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ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

 

PARA CONDOMÍNIOS REGULARIZADOS 

           

 

 ETAPA 1: GERÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 

 

1. Requerimento padrão solicitando visto de projeto devidamente assinado 

pelo proprietário / preposto. 

 

2. Um jogo do projeto de arquitetura. 

 

3. Um CD-rom com o arquivo digital do projeto de arquitetura. 

 

4. ART de autoria de projeto de arquitetura junto ao CREA (aguardar cálculo de 

áreas encontradas pela Administração para trazer a ART). 

 

5. Escritura do lote registrada em cartório. 

 

 

ETAPA 2: GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO 

 

6. Requerimento padrão selecionando alvará de construção devidamente 

assinado pelo proprietário / preposto. 

 

7. Projeto de fundações (01 jogo) e ART (01 via). 

 

 8. Projeto de cálculo estrutural (01 jogo) e ART (01 via). 

 

9. Projetos complementares: hidro-sanitário, elétrico, automação, pluvial, 

telefônico, prevenção de incêndios, gás e etc., (01 jogo) e ART (01 via). 

 

10. Projeto de central de gás aprovado pelo Corpo de Bombeiros, se existir, 

(01 jogo) e ART (01 via). 

 

11. ART de execução de obra (01 via). 

 

 12. Atestado de demarcação do lote, se for Etapa III (TERRACAP). 

 

13. Taxa paga pela emissão do alvará de construção (original + cópia). Essa 

taxa será emitida pela AGEFIS (SRTVS Edifício Venâncio 2000, sobreloja) e calculada 

com base na área de construção informada na ART de projeto de arquitetura mais nada 

consta. 

 

 
Obs.: Os projetos de cálculo estrutural, instalações de segurança contra incêndio e outros 

complementares poderão ser apresentados no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da 
data de expedição da Licença de Construção. 
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LICENÇA DE CONSTRUÇÃO 

 

PARA CONDOMÍNIOS QUE POSSUEM PROJETO  

 

URBANÍSTICO APROVADO 

           

 

 ETAPA 1: GERÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 

 

1. Requerimento padrão solicitando visto de projeto devidamente assinado 

pelo proprietário / preposto. 

 

2. Um jogo do projeto de arquitetura. 

 

3. Um CD-rom com o arquivo digital do projeto de arquitetura. 

 

          4. ART de autoria de projeto de arquitetura junto ao CREA (aguardar cálculo de 

áreas encontradas pela Administração para trazer a ART). 

 

5. Cessão de direito do lote registrado em cartório. 

 

 

ETAPA 2: GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO 

 
6. Requerimento padrão selecionando licença de obra devidamente assinado 

pelo proprietário / preposto. 

 

7. Projeto de fundações (01 jogo) e ART (01 via). 

 

 8. Projeto de cálculo estrutural (01 jogo) e ART (01 via). 

 

9. Projetos complementares: hidro-sanitário, elétrico, automação, pluvial, 

telefônico, prevenção de incêndios, gás e etc., (01 jogo) e ART (01 via). 

 

10. Projeto de central de gás aprovado pelo Corpo de Bombeiros, se existir, 

(01 jogo) e ART (01 via). 

 

 11. ART de execução de obra (01 via). 

 

12. Taxa paga pela emissão do alvará de construção (original + cópia). Essa 

taxa será emitida pela AGEFIS (SRTVS Edifício Venâncio 2000, sobreloja) e calculada 

com base na área de construção informada na ART de projeto de arquitetura mais nada 

consta. 

 

 
Obs.: Os projetos de cálculo estrutural, instalações de segurança contra incêndio e outros 

complementares poderão ser apresentados no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da 

data de expedição da Licença de Construção. 
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LICENÇA DE CONSTRUÇÃO 

 

DE OBRA INICIADA ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 2006 
        

 
 ETAPA 1: GERÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 

 
1. Requerimento padrão solicitando visto de projeto devidamente assinado pelo 

proprietário / preposto. 
 

2. Um jogo do projeto de arquitetura. 
 
3. Um CD-rom com o arquivo digital do projeto de arquitetura. 

 
 4. IPTU de 2006 com a área construída (caso cumpra este item, não são necessários o 
4, 5, 6 e 7).  
 
 5. Três notas fiscais da obra datadas antes de 31 de dezembro de 2006. 
 
 6. Declaração do autor do projeto de arquitetura afirmando que a obra iniciou antes 

de 31 de dezembro de 2006. 
 

 7. Declaração de testemunha afirmando que a obra iniciou antes de 31 de dezembro 
de 2006. 
 
 8. Termo firmado pelo proprietário declarando que as informações trazidas à 

Administração Regional são verdadeiras (preencher pessoalmente). 
 
          9. ART de autoria de projeto de arquitetura junto ao CREA (aguardar cálculo de áreas 
encontradas pela Administração para trazer a ART). 

 
10. Cessão de direito do lote registrado em cartório. 
 

11. Declaração do condomínio com as medidas oficiais e are do lote. 
 
 

ETAPA 2: GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO 
 
12. Requerimento padrão selecionando licença de obra devidamente assinado pelo 

proprietário / preposto. 

 
13. Projeto de fundações (01 jogo) e ART (01 via). 

 
 14. Projeto de cálculo estrutural (01 jogo) e ART (01 via). 
 

15. Projetos complementares: hidro-sanitário, elétrico, automação, pluvial, telefônico, 
prevenção de incêndios, gás e etc., (01 jogo) e ART (01 via). 

 
16. Projeto de central de gás aprovado pelo Corpo de Bombeiros, se existir, (01 jogo) e 

ART (01 via). 
 

 17. ART de execução de obra (01 via). 
 

18. Taxa paga pela emissão do alvará de construção (original + cópia). Essa taxa será 
emitida pela AGEFIS (SRTVS Edifício Venâncio 2000, sobreloja) e calculada com base na área de 
construção informada na ART de projeto de arquitetura mais nada consta. 

 
Obs.: Os projetos de cálculo estrutural, instalações de segurança contra incêndio e outros complementares 

poderão ser apresentados no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da data de expedição da Licença de Construção. 


