DECRETO Nº 0017 DE 26 DE JANEIRO 2022.

Institui o Sistema Municipal de Protocolo
Digital e os procedimentos administrativos da
Secretaria de Planejamento.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, no uso de suas atribuições, em conformidade
com a Lei Orgânica do Município de Ituporanga,

DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto institui o Sistema Municipal de Protocolo Digital - SMPD, bem como
estabelece normas e procedimentos para os requerimentos digitais de licenciamentos, autorizações,
declarações, certidões e demais solicitações no âmbito da Secretaria de Planejamento.
Art. 2º São objetivos deste Decreto:
I - Assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e
promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados;
II - Promover a utilização de meios digitais para a realização dos processos
administrativos com segurança, transparência e economicidade;
III - Ampliar a sustentabilidade ambiental através da aplicação de práticas
sustentáveis nos processos administrativos e com o uso da tecnologia da informação e da
comunicação;
IV - Facilitar o acesso do cidadão aos processos administrativos.
Art. 3º Para o disposto neste Decreto, consideram-se as seguintes definições:
I - Análise prévia: Resposta de análise com exigências para ajustes, correções ou
complementações;
II - Complementação de protocolo: reenvio do protocolo para nova análise, após
ajustes, correções ou complementações;
III - Processo paralisado: processo aguardando a complementação de protocolo pelo
responsável técnico e/ou proprietário(s);

IV - Acompanhamento on-line: acompanhamento das atualizações de trâmites e
informações na página específica disponibilizada pela Prefeitura;
V - Código de barras bidimensional: símbolo existente em documentos emitidos pelo
sistema utilizando código QR (Quick Response) para verificação de sua autenticidade;
VI - Verificação de autenticidade on-line: comprovação de que o documento é
verdadeiro, autêntico, feita através de página ou link da internet.
VII - Proprietário principal: proprietário do imóvel cadastrado perante o Setor de
Cadastro Imobiliário da Prefeitura, proprietário majoritário do imóvel ou proprietário
responsável pelo requerimento, respectivamente.
VIII - Protocolo principal: primeiro protocolo aberto referente ao assunto ou
subassunto de um processo, tais como:
a) o protocolo principal de um processo de loteamento é o protocolo de Consulta de
Viabilidade para Loteamento;
b) o protocolo principal para o processo de Habite-se é o protocolo de Alvará de
Construção daquela obra ou da Consulta de Viabilidade para Construção daquela obra.
IX - Peças gráficas: conjunto de desenhos e informações que compõe o projeto,
como plantas baixas, cortes, elevações, perfis etc.
Art. 4º Os arquivos digitais a serem apresentados deverão ser legíveis, de boa
qualidade e observar os seguintes requisitos:
I - As pranchas dos projetos deverão ser geradas e apresentadas em arquivos de
extensão "PDF" com a configuração de impressão e informações equivalentes à impressão
física, acompanhadas de Termo de Responsabilidade assinado pelo(s) proprietário(s) e pelo
responsável técnico;
II - Os arquivos dos processos deverão ser nomeados conforme padrão de
nomenclatura descrito no Anexo II deste decreto;
III - Para os documentos que contiverem mais de uma folha ou prancha, todas as
folhas ou pranchas deverão estar contidas no mesmo arquivo em extensão "PDF";
IV - O tamanho máximo dos arquivos "PDF" a serem anexados ao sistema é de 2MB
(dois megabytes) cada, sendo que o somatório dos tamanhos dos arquivos anexados para
cada protocolo é de no máximo 16MB (dezesseis megabytes);
V - Para o caso em que seja exigível a apresentação de aprovação prévia dos projetos
por outros órgãos, o arquivo digital a ser apresentado deve contar com as assinaturas do(s)
proprietário(s) e do responsável técnico, além dos devidos carimbos de aprovação dos
órgãos pertinentes.

