ORDE
EM DE
E SERV
VIÇO Nºº 002/2018 - S
SMCP
INSTITUI
A
ANÁLISE
PRELIMIN
NAR NOS
S PROCES
SSOS
DE VIABILIDADE, APROVAÇÃO
DE
PROJE
ETO
E
LICENCIA
AMENTO DE OB
BRAS
JUNTO À SMCP

O Secretárrio Municip
pal de Coo
ordenação e Planejaamento, no
o uso
de ssuas atribuições faz saber
s
que,, em confo
ormidade com
c
o dispposto no Arrt. 37
da L
Lei Municip
pal 2.606 de 22 de m aio de 1.97
72, resolve
e:
A 1º A pa
Art
artir do dia
a 1º de no
ovembro de 2018 oss processo
os de
viabilidade, ap
provação e licença ssubmetido
os à anális
se junto à SMCP, serão
s
analisados prreliminarmente por um serv
vidor municipal, quee verificará a
completude da
a documen
ntação (an
nexo 01) e informaçõ
ões mínimaas necessárias
à an
nálise técnica, sendo elas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

dentificaçã
ão do proprrietário ou representa
ante legal;
Id
M
Matrícula
do imóvel a
atualizada (máximo 180 dias);
A
ART
ou RR
RT dos servviços em via
v original quitada;
P
Projetos
em
m formato p
prescrito à NBR (esp
paço para ccarimbos)
In
nformaçõe
es nos sselos (tipo de prrojeto, ideentificação
o do
p
proprietário
o e endereçço).
E se trata
Em
ando de im
móvel listad
do no Inve
entário de Bens Cultturais
d Municíp
do
pio do Rio
o Grande,, deverá ser
s apreseentada a ficha
c
cadastral
do imóvvel, dispo
onível no
o endereçço eletrô
ônico:
h
http://www.rio
ogrande.rs.go
ov.br/pagina/index.php/in
nventario-de--bens-cultura
ais

§ A análise prelim
§1º
minar a qu
ue se refere este d ispositivo, visa
agilizzar e otimizar o tempo da aná
álise técnic
ca pela equ
uipe de liccenciamentto da
SMC
CP.
§2º No ato
§
a
da an
nálise pre
eliminar, o servidoor respons
sável
pree
encherá o campo do requerime
ento (anex
xo 02) corrrespondentte à checa
agem
docu
umental, o qual dev
verá acom
mpanhar o processo
o enquantto este es
stiver
tram
mitando junto à SMCP
P.
§
§3º
Caso a docu
umentação necessária (annexo 01) ou
informações básicas estiverem
e
m incompletas, o projeto
p
nãão poderá
á ser
prottocolado, recebendo o carim
mbo corre
espondente
e à análisse prelimm
minar

(ane
exo 03-A)), ao que deverá
á o prop
prietário ou
o responnsável téc
cnico
complementarr os itens fa
altantes ou
u providenc
ciar a corre
eção das innformaçõe
es.
§4º A doc
§
cumentaçã
ão entregu
ue à abertura do processo será
rece
ebida em apenas 1 (uma)) via, e terá sua
as páginaas numerradas
sequ
uencialmen
nte (anexo
o 03-B), nã
ão podend
do a mesm
ma ser suubstituída até
a o
ence
erramento do mesmo
o.
A 2º A análise p reliminar da docum
Art
mentação e informa
ações
básiccas, não impede que o analistta da Unid
dade de Licenciamennto Urbaníístico
soliccite a corre
eção ou complementa
ação de do
ocumentos
s.
Art 3º Uma
A
a vez proto
ocolizado o projeto, o mesmo iirá diretam
mente
para
a a Unida
ade de Lic
cenciamen
nto Urbaníístico, cab
bendo ao seu Direttor a
distrribuição pa
ara o servid
dor analistta ou envio
o à Câmarra Técnicaa de Anális
se de
Proje
etos (CT).
§
§1º
Caberá
á ao Dire
etor acom
mpanhar e auxiliar a análise dos
proccessos, incclusive ac
cionando outras Un
nidades da SMCP e deliberração
supe
erior, quando necess
sário.
§2º A respo
§
osta sobre
e cada proc
cedimento de análisee, bem como o
estado atual do
d process
so, deverá ser inform
mada tanto
o ao respoonsável téc
cnico
nto ao prop
prietário indicados na
a abertura do proces
sso.
quan
§3º O relattório de an
§
nálise técn
nica será anexado
a
aoo processo
o em
form
mulário esp
pecífico (anexo 04
4), em folha numerada e ssubsequen
nte à
docu
umentação
o analisada
a.
A 4º Have
Art
endo nece
essidade de correção
o ou compplementaçã
ão de
inforrmações técnicas,
t
quando d
do retorno
o do proc
cesso estte deverá
á ser
analisado pelo
o mesmo servidor
s
até
é o seu en
ncerramento, salvo ppor deliberração
supe
erior.
§ O retorrno de proccesso com
§1º
m correções
s ou compplementaçã
ão de
inforrmações é condic
cionado a
ao correto
o preenchimento do formu
ulário
corre
espondentte ao relató
ório de aná
álise (anex
xo 04), dev
vidamentee assinado pelo
prop
prietário e responsáve
r
el técnico.
§2º A taxa de serviço
§
o, prevista no ítem 7 da tabelaa IV do CT
TM (1
URM
M por página ou laud
da até 33 linhas), se
erá cobrad
da tantas vvezes quan
nto o
proccedimento de anális
se for rea
alizado até
é sua aprrovação, inncluindo-se os
retorrnos para correções
c
ou comple
ementação
o de informações.
§3º O boletto correspo
§
ondente à taxa de serviço de análise téc
cnica
será
á emitido to
oda vez que o proccesso for protocolado
p
o, sendo nnecessária
a sua
quita
ação para retirada do processo
o sem pre
ejuízo da cobrança
c
dde outras taxas
t
even
ntualmente
e incidentes, conform
me a nature
eza de cada serviço.

