cotados e com a 
descrição dos cálculos, identificando a área a ser descontada;  

 1.9.2. Área permeável. Apresentar polígonos cotados e com a 
descrição dos cálculos; 

 1.10. Selo de acordo com modelo da PMSL. 
 

Obs.: 

 Na elaboração do projeto, além dos itens listados acima, o RT 
deverá atender ao disposto no Código de Edificações, Lei 
3.615/2014, seu decreto de regulamentação 3.034/2015,  Lei de Uso 
e Ocupação do Solo 2.835/2008, alterada pela Lei 3.463/2013, 
demais legislações estaduais e federais pertinentes além das 
normas  estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 

 De acordo com cada empreendimento, poderá o órgão municipal 
solicitar outros desenhos e projetos complementares necessários ao 
entendimento do projeto. 

 

 Parâmetros Utilizados: 
       Zoneamento: _____________       Uso: ________________ 
       Afastamentos: laterais e fundo_________ frente________ 
       Lote mínimo: _________ Frente mínima: _________      
       Largura mínima da via: __________ 
       Altura máxima da edificação: _____ Pé direito de cada pav._______ 
       Coeficiente de aproveitamento:  ___________ 
       Quota de terreno por unidade habitacional:  __________ 
       Taxa de Ocupação: __________ 
       Taxa de permeabilidade: __________ 
       Nº de vagas de estacionamento:  __________ 
       Área mínima de ventilação e iluminação:_________________ 
       Área mínima por dependência: _______________ 

 