Art. 5º É de inteira responsabilidade do(s) proprietário(s) e/ou responsável técnico a
autenticidade dos documentos digitalizados e veracidade das informações prestadas, tanto na
abertura do processo quanto nos complementos do protocolo.
Art. 6º Os documentos anexados ao sistema pelo(s) proprietário(s) e/ou responsável
técnico não poderão ser excluídos, servindo como acervo do processo.
Parágrafo único. É de inteira responsabilidade do(s) proprietário(s) e/ou responsável
técnico efetuar a anexação correta dos arquivos cujo conteúdo corresponde à documentação
exigida para o processo.
CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 7º Os requerimentos digitais de que trata este decreto deverão ser protocolados,
preferencialmente, através do site da Prefeitura Municipal de Ituporanga em link específico,
ou, excepcionalmente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal.
§ 1º Ambas as formas de protocolos digitais deverão estar devidamente
acompanhadas da documentação pertinente em formato digital (gravados em um único
pendrive se apresentado no setor de protocolo), exclusivamente em extensão PDF.
§ 2º A análise do requerimento somente será efetuada após o pagamento das taxas e
emolumentos correspondentes ao processo.
§ 3º Após o protocolo, os processos serão encaminhados para a Secretaria de
Planejamento, seguindo a sequência processual pertinente a cada tipo de requerimento.
§ 4º Os prazos previstos para cada processo deverão ser contados a partir da data de
pagamento das taxas e emolumentos correspondentes ao processo.
§ 5º Caso ocorra o vencimento das taxas de abertura dos processos sem que seja
efetuado o devido pagamento, em até 30 (trinta) dias de sua emissão, o processo será
automaticamente cancelado e considerado nulo.
§ 6º O processo será paralisado quando houver pendências a serem sanadas pelo
requerente, deixando de correr o prazo de análise do processo até que as exigências sejam
cumpridas e o projeto reaberto para análise.
Art. 8º O cumprimento de exigências, correções ou ajustes indicados nas análises
prévias dos processos digitais, deverão ser apresentados em novo arquivo no complemento
do protocolo, sempre observando os requisitos elencados no art. 4º, especialmente a
indicação da versão dos documentos ora apresentada.
§ 1º Nos casos em que existam projetos previamente aprovados em outros órgãos,
fica dispensada nova versão aprovada destes projetos no complemento do protocolo, desde
que os itens indicados na análise prévia municipal não impliquem em alterações destes
projetos de competência dos referidos órgãos.

§ 2º Para os projetos enquadrados no § 1º, será exigida a versão aprovada pelos
respectivos órgãos, a qual deverá estar digitalizada, para aprovação do processo.
Art. 9º A apresentação dos processos digitais, na forma regulamentada neste decreto,
não exime da exigência, a qualquer tempo, de apresentação dos referidos projetos em meio
digital no formato "DXF" ou "DWG", os quais serão solicitados somente após a sua
aprovação e com a única finalidade de manutenção e atualização do Cadastro Imobiliário
Municipal.
Parágrafo único. Os arquivos em formato "DXF" ou "DWG" não serão objeto de
análise para fins de obtenção de licenciamentos perante o Município.
Art. 10 Após a emissão da análise prévia do processo digital, o(s) proprietário(s) ou
responsável técnico deve reenviar digitalmente a nova versão em um prazo de até 120 (cento
e vinte) dias corridos, a contar da emissão do referido documento.
§ 1º Caso o(s) proprietário(s) e/ou responsável técnico não reenvie a nova versão
corrigida no prazo estipulado no caput, será emitida nova taxa de análise, que após quitada,
habilitará a continuidade do processo, mantendo-se o mesmo número de protocolo.
§ 2º Nos casos em que os processos digitais estejam "paralisados" em decorrência de
pendências em outros órgãos, poderá ocorrer a prorrogação dos prazos estipulados neste
artigo, mediante complemento do protocolo digital com a justificativa pertinente.
§ 3º É de inteira responsabilidade do(s) proprietário(s), procurador e/ou responsável
técnico o acompanhamento on-line da situação dos processos digitais, bem como a
verificação das análises prévias.
§ 4º Os prazos fixados nos parágrafos anteriores poderão ser prorrogados pelo órgãos
de aprovação por razões de força maior.
Art. 11. Após a 3ª (terceira) análise prévia, caso o projeto ainda não atenda às
exigências da análise anterior e consequentemente não esteja apto à aprovação pela
municipalidade, o processo será indeferido e encerrado, sendo necessária a abertura de novo
processo no qual será emitida nova taxa de análise.
Parágrafo único. Nos casos de processos que exijam maior prazo de análise ou maior
número de análises prévias, a municipalidade os definirá e listará em normas e atos
pertinentes.
Art. 12. Após a conclusão da análise e aprovação do processo digital, será gerada e
disponibilizada no sistema a versão aprovada dos projetos e documentos, em formato
"PDF", com assinatura através de certificado digital.
§ 1º A autenticidade de documentos emitidos e projetos aprovados poderá ser
verificada on-line, em link específico, por meio das informações contidas no próprio
documento (como código identificador e/ou através de código de barras bidimensional no