Art 5º Esta Ordem
A
m de Serv
viço entra
a em vigoor nesta data,
revo
ogando-se as disposições em ccontrário.

Riio Grande, 26 de seteembro de 2018

OÃO CARL
LOS BRAH
HM COUSIN
JO
S
Secretário
Municipal
M
d
de Coordenação e Planejamennto

(AN
NEXO 01)
DOCUM
MENTAÇÃO
O MÍNIMA
A PARA AB
BERTURA
A DE PROC
CESSOS

1. C
Certidão de
d Viabilidade
1
1.1. Viabiliidade Loc
cacional (U
Uso e Ocu
upação do Solo)
1.1.1. Requerime
R
nto:
1.1.1.1.
Requerimento esspecífico C.V.U. (2 via
as, para soolicitação de
e DM,
viabilidade
e PPCI , viab
bilidade Lic. Ambiental
A
SMMA, outross );
1.1.1.2.
Requerimento pad
drão ANEXO
O 02 (1 via, para
p
solicitaçção de viabilidade
para licenciamento am
mbiental junto
o à FEPAM);;

1.1.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
1.1.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias):
1.1.3.1.
Decla
aração da SMHARF quando em
m áreas eem processo de
regularização fundiária
a;
1.1.3
3.2. Declaaração de pposse emitidda por asso
ociação de bbairro legalm
mente
constituída
a quando em
m área irregu
ular (sujeito a apreciação da SMCP).

1
1.2. Estudo
o de Viabilidade Urb
banística (E.V.U.)
(
1.2.1. Edificação
E
o
1.2.1
1.1. Requ
uerimento;;
1.2.1
1.2. RG e CPF do p
proprietário
o (Cópia);
1.2.1
1.3. Matrrícula atuallizada (180
0 Dias);
1.2.1
1.4. ART/RRT do re
esponsáve
el técnico;
1.2.1
1.5. Conjunto de d
desenhos preliminares (1 viaa), em es
scala
adequad
da, capaze
es de elucidar perffeitamente as condiições
urbanística propossta para o empreendi
e
imento;
1.2.1
1.6. Estudo prévio
o de Imp
pacto de Vizinhançça (EIV), para
atividade
e indicada
a no art. 126,
1
Capittulo III daa Lei Municipal
6.588/08
8.
A SMCP
S
forn
necerá o ro
oteiro de Relatório
R
de Impacto de Vizinhança
(RIV), quando
o obrigatórrio.
1.2.2. Parcelame
P
ento do So
olo
1.2.2
2.1. Requ
uerimento;;
1.2.2
2.2. RG e CPF do p
proprietário
o (Cópia);
1.2.2
2.3. Matrrícula atuallizada (180
0 Dias);
1.2.2
2.4. ART/RRT do re
esponsáve
el técnico;
1.2.2
2.5. Declaração d
das conce
essionárias
s de en ergia elé
étrica,
sgoto sanitá
ário, que é viável suprir o
abasteciimento de água e es
empreen
ndimento;
1.2.2
2.6. Planta de situa
ação da gle
eba (1 via)), conformee especific
cação
do inciso
o IV, 1°, Arrt 81 da Le
ei Municipa
al n° 6.587//08;

