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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº  004, de 07 de outubro de 2016.

Dispõe sobre a instituição de formulários referentes aos processos analisados pela Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município; 

considerando a necessidade de regulamentar os processos analisados pela Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo;

R E S O L V E:

Art. 1º As certidões relativas às atribuições da Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo serão requeridas pelo interessado, por meio de formulário próprio, 
preenchido em via única, conforme modelos constantes nos Anexo I:

Parágrafo Único. Serão expedidos pela Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo:

I. Certidão de Metragem;
II. Certidão de Descaracterização de Imóvel Rural para Urbano;
III. Atestado de cumprimento ao Art. 47 da Lei Complementar 082/2010;
IV. Atestado de cumprimento às Diretrizes estabelecidas pelo Decreto 486/2015;
V. Certidão de Aprovação;
VI. Alvará Urbanístico;
VII. Termo de Recebimento de Obras;
VIII. Laudo de Vistoria.

Art. 2º Os Modelos de documentos emitidos pela Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo encontram-se nos anexos II a X desta Instrução Normativa;

Art. 3º Os padrões de Projetos, Memoriais Descritivos, e demais documentos a serem  analisados nos processos da Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo 
deverão estar de acordo com os modelos confeccionados pela referida Diretoria, utilizando a mesma formatação das pranchas, carimbo padrão e demais representa-
ções gráficas, inclusive as escalas e espessura de linhas adotadas e outros detalhes técnicos. 

§1º. Os Modelos de Carimbo Padrão da Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo e Memorial Descritivo encontram-se nos anexos XI e XII desta Instrução 
Normativa;
§2º. Os Modelos de Projetos e Memoriais Descritivos específicos no parágrafo anterior para cada processo da Diretoria referida deverão atender ao disposto no §1º. do 
Art 5º desta Instrução Normativa.

Art. 4º O protocolo dos processos da Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo somente será autorizado mediante conferência prévia da documentação a ser 
realizada no plantão de atendimento.

§1º. Para que a abertura do processo seja autorizada, é necessário que o requerente apresente a documentação exigida e atenda aos parâmetros exigidos pela legisla-
ção pertinente a cada processo. As listas de documentos a serem apresentados no protocolo de cada processo da Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo 
se encontram nos anexos XIII a XXVII desta Instrução Normativa;

§2º. Após a conferência da documentação, será entregue ao requerente o formulário “Instrução de Tramitação”, listando toda a documentação e parâmetros analisados 
na conferência. Em caso de deferimento da mesma, o formulário será assinado pelo servidor em atendimento no plantão e entregue ao requerente autorizando a aber-

Contagem, 11 de outubro de 2016 Página 1 de 61 Diário Oficial de Contagem-Ano 25 Edição 3968



Contagem, 11 de outubro de 2016 Página 2 de 61 Diário Oficial de Contagem - Edição 3968

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

tura do processo. O protocolo deste deverá ocorrer mediante a entrega de toda a documentação analisada, junto ao formulário devidamente assinado pelo servidor. O 
modelo do Formulário “Instrução de Tramitação”, citado neste parágrafo encontra-se no anexo XXVIII desta instrução Normativa;

§3º. No caso da ausência da apresentação da documentação, bem como o não atendimento à legislação pertinente, será solicitada a revisão do material para o proto-
colo do processo.

§4º. Processos protocolizados sem a autorização comprovada pela apresentação do formulário “Instrução de Tramitação” devidamente assinado por servidor da Dire-
toria de Licenciamento do Parcelamento do Solo serão arquivados, sujeitos a novo protocolo, com a devida pré-análise requerida e a liberação do formulário “Instrução 
de Tramitação”.

§5º. Exclui-se da necessidade de conferência prévia da documentação referida no caput deste artigo somente o processo de Certidão de Metragem.

§6º. Os processos abertos na Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo que estejam pendentes no prazo de 01 (um) ano, sem movimentação com acréscimo 
ou retirada de documentos por parte do requerente, serão arquivados se o interessado não se manifestar por escrito ou adotar todas as providências necessárias para a 
continuidade do processo administrativo dentro deste prazo.

§7º. O encerramento dos processos somente se dará com a autorização de servidor da Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do solo, por meio de formulário 
próprio, conforme modelo constante no Anexo XXIX.
Art. 5º As informações referentes aos serviços prestados da Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo serão disponibilizadas através dos meios de comunica-
ção disponíveis.

§1º. Informações sobre os processos, documentação exigida, links para download e emissão de documentos e modelos de projetos e memoriais descritivos a serem uti-
lizados nos processos da Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo estão disponíveis no site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços”, devendo 
o interessado acessar o link correspondente ao serviço de interesse.

§2º. Os horários de atendimento para pré-análise e esclarecimento de dúvidas dos processos e serviços prestados pela Diretoria referida no parágrafo acima serão infor-
mados através do site da prefeitura ou por telefone.

§3º. As informações do site da Prefeitura de Contagem referentes aos serviços da Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo serão atualizados frequentemen-
te, sendo de responsabilidade do interessado buscar as informações atualizadas.

Art. 6º Os casos omissos a esta Instrução Normativa deverão ser dirimidos junto à Diretoria de Licenciamento do Parcelamento do Solo.

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 07 de outubro de 2016.

