
DECRETO nº 260, de 12 de fevereiro de 2014

ANEXO II
DOCUMENTOS EXIGIDOS EM PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

QUADRO 1 – QUAISQUER EDIFICAÇÕES (PRÉ-EXAME)

1. 2 (duas) vias do Requerimento de Aprovação de Projeto – RAP, devidamente preenchidas e assinadas

pelo proprietário;

2. Cópia legível da Carteira de Identidade do requerente, se pessoa física, ou do Contrato Social, caso o

referente seja pessoa jurídica;

3. Cópia do título de propriedade do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis, emitido nos

últimos 180 (cento e oitenta) dias, constando a área total do terreno a ser edificado;

4. 1.ª via do RIBI (Requerimento de Informações Básicas do Imóvel);

5. Levantamento planialtimétrico do terreno, assinado por profissional habilitado pela entidade de classe,

acompanhado da respectiva ART ou RRT.

6. Cópia do projeto arquitetônico (o original, que ficará arquivado na Prefeitura, será anexado no final da

tramitação);

7. Cópia da memória de cálculo das áreas construídas e permeáveis do projeto;

8. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou do Registro de Responsabilidade Técnica –

RRT do projeto arquitetônico, devidamente preenchida;

9. Cópia da carteira do CREA  ou CAU do responsável técnico;

10. Certidão de quitação de pessoa jurídica junto ao CREA ou CAU, se for o caso;

11. Cópia do ISSQN do responsável técnico, do ano em exercício;

12. Cópia do projeto da caixa de captação de águas pluviais, se houver, assinado por profissional habilitado

acompanhado  da  respectiva  ART ou  RRT,  constando  localização,  dimensões,  sistema  de  captação  e

lançamento final;

13. Cópia de projeto anterior aprovado no lote, caso exista;

14. Cópia da Licença de Demolição, se for o caso de terreno que acuse lançamento predial;

15. Cópia do cálculo de tráfego de elevadores assinado por empresa habilitada, se for o caso;

16. Parecer do Centro Industrial de Contagem - CINCO ou da CODEMIG, nas áreas sob sua administração;

17. Parecer do DER, DNIT, FCA, CBTU ou CEMIG, se for o caso;

18. Termo de Responsabilidade para liberação de Alvará ou CCEE (anexo 2.1).

           19. Documentos comprobatórios da aprovação dos projetos referidos no artigo 33 deste Decreto, se for o

caso.

         20. Laudo Técnico que ateste a conformidade do projeto do SPCIP acompanhado da RRT ou ART

referente ao mesmo, se for o caso (anexo 2.2);

        21. Cópia do protocolo físico (presencial)  do projeto do SPCIP devidamente carimbado e assinado por

autoridade do órgão responsável, ou acompanhado da guia “situação” do sistema INFOCIP, se protocolo

digital, acompanhado da ART ou RRT referente à elaboração do mesmo, se for o caso;

22. Termo de Compromisso de Lote Desconforme, se for o caso (anexo 2.3).