1.2.2
2.7. Estudo de Impacto de Viz
zinhança (EIV), para
empreen
ndimento ccom mais de 20 he
ectares ouu em área
as de
relevante
e interesse
e ambienta
al e/ou con
njuntos habbitacionais.
*A S
SMCP forn
necerá o roteiro do Relatório de Impac
cto de Vizzinhança (RIV)
(
quan
ndo obriga
atório.
2. A
Aprovação
o de Proje
eto
2
2.1. Edifica
ação nova
a, amplia ção reforrma ou modificaçã
m
ão de pro
ojeto
aprova
ado
2.1.1. Unifamiliar
U
r
2.1.1
1.1. Requ
uerimento;;
2.1.1
1.2. RG e CPF do p
proprietário
o (Cópia);
2.1.1
1.3. Matrrícula atuallizada (180
0 dias);
2.1.1
1.4. ART/RRT do
o projeto arquitetô
ônico (noos casos de
modifica
ação de pro
ojeto aprovado, poderá ser soomente da área
modifica
ada, desd
de que anuída pelo
p
autoor do prrojeto
modifica
ado);
2.1.1
1.5. Proje
eto arquite
etônico (1 via), com pranch a de situação
individua
alizada.
2.1.2. Multifamili
M
ar / Comé
ércio e Serrviços
2.1.2
2.1. Requ
uerimento;;
2.1.2
2.2. RG e CPF do p
proprietário
o (Cópia);
2.1.2
2.3. Matrrícula atuallizada (180
0 dias);
2.1.2
2.4. ART/RRT do
o projeto arquitetô
ônico (noos casos de
modifica
ação de pro
ojeto aprovado, poderá ser soomente da área
modifica
ada, desd
de que anuída pelo
p
autoor do prrojeto
modifica
ado);
2.1.2
2.5. Proje
eto arquite
etônico (1 via), com pranch a de situação
individua
alizada;
2.1.2
2.6. Planilha de áre
eas conform
me NBR 12.721;
2.1.2
2.7. Anuê
ência dos condômin
nos, nos casos de ampliação de
imóveis multifamili ares.
2
2.2. Modific
cação de Fachada
2.2.1. Requerime
R
nto;
2.2.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
2.2.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
2.2.4. ART/RRT
A
de
d projeto e execução;
2.2.5. Projeto
P
da intervençã
i
ão, com pla
anta de situ
uação (1vi a).
2
2.3. Aprova
ação de Projeto Hid
drossanitá
ário
*Pode ser requerida
a juntamentte com a aprrovação do projeto de eedificação

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Requerimento;
R
R e CPF do
RG
d propriettário (Cópiia);
M
Matrícula
atualizada ((180 dias);
A
ART/RRT
do
d projeto h
hidrossanitário;

2.3.5. Projeto
P
hirdossanitá
ário (1 via),
v
com prancha de situação
ind
dividualizad
da;
2.3.6. Termo
T
de Compromis
C
sso Ambiental assina
ado (1 via)).
2
2.4. Aprova
ação de Projeto ou Laudo Ac
cústico
*O imóv
vel deverá possuir proje
eto de edific
cação aprov
vado e visto riado

2.4.1. Requerime
R
nto;
2.4.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
2.4.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
2.4.4. ART/RRT
A
do
d projeto o
ou laudo acústico;
a
2.4.5. Projeto
P
ou laudo accústico (1 via), com
m pranchaa de situação
ind
dividualizad
da.
2
2.5. Projeto
o de Calça
ada (Lei 7..862/2015 – Calçada
a Legal)
*Pode se
er requerido
o juntamente
e com a aprrovação do projeto
p
de eedificação

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

Requerimento;
R
R e CPF do
RG
d propriettário (Cópiia);
M
Matrícula
atualizada ((180 dias);
P
Projeto
do passeio
p
(co
onforme Lei Municipal 7.862/20015);
A
ART/RRT
de
d projeto.