Sant Clair Schimiett Terres
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Carlos  Magno de Moura Soares

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, Noême 

Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação:Ademir Oliveira, Caio Junqueira e 

Wanderson Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral (3352-5102)

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro Camilo 

Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Vladimir Rodrigues Santiago - Matricula: 31368-8

VLADIMIR 
RODRIGUES 
SANTIAGO:
033595246
16

Digitally signed by VLADIMIR 
RODRIGUES 
SANTIAGO:03359524616 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB 
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), 
ou=Autenticado por 
PRODEMGE, cn=VLADIMIR 
RODRIGUES 
SANTIAGO:03359524616 
Date: 2016.10.11 16:16:02 
-03'00'



Contagem, 11 de outubro de 2016 Página 3 de 61 Diário Oficial de Contagem - Edição 3968

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO I – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PADRÃO DIPS
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO II – MODELO CERTIDÃO DE METRAGEM (COM CROQUI)



Contagem, 11 de outubro de 2016 Página 5 de 61 Diário Oficial de Contagem - Edição 3968

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO III – MODELO CERTIDÃO (SOMENTE CONTEÚDO DE TEXTO)
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO IV – MODELO CERTIDÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO 
DE IMÓVEL RURAL PARA URBANO
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO V – MODELO ATESTADO DE CUMPRIMENTO / ISENÇÃO DE DIRETRIZES
VIA PÚBLICA OFICIAL (DECRETO 486/2015)
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO VI – MODELO ATESTADO DE CUMPRIMENTO / ISENÇÃO DE DIRETRIZES
TRANSFERÊNCIA DE ÁREA ART. 47 LC 082/2010
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO VII – MODELO CERTIDÃO DE APROVAÇÃO
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO VIII – MODELO ALVARÁ URBANÍSTICO
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO IX – MODELO TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO X – MODELO LAUDO DE VISTORIA
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XI – MODELO CARIMBO PADRÃO DIPS
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XII – MODELO MEMORIAL DESCRITIVO DIPS
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XIII – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE 
CERTIDÃO DE METRAGEM:

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo requerente;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do requerente;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso.

Observação 1 - A Certidão de Metragem é emitida somente com a informação de um lote. Caso a matrícula do
imóvel seja unificada e / ou o requerente tenha interesse em obter a Certidão de Metragem para mais de um lote,
o mesmo deverá protocolizar processos distintos, um para cada lote.

Observação 2 – É de responsabilidade do requerente verificar se o lote objeto de consulta possui planta aprovada
arquivada nesta Secretaria. Caso a solicitação do requerente seja para um imóvel não resultante de parcelamento
do  solo  urbano  APROVADO  pelos  órgãos  competentes,  a  Certidão  de  Metragem  será  expedida  com esta
informação.

Demais informações sobre o processo e links para download e emissão de documentos estão disponíveis no site
da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços / Certidão de Metragem”.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XIV – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE
DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA URBANO

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. CCIR - Certificado de Cadastro do Imóvel Rural;
7. Certidão de ÔNUS do imóvel (com até 180 dias de emissão);
8. Certidão Negativa de DÉBITO Federal do imóvel;
9. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
10. ART ou ou RRT referente à atividade LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, acompanhado de cópia
da carteira do conselho do Responsável Técnico (RT);
11. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO em escala compatível com as dimensões do imóvel, contendo
as informações pertinentes, conforme modelo de projeto;
12. CÓPIA DIGITAL contendo o Levantamento Planialtimétrico em CAD e Registro do Imóvel em PDF ou
JPG. O arquivo digital em CAD deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas UTM SIRGAS 2000. A
poligonal do(s) terreno(s) deve estar em polyline, para conferência de áreas e coordenadas.

Observação  1:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 2: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos, modelos de projeto e demais observações)
estão disponíveis no site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços / Descaracterização de Imóvel
Rural para Urbano”.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XV – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
7.  ART ou  RRT referente  à  atividade  LEVANTAMENTO  PLANIALTIMÉTRICO  e  referente  à  atividade
MEMORIAL DESCRITIVO, acompanhado de cópia da carteira do conselho do Responsável Técnico;
8. PROJETO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO: deve ser em escala
compatível com as dimensões do imóvel, contendo as informações pertinentes, conforme modelo de projeto;
9. MEMORIAL DESCRITIVO, conforme modelo padrão DIPS (Vide última nota);
10. CÓPIA DIGITAL do Projeto em CAD, Memorial Descritivo em WORD e Registro do Imóvel em PDF ou
JPG. O arquivo digital em CAD deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas UTM SIRGAS 2000. A
poligonal do(s) lote(s) / área(s) devem estar em polyline, para conferência de áreas e coordenadas.

Observação  1:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 2: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos, modelos de projeto e memorial e demais
observações) estão disponíveis no site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços / Retificação de
área”.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XVI – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO DE 
DESMEMBRAMENTO / REMEMBRAMENTO / DESDOBRO