carimbo de aprovação e/ou nas informações da assinatura digital), no qual devem ser
apresentadas as informações de validação da assinatura através de certificado digital.
§ 2º A inautenticidade dos documentos e projetos aprovados revela-os sem efeitos
legais.
Art. 13. Os fluxos de análise e aprovação dos processos serão objeto de normas
técnicas internas.
Art. 14. Os projetos anteriormente aprovados em meio físico, que consistam em
documentos obrigatórios, deverão ser digitalizados, na íntegra, para fins de realização de
protocolos digitais.
§ 1º É de inteira responsabilidade do requerente a digitalização a que se refere o
caput.
§ 2º A Prefeitura de Ituporanga poderá, a qualquer tempo e sempre que julgar
necessário, solicitar a via original ou cópia autenticada em cartório a que se refere o caput
para fins de conferência entre o documento original e o documento digitalizado.
Art. 15. Todos os documentos emitidos pelo Secretário de Planejamento somente
terão validade se contiverem a assinatura digital.
Parágrafo único. Os documentos sem assinatura digital não poderão ser utilizados
pelo requerente para qualquer fim, sendo de sua responsabilidade verificar a autenticidade.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. São anexos deste Decreto os seguintes documentos:
I - Anexo I: Nota Técnica nº 001 - Manual do Sistema Municipal de Protocolo
Digital para Requerentes;
II - Anexo II: Nomenclatura de arquivos digitais.
Parágrafo Único - Os Anexos desse decreto poderão ser alterados a qualquer tempo
para adequar-se as novas necessidades.
Art. 17. A Prefeitura Municipal de Ituporanga disponibilizará em seu endereço
eletrônico oficial as Notas Técnicas dos procedimentos e demais instruções sobre o SMPD.
Art. 18. Os processos em meio físico que já estão tramitando terão o prazo máximo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data de publicação deste
decreto, para a sua conclusão.
Parágrafo único. Após o prazo estipulado no caput, os documentos que compõem os

processos físicos deverão ser digitalizados pelo requerente e inseridos ao Sistema Municipal
de Protocolo Digital por meio de novo requerimento, com o recolhimento das devidas taxas.
Art. 19. Para fins de período de transição ao SMPD, a contabilização dos prazos de
análise de processo digitais pela Secretaria de Planejamento terá início 60 (sessenta) dias
corridos após a publicação deste decreto.
Art. 20. Pelo prazo de até 60 (sessenta) dias corridos poderá o requerente optar pelo
protocolo digital ou pelo protocolo físico nos setores competentes.
Art. 21. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ituporanga, 26 de janeiro de 2022.

GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

HUGO TEIXEIRA DA SILVA
Procurador Geral do Município

VILMAR SCHWAMBACH
Secretário de Planejamento

ANEXO I
NOTA TÉCNICA 001-2022

1. Objetivo
Esta nota técnica foi desenvolvida com intuito de auxiliar os profissionais e cidadãos a
efetuar as solicitações da consulta prévia e encaminhamento dos projetos de construção de forma
eletrônica. As solicitações (Viabilidade, Análise de Projeto, Alvarás) serão totalmente on-line e
deve-se seguir todos os passos dispostos neste documento.
2. Solicitação de Acesso
Para que seja possível efetuar a abertura das solicitações na Prefeitura Municipal de
Ituporanga é necessário efetuar a solicitação de acesso. Para efetuar a sua solicitação acesse o portal
do município através do link: https://ituporanga.atende.net e no campo de busca digite “Solicitação
de Acesso”. Na tela que será aberta clique sobre o serviço “Solicitação de Acesso”, conforme figura
01.