2
2.6. Projeto
o de instalação de P
Parklet (Va
aga Viva)
2.6.1. Requerime
R
nto;
2.6.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
2.6.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
2.6.4. Contrato
C
de
e locação d
do imóvel (quando
(
lo
ocado);
2.6.5. Alvará
A
de lo
ocalização
o do estabe
elecimento;
2.6.6. Projeto
P
sim
mplificado da interv
venção (c
conforme Lei Municipal
8.2
228/2018 e Decreto 1
15.423/201
18);
2.6.7. ART/RRT
A
do
d projeto.
2
2.7. Atendimento a lei de marq
quises
2.7.1. Requerime
R
nto;
2.7.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
2.7.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
2.7.4. Laudo
L
técnico de esta
abilidade conforme
c
le
ei 5.707 dee 19/11/02;
2.7.5. ART/RRT
A
do
d laudo té
écnico.
2
2.8. Individ
dualização
o de Econo
omias / Au
utenticaçã
ão de Plan
nilhas
2.8.1. Requerime
R
nto;
2.8.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
2.8.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
2.8.4. Laudo
L
técnico com a descrição dos imóve
eis;
2.8.5. Planilha
P
de áreas con
nforme NBR 12.721;
2.8.6. ART/RRT
A
do
d laudo té
écnico.
2
2.9. Aprova
ação de Projetos de
e Parcelam
mento do Solo

2.9.1. Desdobram
D
mentos / D
Desmembrramento
2.9.1
1.1. Requ
uerimento;;
2.9.1
1.2. RG e CPF do p
proprietário
o (Cópia);
2.9.1
1.3. Matrrícula atuallizada (180
0 dias);
2.9.1
1.4. ART/RRT de projeto de
e parcelam
mento do solo ou laudo
técnico;
2.9.1
1.5. Laud
do de mediidas e confrontações
s;
2.9.1
1.6. Planta de situa
ação preten
ndida (1 via);
2.9.2. Loteament
L
tos / Co
ondomínio
os de Lo
otes / P
Parcelame
entos
Especiais
2.1. Requ
uerimento;;
2.9.2
2.9.2
2.2. RG e CPF do p
proprietário
o (Cópia);
2.9.2
2.3. Matrrícula atuallizada (180
0 dias);
2.9.2
2.4. ART/RRT de p
projeto de parcelame
p
nto do soloo;
2.9.2
2.5. Proje
eto de parccelamento do solo (1 via);
2.9.2
2.6. Planilha de áreas co
onforme NBR 12 .721 (quando
condomínio);
2.9.2
2.7. C.V.U. (nos ca
asos previs
stos em Lei).
3. L
Licenças de
d Execuç
ção
*Poderão ser req
queridas jun
ntamente co
om a aprova
ação dos res
spectivos prrojetos

3
3.1. Edifica
ação Unifa
amiliar
3.1.1. Requerime
R
ando os prrocessos em
e que forram aprov
vados
nto (indica
os projetos arquitetônicco e hidros
ssanitário);
3.1.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
3.1.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
3.1.4. ART/RRT
A
de
d projeto e execução de todos
s os itens.
3
3.2. Edifica
ação Multifamiliar / Comércio
o e Serviço
os
3.2.1. Requerime
R
ando o processo
p
em
e que fooi aprovad
do o
nto (indica
pro
ojeto);
3.2.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
3.2.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
3.2.4. Projetos
P
co
omplement ares;
3.2.5. ART/RRT
A
de
d projeto e execução de todos
s os itens.
3
3.3. Licenç
ça para ins
stalação d
de Parklet (Vaga Viv
va)
3.3.1. Requerime
R
nto(indican
ndo o pro
ocesso em
m que fooi aprovad
do o
pro
ojeto);
3.3.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
3.3.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
3.3.4. ART/RRT
A
de
d execuçã
ão dos serv
viços.
3
3.4. Licenç
ça para Ins
stalação e placas ou
u letreiros
s
3.4.1. Requerime
R
nto;