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. CCIR - Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (se for o caso);
7. Certidão de ÔNUS do imóvel (com até 180 dias de emissão);
8. Certidão Negativa de DÉBITO Municipal (no caso de imóvel urbano) ou Federal (no caso de imóvel rural);
9. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
10. ART ou RRT referente a atividade LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, acompanhado de cópia da
carteira do conselho do Responsável Técnico (RT);
11. ART ou RRT referente a atividade ESTUDO DE DECLIVIDADE, acompanhado de cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico (nos casos de desmembramento);
12. ART ou RRT referente a atividade PARCELAMENTO DO SOLO mediante desmembramento, e referente a
atividade MEMORIAL DESCRITIVO, acompanhado de cópia da carteira do conselho do Responsável Técnico;
13. ESTUDO DE DECLIVIDADE, conforme modelo padrão DIPS (vide última nota) com as seguintes faixas de
declividade:  0 a 10%, 10 a 20%, 20 a 30%, 30 a 47% e acima de 47% de declividade.  (para os casos de
desmembramento);
14. PROJETO DE DESMEMBRAMENTO / REMEMBRAMENTO / DESDOBRO em escala compatível com
as dimensões do imóvel, contendo as informações pertinentes, conforme modelo de projeto;
15. MEMORIAL DESCRITIVO de cada lote / gleba resultante, conforme modelo padrão DIPS (Vide última
nota).  (Lote:  terreno  resultante de Desmembramento  /  Remembramento Urbano e Desdobro;  Gleba:  terreno
resultante de Desmembramento e Remembramento Rural);
16.  PEÇAS  GRÁFICAS  DAS  EDIFICAÇÕES  EXISTENTES,  confome  disposto  no  Art.  2º  do  Decreto
Municipal nº 1965/2012 (para os casos de Desmembramento ou Desdobro de terrenos edificados);
17. CÓPIA DIGITAL do Projeto em CAD, Memorial (ais) Descritivo (s) em WORD e Registro do Imóvel em
PDF ou JPG. O arquivo digital em CAD deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas UTM SIRGAS
2000. A poligonal do(s) lote(s) / área(s) devem estar em polyline, para conferência de áreas e coordenadas.

Observação 1: Caso haja diferença entre a área real do imóvel e a área descrita no registro, o requerente deverá
promover a  Retificação de Área do Imóvel,  bem como a sua averbação antes do protocolo do processo de
Desdobro.

Observação 2: O Desdobro de imóvel edificado fica condicionado a apresentação do levantamento da edificação,
conforme especificado no item 16. As peças gráficas estão estabelecidas no Decreto Municipal nº 1965/2012.

Observação 3: A aprovação do processo poderá estar sujeita ao cumprimento de Diretrizes Urbanísticas.

Observação  4:  No caso  de  imóvel  rural,  deverá  ser  efetuada  a  Descaracterização  de Imóvel  Rural  para
Urbano, para conclusão do processo.

Observação  5:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 6: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos, modelos de projetos e memoriais e demais
observações) estão disponíveis no site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços” (procurar o serviço
específico:  Desmembramento  para  fins  rurais,  Desmembramento  para  fins  urbanos,  Remembramento  ou
Desdobro.)
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XVII – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE 
DIRETRIZES URBANÍSTICAS PARA PARCELAMENTO DO SOLO E MODIFICAÇÕES

LOTEAMENTO

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. CCIR - Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (se for o caso);
7. Certidão de ÔNUS do imóvel (com até 180 dias de emissão);
8. Certidão Negativa de DÉBITO Municipal (no caso de imóvel urbano) ou Federal (no caso de imóvel rural);
9. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
10. DIRETRIZES TÉCNICAS BÁSICAS para Projetos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da
COPASA, acompanhada do Parecer da DELUF anexo à DTB;
11. DESCRIÇÃO sucinta do loteamento indicando o uso pretendido, área média e número de lotes;
12. ART ou RRT referente à atividade LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, acompanhado de cópia da
carteira do conselho do Responsável Técnico (RT);
13. ART ART ou RRT referente à atividade ESTUDO DE DECLIVIDADE, acompanhado de cópia da carteira
do conselho do Responsável Técnico (RT);
14. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (3 cópias) em escala compatível com as dimensões do imóvel,
contendo as informações pertinentes, conforme modelo de projeto;
15. ESTUDO DE DECLIVIDADE, conforme modelo padrão DIPS (vide última nota), com as seguintes faixas
de declividade: 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 47 e acima de 47%;
16. LEVANTAMENTO FLORÍSTICO (2 cópias);
17. ESTUDO PRELIMINAR DO LOTEAMENTO (Ante-Projeto Urbanístico), caso exista no ato do protocolo
do processo de Diretrizes;
18. CÓPIA DIGITAL contendo o Levantamento Planialtimétrico e Estudo de Declividade em CAD e Registro
do Imóvel em PDF ou JPG. O arquivo digital em CAD deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas
UTM SIRGAS 2000. A poligonal do(s) lote(s) / área(s) devem estar em polyline, para conferência de áreas e
coordenadas.

Observação  1:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 2: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos, modelos de projetos e demais observações)
estão disponíveis no site  da Prefeitura  de Contagem, na aba  “Guia de Serviços” /  Loteamento – Diretrizes
Urbanísticas para Parcelamento do Solo e Modificações”.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XVIII – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO

1ª Etapa: Análise da documentação e definição do Projeto Urbanístico:

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. CCIR - Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (se for o caso);
7. Certidão de ÔNUS do imóvel (com até 180 dias de emissão);
8. Certidão Negativa de DÉBITO Municipal (no caso de imóvel urbano) ou Federal (no caso de imóvel rural);
9. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
10. Cópia das DIRETRIZES URBANÍSTICAS MUNICIPAIS;
11. Cópia das DIRETRIZES URBANÍSTICAS METROPOLITANAS;
12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES solicitados pelas Diretrizes (se for o caso);
13. PROTOCOLO DA LICENÇA PRÉVIA no órgão ambiental competente;
14. ART ou RRT referente à atividade LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, acompanhado de cópia da
carteira do conselho do Responsável Técnico (RT);
15. ART ou RRT referente à atividade ESTUDO DE DECLIVIDADE, acompanhado de cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico (RT);
16. ART ou RRT referente à atividade PARCELAMENTO DO SOLO mediante Loteamento, acompanhado de
cópia da carteira do conselho do Responsável Técnico (RT);
17.  ART ou RRT referente  à atividade MEMORIAL DESCRITIVO,  acompanhado de cópia da carteira  do
conselho do Responsável Técnico (RT);
18. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, conforme registro, em escala compatível com as dimensões do
imóvel, contendo as informações pertinentes, conforme modelo de projeto;
19. ESTUDO DE DECLIVIDADE, conforme modelo padrão DIPS (vide última nota), com as seguintes faixas
de declividade: 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 47 e acima de 47%;
20. PROJETO URBANÍSTICO (utilizar modelo de projeto disponível no site da Prefeitura. Vide última nota).
21. PROJETO URBANÍSTICO lançado no Estudo de Declividade;
22. PROJETO URBANÍSTICO lançado na imagem aérea do Google Earth;
23. Detalhamento / Estudo de Declividade das áreas destinadas a ESPAÇOS LIVRE DE USO PÚBLICO E
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS;
24.  MEMORIAIS  DESCRITIVOS  das  áreas  destinadas  a  Espaços  Livres  de  Uso  Público  e  Equipamentos
Comunitários e da Área Remanescente (se for o caso);
25. QUADROS DESCRITIVOS dos lotes  e do sistema viário (Memoriais  e Quadros Descritovos conforme
Modelo Padrão DIPS - Vide última nota);
26. CÓPIA DIGITAL contendo projetos em CAD, memoriais e quadros descritivos em WORD e Registro do
Imóvel em PDF ou JPG. O arquivo digital em CAD deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas UTM
SIRGAS  2000.  A  poligonal  do(s)  lote(s)  /  área(s)  devem  estar  em  polyline,  para  conferência  de  áreas  e
coordenadas.

Observação 1: Os itens 21 a 25 poderão ser dispensados para o protocolo do processo e serão solicitados após a
aceitação da concepção do Projeto Urbanístico.

Observação  2:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 3: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

2ª  Etapa:  Após  a  definição  do Projeto  Urbanístico  serão  solicitados  os  projetos  complementares  e  a
documentação  final  para  o  encaminhamento  do  processo  à  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região
Metropolitana de Belo Horizonte para a análise e emissão da Anuência Previa:

1. LICENÇA PRÉVIA emitida pelo órgão ambiental competente;
2.  LICENÇA DE INSTALAÇÃO emitida pelo órgão  ambiental  competente e atestado de cumprimento das
condicionantes, se for o caso;
3. PROJETO GEOMÉTRICO acompanhado da respectiva ART ou RRT e cópia da carteira do conselho do
Responsável Técnico. O Projeto Geométrico deverá conter:
- Planta geral do projeto geométrico apresentando as vias com todos os parâmetros analíticos de locação;
- Projetos específicos de cada via,contendo: planta, na parte superior da prancha; perfil, indicando todos os dados
analíticos do projeto de greide, na parte
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intermediária da prancha; seção tipo e quadro de curvas da via, na parte inferior da prancha.
- Utilizar, de preferência, as seguintes escalas: Planta – 1:1000 ou 1:500; Perfil – 1:100 ou 1:50
4. DOCUMENTO DE APROVAÇÃO do projeto de abastecimento de água e esgotamento sanitário emitido pela
COPASA;
5. ELABORAÇÃO do projeto de iluminação pública emitido pela CEMIG;
6. PROJETO DE TERRAPLANAGEM, elaborado e aprovado conforme especificações e normas da SEMAS;
7. PROJETO DE DRENAGEM, elaborado e aprovado conforme especificações e normas da SEMAS;
8. ELABORAÇÃO do plano de arborização conforme especificações e normas da CONPARQ;
9. PROJETO DE SINALIZAÇÃO, elaborado e aprovado conforme especificações e normas da TRANSCON.

3ª Etapa: Após o recebimento da Anuência Prévia, o processo retornará a Diretoria de Licenciamento do 

Parcelamento do Solo. Neste momento, o requerente deverá apresentar:

1. CRONOGRAMA DAS OBRAS de implantação e infraestrutura do loteamento;
2. Instrumento de GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos, modelos de projetos e memoriais e demais
observações) estão disponíveis no site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços / Loteamento -
Aprovação ”.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XIX – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE
ALVARÁ URBANÍSTICO

(Documento de autorização para início das obras de implantação e infraestrutura do loteamento)

1. REGISTRO DO LOTEAMENTO e DAS ÁREAS TRANSFERIDAS AO MUNICÍPIO atualizados (com até
180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. Cópia do PROJETO URBANÍSTICO aprovado pela Prefeitura;
7.  DOCUMENTO  DE APROVAÇÃO  do  projeto  de  iluminação  pública  emitido  pela  CEMIG  e  ofício  do
requerente informando a quantidade de lâmpadas, tipo e potência;
8. PLANO DE ARBORIZAÇÃO, elaborado e aprovado conforme especificações e normas da CONPARQ;
9. CRONOGRAMA físico-financeiro das obras de implantação e infraestrutura do loteamento;
10. Licença para MOVIMENTAÇÃO DE TERRA emitida pela SEMAS;
11. Ofício com a IDENTIFICAÇÃO E DADOS CADASTRAIS da empresa executora e consultora (endereço,
telefone, nome do responsável técnico e nº. do CREA / CAU);
12. ART ou RRT referente à Execução de obras de TERRAPLENAGEM, acompanhada da cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico;
13.  ART ou  RRT referente  à  Execução  de  obras  de  DRENAGEM,  acompanhada  da  cópia  da  carteira  do
conselho do Responsável Técnico;
14. ART ou RRT referente à Execução de obras de PAVIMENTAÇÃO, acompanhada da cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico;
15. ART ou RRT referente à Execução de obras de REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, acompanhada
da cópia da carteira do conselho do Responsável Técnico;
16. ART ou RRT referente à Execução de obras de REDE DE ESGOTO, acompanhada da cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico;
17. ART ou RRT referente à Execução de obras de PAISAGISMO / ARBORIZAÇÃO, acompanhada da cópia
da carteira do conselho do Responsável Técnico.

