
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Diretoria de Licenciamento de Empreendimentos de Impacto

FORMULÁRIO PARA ABERTURA DE PROCESSO (imprimir frente e verso)

DIRETRIZES URBANÍSTICAS PARA 
CONJUNTO RESIDENCIAL ATÉ 100 UNIDADES

1 DOCUMENTOS PARA A ABERTURA DO PROCESSO

1) Requerimento de Diretrizes – RD preenchido e assinado pelo requerente ou seu representante legal;

2)  Cópia  da  Identidade  e  CPF do  requerente  ou  representante  legal  que  irá  assinará  o  RD e  preencher  este
formulário. Caso o requerente seja pessoa jurídica, incluir o CNPJ e Contrato Social do mesmo;

3) Duas cópias do Requerimento de Informações Básicas sobre o Imóvel – RIBI, dentro do prazo de validade;

4) Duas cópias do Registro do Imóvel atualizado (validade 180 dias);

5) Apresentar Levantamento Planialtimétrico do terreno contendo: 

5.1)  Poligonal  do(s)  terreno(s)  conforme  registro  do  imóvel  representada  com  linha  grossa,   poligonal  do(s)
terrenos(s) real, representada com linha tracejada, identificando cada terreno envolvido, se for o caso, com sua(s)
nomenclatura(s) e área(s);

5.2) Vértices das poligonais com coordenadas UTM, Datum sirgas 2000 e cotas de vértice em vértice (ou quadro
resumo com os vértices, coordenadas, segmentos, azimutes e cotas);

5.3) Indicar vias de acesso ao(s) terreno(s), devidamente cotadas na testada do(s) terreno(s), considerando sua caixa
total (passeio + pista);

5.4) Curvas de nível em linha fina;

5.5) Representar áreas averbadas no Registro (áreas de servidão, desapropriação, reserva legal, etc);

5.6) Hidrografia (córregos, nascentes e lagoas);

5.7) Representar edificações existentes (cotas, áreas);

5.8) Acrescentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica

6) Duas cópias de vista aérea da área do empreendimento com demarcação do terreno que possibilite a localização
do mesmo através do entorno, das principais vias, pontos de referências, etc;

7) Cópia das Diretrizes Técnicas Básicas para Projetos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário  da
COPASA;

8) Duas cópias do estudo preliminar do projeto arquitetônico contendo:

8.1)  Implantação contendo planta do primeiro pavimento com acessos às edificações;  pisos;  vagas demarcadas
numeradas  (inclusive PCD); edificações e afastamentos cotados; locação da caixa de captação; áreas permeáveis;
indicação da poligonal real e CP conforme levantamento planialtimétrico devidamente cotados.

8.2) Planta da unidade residencial pretendida, devidamente cotada;

8.3) Dois cortes esquemáticos (longitudinal e transversal) contendo as edificações, os perfis naturais e devidamente
cotados.

8.4) Memória de cálculo de área construída em prancha contendo plantas dos pavimentos cotada indicando as áreas
totais,  as  áreas  a  serem descontadas  hachuradas  (especificadas  ex:  circulação)  e  quadro  de  áreas  com:  área
construída, área a descontar e líquida de cada pavimento e o total;

8.5) Memória de cálculo de área permeável apresentar prancha contendo áreas permeáveis numeradas e cotadas
indicando o tipo de piso intertravado ou vegetação; incluir projeto e cálculo da caixa de captação; apresentar quadro
das áreas permeáveis totais;

9)  Em caso de supressão arbórea, protocolo do pedido de Laudo Prévio de supressão arbórea, a ser solicitado à
SEMAD. Para emissão das Diretrizes,  o requerente deverá protocolar na DILEI o Laudo Prévio emitido pela
Secretaria, bem como a planta de arborização contendo as espécies existentes a manter, a suprimir e as
espécies propostas para plantio analisada para emissão do respectivo Laudo pela SEMAD.  A vegetação
arbórea existente deverá ser incorporada ao máximo ao projeto;

10)  Protocolo  do  pedido  de  Certidão  de  Existência  de  APP a  ser  solicitada  na  Superintendência  de  Controle
Ambiental, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Para emissão das Diretrizes,
o requerente deverá protocolar na DILEI duas cópias do Laudo Técnico com mapeamento georreferenciado
quando concluído pela SEMAD.

Observação: Entregar duas vias deste formulário impresso, com todos os campos devidamente preenchidos
em meio eletrônico, acompanhado da documentação acima, bem como um CD / DVD contendo todo este
material no  Departamento  de  Licenciamento  Urbanístico  e  Fiscalização  para  pré-análise  dos  mesmos,
anteriormente a sua protocolização.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Diretoria de Licenciamento de Empreendimentos de Impacto

2 DADOS CADASTRAIS DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: 

Nome Comercial: 

CNPJ: 

Logradouro:     Nº: 

Bairro:  CEP: 

Cidade: 

3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3.1 Caracterização do conjunto

Número de unidades isoladas e quantidade de pavimentos: 

Número de unidades agrupadas e quantidade de pavimentos: 

Número total de unidades: 

Quantidade de blocos e pavimentos: 

Número de unidades por bloco: 

Número total de unidades: 

3.2 Edificações

Há Projeto Arquitetônico aprovado para o terreno?

Há área edificada no terreno?

Há proposta de ampliação de área construída?