3.4.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
3.4.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
3.4.4. Contrato
C
de
e locação d
do imóvel (quando
(
lo
ocado);
3.4.5. Alvará
A
de lo
ocalização
o do estabe
elecimento;
3.4.6. Projeto
P
sim
mplificado da intervenção (em escaala adequ
uada,
con
ntendo a localização
l
o do dispo
ositivo, forma, dimennsões, corres e
fixa
ação);
3.4.7. ART/RRT
A
de
d projeto e execução dos serv
viços.
3
3.5. Licenç
ça para Re
eparos, Re
eformas e Demoliçõ
ões
3.5.1. Requerime
R
nto;
3.5.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
3.5.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
3.5.4. ART/RRT
A
de
d execuçã
ão dos serv
viços.
3
3.6. Licenç
ça para Execução
o de Muros, Ta
apumes / Instalaç
ções
Provisórias e Ca
alçadas
3.6.1. Requerime
nto;
R
3.6.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
3.6.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
3.6.4. Croqui
C
em escala, in
ndicando o local e dimensões
d
da instala
ação,
tap
pume ou muro
m
(no caso de calçada, apresentar
a
r o projeto do
passseio aprovado confo
orme Lei 7.862/2015
7
– Calçadaa Legal);
3.6.5. ART/RRT
A
de
d execuçã
ão dos serv
viços.
4. V
Vistoria e Certidão
C
4
4.1. Vistoria de Obra
as (parciall ou final)
4.1.1. Requerime
R
nto;
4.1.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
4.1.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
4.1.4. Projeto
P
apro
ovado (qua
ando anterrior a 2004
4).
4
4.2. Renovação de Vistoria
V
R
4.2.1. Requerime
nto;
4.2.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
4.2.3. Certidão
C
an
ntiga.
4
4.3. Isençã
ão de IPTU
U (obras em
m andame
ento)
4.3.1. Requerime
R
nto (indica
ar nº do alv
vará de exe
ecução viggente);
4.3.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
4.3.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
5. O
Outros Serviços
5
5.1. Regula
arização de
d Edificaç
ções (Lei Municipal
M
8.157/20117)
5.1.1. Unifamiliar
U
r

5.1.1
1.1. Requ
uerimento;;
5.1.1
1.2. RG e CPF do p
proprietário
o (Cópia);
5.1.1
1.3. Matrrícula atuallizada (180
0 dias);
5.1.1
1.4. ART/RRT de la
audo técnic
co ou “as built”;
b
5.1.1
1.5. Proje
eto arquite
etônico (1 via), com pranch a de situação
individua
alizada;
5.1.1
1.6. Laud
do técnico.
ar / Comé
5.1.2. Multifamili
M
ércio e Serrviços
5.1.2
2.1. Requ
uerimento;;
5.1.2
2.2. RG e CPF do p
proprietário
o (Cópia);
5.1.2
2.3. Matrrícula atuallizada (180
0 dias);
5.1.2
2.4. ART/RRT com os seguin
ntes itens:
5
5.1.2.4.1.
Regularrização ou “as built”;
5
5.1.2.4.2.
Laudo té
écnico do projeto
p
arq
quitetônico (edificaçã
ão);
5
5.1.2.4.3.
Laudo té
écnico das
s instalaçõe
es hidrossaanitárias;
5
5.1.2.4.4.
Laudo té
écnico de estrutura;
e
5
5.1.2.4.5.
Laudo té
écnico de acessibilid
a
ade;
5.1.2
2.5. Proje
eto arquite
etônico (1 via), com pranch a de situação
individua
alizada;
5.1.2
2.6. Laud
do técnico;
5.1.2
2.7. A.V.C
C.B. (Alva
ará Bombe
eiros) para
a edificaçõões com áreas
á
comuns;;
5.1.2
2.8. Planilha de áreas co
onforme NBR 12 .721 (quando
aplicável);
5.1.2
2.9. Certiificado de
e conform
midade do
os elevaddores (quando
aplicável).
5
5.2. Alinhamento Pre
edial
R
5.2.1. Requerime
nto;
5.2.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
5.2.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
OBS: Ap
pós a emiss
são da taxa de AP, o proprietário deverá aprresentar cóp
pia do
comprova
ante de paga
amento para realização do
d serviço.

5
5.3. Aprese
entação de Projetos
s Complem
mentares
5.3.1. Requerime
R
nto (indica
ando o processo
p
em
e que fooi aprovad
do o
pro
ojeto);
5.3.2. RG
R e CPF do
d propriettário (Cópiia);
5.3.3. Matrícula
M
atualizada ((180 dias);
5.3.4. Projetos
P
co
omplementtares apro
ovados pelos órgãoss compete
entes
(qu
uando aplic
cável);
5.3.5. ART/RRT
A
dos
d projeto
os.

(ANE
EXO 03
3)

CAR
RIMBOS ANÁLISE
A
PRELIMINA
P
AR E NUM
MERAÇÃO
O DE PROC
CESSOS

ANE
EXO 03-A) Análise Preliminar
P
r

ANE
EXO 03-B) Numeraç
ção de doc
cumentos