Observação  1:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 2: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos e demais observações) estão disponíveis no
site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços / Loteamento - Alvará Urbanístico (para início das
obras de implantação e infraestrutura do loteamento)”.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XX – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE 
DESCAUCIONAMENTO / LIBERAÇÃO DE HIPOTECA

1. REGISTRO DO LOTEAMENTO e DAS ÁREAS TRANSFERIDAS AO MUNICÍPIO atualizado (com até
180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. PROJETO URBANÍSTICO aprovado pelo Município, demarcando em cores diferentes os lotes caucionados,
os lotes liberados e os lotes objeto da solicitação (1 cópia em tamanho original + 1 cópia reduzida em A2 ou
A3);
7. Certidão Negativa de DÉBITO Municipal dos lotes a serem descaucionados / liberados;
8. Certidão de ÔNUS dos lotes a serem descaucionados (com até 180 dias de emissão);
9. Cópia do CRONOGRAMA de obras atualizado;
10.  No  caso  de  liberação  total  de  caução,  o  requerente  deverá  acrescentar  a  seguinte  documentação  para
protocolo:

-  Licenciamento  Ambiental  (Licença  de  Instalação  e  Operação,  acompanhada  do  atestado  de
cumprimento das condicionantes, se for o caso);
- Comprovante de atendimento das condicionantes do Alvará Urbanístico (para loteamentos aprovados
após 2015);
- Termo de recebimento de obra, emitido pela COPASA;
- Termo de recebimento de obra, emitido pela CEMIG;

Observação  1  :  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 2: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos e demais observações) estão disponíveis no
site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços / Descaucionamento - Liberação de Hipoteca”.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XXI – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OFICIALIZAÇÃO DE VIA

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. CCIR - Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (se for o caso);
7. Certidão de ÔNUS do imóvel (com até 180 dias de emissão);
8. Certidão Negativa de DÉBITO Municipal (no caso de imóvel urbano) ou Federal (no caso de imóvel rural);
9. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
10.  LOCALIZAÇÃO DA VIA na Base  Cartográfica  do Decreto  de Reconhecimento  do Sistema Viário  do
Município (Decreto 486/2015);
11. No caso de via existente no Levantamento aerofotogramétrico feito pelo Município em 1981 e não integrante
de parcelamento, apresentar parecer favorável da CPOUS;
12. No caso de via existente no Levantamento aerofotogramétrico efetuado pelo Município em 1981, resultante
de parcelamento não aprovado, apresentar Certidão emitida
pela  Secretaria  Adjunta  de  Receita  Imobiliária  de  imóvel  lindeiro  a  via  lançado  no  cadastro  imobiliário
municipal em data anterior a 19 de dezembro de 1979;
13. No caso de vias não oficiais, apresentar documento comprobatório do interesse público na Oficialização
desta via;
14. ART ou RRT referente à atividade LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, acompanhado de cópia da
carteira do conselho do Responsável Técnico;
15.  PROJETO DE OFICIALIZAÇÃO  DE VIA:  LEVANTAMENTO  PLANIALTIMÉTRICO:  deve  ser  em
escala  compatível  com as dimensões do imóvel,  contendo as  informações pertinentes,  conforme modelo de
projeto;
16. MEMORIAL DESCRITIVO da área da via a ser titulada em nome do Município e da área remanescente;
17. TERMO DE DOAÇÃO de Via;
18. CÓPIA DIGITAL contendo o Projeto de Oficialização de Via em CAD, Memoriais Descritivos e o Termo de
Doação  de  Via  em WORD e  Registro  do  Imóvel  em PDF ou JPG.  O arquivo  digital  em CAD deve  ser
georreferenciado  no sistema de  coordenadas  UTM SIRGAS 2000.  A poligonal  dos terrenos  deve estar  em
polyline, para conferência de áreas e coordenadas.

Observação  1:  Caso A aprovação  da  oficialização  da via poderá  estar  sujeita  ao  atendimento de Diretrizes
Urbanísticas.

Observação 2: Caso a via não atenda aos parâmetros geométricos necessários, poderão ser solicitados projetos
complementares para adequação da via.

Observação  3:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 4: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos, modelos de projetos e memoriais e demais
observações) estão disponíveis no site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços” / Oficialização de
Via.”
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ANEXO XXII – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS FORNECIMENTO DE
DIRETRIZES URBANÍSTICAS PARA PARCELAMENTO DO SOLO E MODIFICAÇÕES

TRANSFERÊNCIA DE ÁREA AO MUNICÍPIO
Análise da documentação e dos parâmetros a serem adotados para a transferência da área 

conforme os artigos 47, 104 e 112 da LC 082/2010.