Há proposta de ampliação do nº de unidades residenciais?  

Há proposta de demolição da área edificada?

Sobre a proposta de empreendimento final (incluindo área existente e ampliação, caso haja):

Área Bruta (m²):     Área Líquida (m²):     Área útil (m²): 

3.3 Terreno

Área total do(s) terreno(s) conforme registro(s) (m²): 

Área real do(s) terreno(s) (m²): 

Inscrição Imobiliária: 

Há áreas non aedificandi no terreno, destinadas a:

- área de servidão da COPASA  

- equipamentos de esgotamento sanitário  

- equipamentos de sistemas de drenagem pluvial  

- área de servidão da CEMIG / linhas de transmissão  

- equipamentos de rede de telefonia  

- declividade acima de 47%  

- terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações  

- área aterrada com material nocivo à saúde pública  

- faixas de domínio público de rodovias / ferrovias  

- outros: 
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Multifamiliar Vertical

Multifamiliar Horizontal

NÃO SIM, área (m²): 

NÃO SIM, área (m²): 

NÃO SIM, área (m²): 

NÃO SIM, quantidade: não se aplica

NÃO SIM, área (m²): 

NÃO SIM, área (m²): 

NÃO SIM, área (m²):

NÃO SIM, área (m²):

NÃO SIM, área (m²):

NÃO SIM, área (m²):

NÃO SIM, área (m²):

NÃO SIM, área (m²):

NÃO SIM, área (m²):

NÃO SIM, largura (m):
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4 SISTEMA VIÁRIO

Quantidade total de vagas de estacionamento previstas / existentes no Empreendimento: 

Vagas para veículos Leves: 

Vagas para pessoa com deficiência: 

Vagas para idosos: 

Vagas para Carga e Descarga: 

Observação:  O  projeto  Viário  deverá  ser  apresentado  e  aprovado  na  Transcon  somente  após  a  emissão  das
Diretrizes Urbanísticas para Conjunto Residencial, de modo que tal projeto seja compatível àquele analisado para a
emissão destas Diretrizes.

5 MEIO AMBIENTE

Há proposta de supressão arbórea?  

Há proposta de terraplenagem?   

Observação: Os projetos de Movimentação de terra e Drenagem, bem como os Licenciamentos Ambientais – caso
haja necessidade – deverão ser apresentados e aprovados na SEMAD – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável somente após a emissão das Diretrizes Urbanísticas para Conjunto Residencial, de
modo que tal projeto seja compatível àquele analisado para a emissão destas Diretrizes.

6 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inserir informações relevantes não mencionadas acima: 

7 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: 

Telefone Fixo: 

____________________________,  

Assinatura do Responsável                Data

Telefone celular: 

E-mail: 

Vínculo com Empreendimento:
 

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES SÃO VERDADEIRAS E QUE ESTOU CIENTE DE
QUE A FALSIDADE NA PRESTAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONSTITUI CRIME, NA FORMA DO ARTIGO 299
DO CÓDIGO PENAL (PENA DE RECLUSÃO DE 1 A 5 ANOS E MULTA).
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NÃO SIM, quantidade de indivíduos:

NÃO SIM, executada SIM, licenciada


	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 36: Off
	Caixa de texto 15: 
	Caixa de texto 15_2: 
	Caixa de texto 15_3: 
	Caixa de texto 9: 
	Caixa de texto 10: 
	Nome:  
	Caixa de texto 2: 
	Caixa de texto 3: 
	Caixa de texto 4: 
	Caixa de texto 5: 
	Caixa de texto 6: 
	Caixa de texto 15_4: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 35: Off
	Caixa de texto 15_5: 
	Caixa de texto 17: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 20: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 21: Off
	Caixa de texto 32: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 22: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 21_2: Off
	Caixa de texto 32_2: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 24: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 21_3: Off
	Caixa de texto 32_3: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 24_2: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 21_4: Off
	Caixa de texto 32_4: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 21_5: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 26: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 21_6: Off
	Caixa de texto 32_5: 
	Caixa de texto 27: 
	Caixa de texto 27_2: 
	Caixa de texto 27_3: 
	Caixa de texto 14: 
	Caixa de texto 14_2: 
	Caixa de texto 15_6: 
	Caixa de texto 15_7: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 100: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 101: Off
	Caixa de texto 30: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 102: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 103: Off
	Caixa de texto 31: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 104: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 105: Off
	Caixa de texto 32_6: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 106: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 107: Off
	Caixa de texto 33: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 108: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 109: Off
	Caixa de texto 34: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 112: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 113: Off
	Caixa de texto 36: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 114: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 115: Off
	Caixa de texto 37: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 116: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 117: Off
	Caixa de texto 38: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 20_2: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 21_7: Off
	Caixa de texto 26: 
	Caixa de texto 15_8: 
	Caixa de texto 15_9: 
	Caixa de texto 15_10: 
	Caixa de texto 15_11: 
	Caixa de texto 15_12: 
	Caixa de texto 15_13: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 69: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 70: Off
	Caixa de texto 15_14: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 75: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 76: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 77: Off
	Caixa de texto 12: 
	Caixa de texto 13: 
	Campo de data 1: 
	Caixa de texto 13_2: 
	Caixa de texto 14_3: 
	Caixa de listagem 5: [Outros:]
	Caixa de texto 16: 