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. RIBI – Requerimento de Informações Básicas;
7. Certidão de ÔNUS do imóvel (com até 180 dias de emissão);
8. Certidão Negativa de DÉBITO Municipal;
9. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
10. DESCRIÇÃO sucinta do empreendimento indicando o uso pretendido;
11. PARECER da DIPS indicando abertura deste processo para fornecimento de Diretrizes (se for o caso);
12. ART ou RRT referente à atividade LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, acompanhado de cópia da
carteira do conselho do Responsável Técnico (RT);
13. ART ou RRT referente a atividade ESTUDO DE DECLIVIDADE, acompanhado de cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico (RT);
14. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO em escala compatível com as dimensões do imóvel, contendo
as informações pertinentes, conforme modelo de projeto;
15. ESTUDO DE DECLIVIDADE da área a ser doada, conforme modelo padrão DIPS (vide última nota), com
as seguintes faixas de declividade: 0 a 10%, 10 a 20%, 20 a 30%, 30 a 47% e acima de 47% de declividade (no
caso de doação em terreno);
16. MEMORIAL DESCRITIVO da área a ser doada e da(s) área(s) remanescente(s) (no caso de doação em
terreno);
17. TERMO DE DOAÇÃO de Área (no caso de doação em terreno);
18. CÓPIA DIGITAL contendo o Levantamento Planialtimétrico e o Estudo de Declividade em CAD, Memorial
(ais) Descritivo (s) e Termo de Doação de Área em WORD e Registro do Imóvel em PDF ou JPG. O arquivo
digital em CAD deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas UTM SIRGAS 2000. A poligonal do(s)
lote(s) / área(s) devem estar em polyline, para conferência de áreas e coordenadas.

Observação 1: Os itens 13, 15, 16 e 17 poderão ser dispensados do protocolo deste processo, sujeito à exigência
do mesmo durante a pré-análise, dependendo da complexidade do caso.

Observação  2:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 3: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos, modelos de projetos e memoriais e demais
observações) estão disponíveis no site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços / Transferência de
área ao Município - Diretrizes Urbanísticas para Parcelamento do Solo e modificações ”.
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ANEXO XXIII – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS FORNECIMENTO DE
DIRETRIZES URBANÍSTICAS PARA PARCELAMENTO DO SOLO E MODIFICAÇÕES

VIA PÚBLICA OFICIAL SUJEITA A DIRETRIZES

Análise da documentação e dos parâmetros a serem adotados para a ocupação, uso e o parcelamento do solo de
terrenos com frente para Vias sujeitas a Diretrizes descritas nos itens d e e do Decreto Municipal 486/2015.

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo representante legal do imóvel;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. RIBI – Requerimento de Informações Básicas;
7. Certidão de ÔNUS do imóvel (com até 180 dias de emissão);
8. Certidão Negativa de DÉBITO Municipal;
9. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
10.  LOCALIZAÇÃO DA VIA na Base  Cartográfica  do Decreto  de Reconhecimento  do Sistema Viário  do
Município (Decreto 486/2015);
11. DESCRIÇÃO sucinta do empreendimento indicando o uso pretendido da área e motivo da solicitação das
Diretrizes;
12. PARECER da DIPS indicando abertura deste processo para fornecimento de Diretrizes (se for o caso);
13.  ART ou RRT referente  a atividade LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO e referente  a atividade
MEMORIAL DESCRITIVO, acompanhado de cópia da carteira do conselho do Responsável Técnico (RT);
14. ART ou RRT referente a atividade ESTUDO DE DECLIVIDADE, acompanhado de cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico (RT);
15. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO em escala compatível com as dimensões do imóvel, contendo
as informações pertinentes, conforme modelo de projeto;
16.  ESTUDO  DE DECLIVIDADE  do imóvel,  conforme  modelo  padrão  DIPS  (vide  última  nota),  com as
seguintes faixas de declividade: 0 a 10%, 10 a 20%, 20 a 30%, 30 a 47% e acima de 47% de declividade, se for o
caso (para vias especificadas no Art. 45 da Lei 082/2010 (inciso II do § 3º ) e no Art. 2 do Decreto 486/2015
(alínea e, inciso I));
17. MEMORIAL DESCRITIVO da área a ser doada e da(s) área(s) remanescente(s) (no caso de doação em
terreno);
18. TERMO DE DOAÇÃO de Área (no caso de doação em terreno para alargamento da via);
19. CÓPIA DIGITAL contendo o Levantamento Planialtimétrico e Estudo de Declividade em CAD e Registro
do Imóvel em PDF ou JPG. O arquivo digital em CAD deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas
UTM SIRGAS 2000. A poligonal do(s) lote(s) / área(s) devem estar em polyline, para conferência de áreas e
coordenadas.

Observação 1: Os itens 14, 16, 17 e 18 poderão ser dispensados do protocolo deste processo, sujeito à exigência
do mesmo durante a pré-análise, dependendo da complexidade do caso.

Observação  2:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 3: Os itens 14 e 16 poderão ser dispensados do protocolo deste processo, sujeito à exigência do
mesmo durante a pré-análise, dependendo da complexidade do caso.

Observação 4: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo e links para download e emissão de documentos e modelos de projetos
estão disponíveis no site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços / Via Pública Oficial - Diretrizes
Urbanísticas para Parcelamento do Solo e Modificações”.
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ANEXO XXIV – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO / DIRETRIZES URBANÍSTICAS MUNICIPAIS

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo agente promotor da regularização fundiária;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do agente promotor da regularização fundiária;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
7. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
8. RELATÓRIO HISTÓRICO-FOTOGRÁFICO, com documentos / elementos que comprovem a implantação / 
ocupação do parcelamento em data anterior à vigência da Lei Federal nº 11.977/2009. O Relatório deve conter, 
no mínimo:
- Relato histórico da implantação / ocupação irregular (causas da implantação irregular, proprietários antigos, 
consequências, soluções vislumbradas, etc.);
- Fotos e imagens aéreas da ocupação anteriores à 2009, até os dias atuais;
- Relação dos compromissos de compra e venda firmados entre os ocupantes e os proprietários dos imóveis;
- Descrição do loteamento, indicando o uso instalado, área média e número de lotes;
- Estudo dos loteamentos do entorno (tempo de existência, tipologias construtivas, áreas de equipamentos 
comunitários;
- Estudo prévio acerca da infrastrutura básica já existente no loteamento (água potável, esgotamento sanitário, 
iluminação, pavimentação, drenagem, coleta de lixo, etc.).
9. ESTUDO PRELIMINAR do parcelamento a ser regularizado (plantas utilizadas para compra e venda, croquis,
ante-projeto urbanístico, etc.);
10. CÓPIA DIGITAL contendo os arquivos acima digitalizados.

Observação  1:  As  Orientações  /  Diretrizes  a  serem  obtidas  neste  processo  servirão  de  embasamento  para
verificar a viabilidade da Regularização Fundiária de Interesse Específico, bem como direcionar corretamente ao
processo  de  aprovação.  Durante  a  análise  do  processo  de  Aprovação  da  Regularização  Fundiária,  novas
Diretrizes poderão ser solicitadas, bem como poderão ser revistas as solicitações apontadas nas Orientações /
Diretrizes.

Observação  2:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 3: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos, modelos de projetos e demais observações)
estão disponíveis no site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços” / Regularização Fundiária de
Interesse Específico – Orientações / Diretrizes”.
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ANEXO XXV – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

DE INTERESSE ESPECÍFICO

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo agente promotor da regularização fundiária;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do agente promotor da regularização fundiária;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. CCIR - Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (se for o caso);
7. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
8. DESCRIÇÃO sucinta do loteamento, indicando o uso pretendido, área média e número de lotes;
9. COMPROMISSOS DE COMPRA E VENDA firmados entre os ocupantes e os proprietários dos imóveis;
10 Levantamento dos NÙMEROS DOS LOTES E CASAS já utilizados pelos moradores;
11. DIRETRIZES TÉCNICAS BÁSICAS para Projetos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da
COPASA, acompanhada do Parecer da DELUF anexo à DTB;
12. Cópia das ORIENTAÇÕES / DIRETRIZES URBANÍSTICAS MUNICIPAIS (se for o caso);
13. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES solicitados pelas Diretrizes (se for o caso);
14.  Formulário  de  Caracterização  do  Empreendimento  (FCE)  avaliado  pela  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS);
15. ART ou RRT referente a atividade LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, acompanhado de cópia da
carteira do conselho do Responsável Técnico (RT);
16. ART ou RRT referente a atividade ESTUDO DE DECLIVIDADE, acompanhado de cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico (RT);
17. ARTou RRT referente a atividade PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE LOTEAMENTO, e referente
à  atividade  MEMORIAL  DESCRITIVO,  acompanhado  de  cópia  da  carteira  do  conselho  do  Responsável
Técnico (RT);
18. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO em escala compatível com as dimensões do imóvel, contendo,
as informações pertinentes, conforme modelo de projeto;
19. ESTUDO DE DECLIVIDADE, conforme modelo padrão DIPS (vide última nota), com as seguintes faixas
de declividade: 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 47 e acima de 47%;
20.  PROJETO  URBANÍSTICO  do  loteamento  a  ser  regularizado,  considerando  a  regularização  fundiária
completa (Utilizar modelo de projeto disponível no site da Prefeitura. Vide última nota).
21. PROJETO URBANÍSTICO da parte da ser regularizada no processo a ser aberto (no caso de regularização
fundiária a ser feita em etapas);
22.  QUADROS DESCRITIVOS dos lotes  e  do sistema viário (Memoriais  e  Quadros Descritivos conforme
Modelo Padrão DIPS – Vide última nota);
23. MEMORIAIS DESCRITIVOS da Poligonal total do Loteamento, das áreas destinadas a Espaços Livres de
Uso Público, Equipamentos Comunitários e da Área Remanescente, se for o caso;
24. CÓPIA DIGITAL contendo os projetos em CAD, memoriais e quadros descritivos em WORD e Registro do
Imóvel em PDF ou JPG. O arquivo digital em CAD deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas UTM
SIRGAS  2000.  A  poligonal  do(s)  lote(s)  /  área(s)  devem  estar  em  polyline,  para  conferência  de  áreas  e
coordenadas.

Observação 1: Os itens 16, 19, 22 e 23 poderão ser dispensados para o protocolo do processo e serão solicitados
após a aceitação da concepção do Projeto Urbanístico.

Observação  2:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 3: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Observação 4: Após a definição do Projeto Urbanístico, deverão ser providenciados a elaboração e aprovação
dos projetos complementares nos respectivos órgãos competentes. Posteriormente serão solicitados:

1.  LICENÇA  AMBIENTAL  emitida  pelo  órgão  ambiental  competente  ou  Certificado  de  isenção  de
Licenciamento Ambiental emitido pela SEMAS;
2. DOCUMENTO DE APROVAÇÃO dos projetos complementares solicitados na análise do projeto, se for o
caso;
3. CRONOGRAMA para Regularização Fundiária, Contrapartidas e Compensações, quando for o caso;

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos, modelos de projetos e demais observações)
estão disponíveis no site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços” / Regularização Fundiária de
Interesse Específico – Aprovação”.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XXVI – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE 
ALVARÁ URBANÍSTICO

(Documento de autorização para início das obras especificadas no Cronograma para Regularização Fundiária,
Contrapartidas e Compensações)

1. REGISTRO DO LOTEAMENTO e DAS ÁREAS TRANSFERIDAS AO MUNICÍPIO atualizados (com até 
180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo agente promotor da regularização fundiária;
1. REGISTRO DO LOTEAMENTO e DAS ÁREAS TRANSFERIDAS AO MUNICÍPIO atualizados (com até
180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo agente promotor da regularização fundiária;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do representante legal do imóvel;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. Cópia do PROJETO URBANÍSTICO aprovado pela Prefeitura;
7. DOCUMENTO DE APROVAÇÃO do projeto de iluminação pública emitido pela CEMIG;
8. Cópia do TERMO DE COMPROMISSO firmado entre o Agente Promotor da Regularização Fundiária e o
Município de Contagem;
9. CRONOGRAMA para Regularização Fundiária,  Contrapartidas  e Compensações  das  obras  solicitadas no
Termo de Compromisso;
10. Licença para MOVIMENTAÇÂO DE TERRA emitida pela SEMAS;
11. Ofício com a IDENTIFICAÇÃO E DADOS CADASTRAIS da empresa executora e consultora (endereço,
telefone, nome do responsável técnico e nº. do CREA / CAU);
12. ART ou RRT referente a Execução de obras de TERRAPLENAGEM, acompanhada da cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico;
13.  ART ou  RRT referente  a  Execução  de  obras  de  DRENAGEM,  acompanhada  da  cópia  da  carteira  do
conselho do Responsável Técnico;
14. ART ou RRT referente a Execução de obras de PAVIMENTAÇÃO, acompanhada da cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico;
15. ART ou RRT referente a Execução de obras de REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, acompanhada
da cópia da carteira do conselho do Responsável Técnico;
16. ART ou RRT referente a Execução de obras de REDE DE ESGOTO, acompanhada da cópia da carteira do
conselho do Responsável Técnico;

Observação  1:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 2: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos e demais observações) estão disponíveis no
site da Prefeitura de Contagem, na aba “Guia de Serviços / Regularização Fundiária de Interesse Específico -
Alvará  Urbanístico  (para  início  das  obras  especificadas  no  Cronograma  para  Regularização  Fundiária,
Contrapartidas e Compensações)”.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XXVII – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INOMINADA
(PARCELAMENTOS ANTERIORES À LEI FEDERAL nº 6.766/1979)

1. REGISTRO DO IMÓVEL atualizado (com até 180 dias de emissão);
2. FORMULÁRIO de Requerimento Padrão DIPS assinado pelo agente promotor da regularização fundiária;
3. Cópia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE do agente promotor da regularização fundiária;
4. CONTRATO SOCIAL, se tratando de pessoa jurídica;
5. PROCURAÇÃO, se for o caso;
6. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL na base municipal (Anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010);
7. DESCRIÇÃO sucinta do loteamento, indicando o uso pretendido, área média e número de lotes;
8. COMPROMISSOS DE COMPRA E VENDA firmados entre os ocupantes e os proprietários dos imóveis em
que a época da contratação possa ser comprovada;
9. FOTOS AÉREAS antigas do loteamento em questão;
10. CADASTRAMENTO MUNICIPAL ou lançamentos fiscais da época;
11. PLANTA da área em regularização utilizada para  embasamento dos compromissos de compra e venda,
assinada por profissional legalmente habilitado;
12. ART ou RRT referente à atividade PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,  acompanhado de
cópia da carteira do conselho do Responsável Técnico (RT);
13.  PROJETO  URBANÍSTICO  do  loteamento  a  ser  regularizado,  considerando  a  regularização  fundiária
completa (Utilizar modelo de projeto disponível no site da Prefeitura. Vide última nota). 
14. PROJETO URBANÍSTICO da parte da ser regularizada no processo a ser aberto (no caso de regularização
fundiária a ser feita em etapas);
15.  QUADROS DESCRITIVOS dos lotes  e  do sistema viário (Memoriais  e  Quadros Descritivos conforme
Modelo Padrão DIPS – Vide última nota);
16. MEMORIAIS DESCRITIVOS da Poligonal total do Loteamento, das áreas destinadas a Espaços Livres de
Uso Público, Equipamentos Comunitários e da Área Remanescente, se for o caso;
17. CÓPIA DIGITAL contendo os projetos em CAD, memoriais e quadros descritivos em WORD e Registro do
Imóvel em PDF ou JPG. O arquivo digital em CAD deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas UTM
SIRGAS  2000.  A  poligonal  do(s)  lote(s)  /  área(s)  devem  estar  em  polyline,  para  conferência  de  áreas  e
coordenadas.

Observação  1:  A  documentação  deverá  passar  por  pré-análise  para  direcionamento  e  abertura  do  devido
processo.  A  autorização  para  protocolizar  o  processo  será  dada  na  pré-análise  mediante  apresentação  da
documentação completa.

Observação 2: Documentação complementar poderá ser solicitada, dependendo da complexidade do caso.

Demais informações sobre o processo (horário de atendimento da DIPS para pré-análise e esclarecimento de
dúvidas do processo, links para download e emissão de documentos, modelos de projetos e demais observações)
estão  disponíveis  no site  da  Prefeitura  de Contagem,  na  aba  “Guia de  Serviços”  /  Regularização  Fundiária
Inominada – Aprovação”.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMDU Nº 004/2016

ANEXO XXVIII – FORMULÁRIO “INSTRUÇÃO DE TRAMITAÇÃO”

(FORMULÁRIO DE PRE-ANÁLISE)
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ANEXO XXIX – MODELO FORMULÁRIO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS DIPS