Figura 01
Já no serviço de solicitação de acesso deve-se selecionar a finalidade “Serviços Portal do
Cidadão” e preencher todos os campos dispostos na tela (vide figura 02).

Figura 02
Observação: é necessário informar e-mail válido, pois o e-mail será uma forma de
contato entre você e o município. Ao confirmar a solicitação de acesso você receberá
um e-mail automático, que deve ser validado para efetivar a solicitação.
Após confirmar o recebimento do e-mail deve-se aguardar por alguns dias até o
Município liberar a sua solicitação. Quando a solicitação for liberada será encaminhado um
novo e-mail de confirmação da solicitação e a partir desse momento você estará apto a
efetuar a abertura dos processos on-line.

3. Abertura do Processo de Consulta Prévia
Para efetuar a abertura será obrigatório informar o login e senha obtidas na
solicitação de acesso.
A abertura do processo também será efetuada no Portal do Cidadão do Município de
Ituporanga (https://ituporanga.atende.net). Na barra de pesquisa consulte por Viabilidade, e use o
serviço ‘Sec. Plan – Análise de Viabilidade’.

Figura 03
E para fazer uma Análise de Projeto, Emissão de Alvará e/ou Habite-se, no mesmo
campo digite ‘Projeto’ e use o serviço ‘Sec. Plan – Análise de Projeto’. Este serviço serve tanto para
solicitação de Análise de Projeto, e também seu alvará e posteriormente habite-se serão emitidos
através do MESMO processo.

Figura 04
Agora a Análise de Viabilidade e a Análise de Projeto serão separadas, por isso, para
o serviço “Análise de Projeto e Licenças/Habite-se” o documento da Análise de Viabilidade Válida
se tornou um documento OBRIGATÓRIO para abertura do Processo.
Selecionando o serviço “Análise de Viabilidade” preencha todos os campos marcados
com o asterisco (*) e anexe os Documentos Obrigatórios, conforme figura 05.
Observação: no campo “Requerente” deve-se informar o cliente/contribuinte solicitante.

Figura 05
Para solicitar a análise dos projetos será necessário primeiramente você possuir o
protocolo de “Solicitação de Viabilidade”. Caso você não possuir esse protocolo basta efetuar a
solicitação conforme orientações do item 3, se você já possui o número do protocolo de viabilidade
basta acessar o portal do município (https://ituporanga.atende.net/), efetuar o login no sistema e
buscar pelo serviço “Consulta de Processo Digital”, informando o número/ano do protocolo, e
acessar os Anexos deste processo, para visualizar seu Documento de Viabilidade.

Figura 06

Na tela do serviço serão dispostos todos os processos em seu nome, basta selecionar
o processo que você deseja encaminhar para análise e clicar sobre a ação “Etapas do Processo”,
neste, você irá conseguir visualizar onde seu Processo está no momento, e acompanhá-lo.
Após confirmar a abertura do processo ocorrerão as seguintes situações:
1 - Será gerada automaticamente a taxa de protocolo;
2 - Após o pagamento da taxa será tramitado à Secretaria de Planejamento, que vai fazer as
validações necessárias para a resposta da Consulta de Viabilidade.
3 - Você receberá um e-mail com o resultado do processo;
4 - Caso o imóvel informado possuir alguma restrição o processo passará por uma análise
interna. Em todas as movimentações que ocorrerem no decorrer do processo você será notificado
via e mail e/ou poderá consultar através do serviço “Consulta de Protocolo” dos Portais do Cidadão
e Autoatendimento (https://ituporanga.atende.net/).
3.1 Indeferimento da Análise de Projeto

Caso sua Análise de Projeto precisar de algum tipo de Adequação, você receberá
um e-mail como esse:

Prezado {NOME DO REQUERENTE}
Informamos que foi gerado uma solicitação de readequação para seu processo
{NUMERO}/{ANO} .
Acesse seu processo no endereço abaixo e gerencie sua readequação.
(https://ituporanga.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-processo-digital)
CLIQUE EM GERENCIAR > READEQUAR
INSIRA AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS E CLIQUE EM CONFIRMAR:
Na figura 09, demonstra o botão para readequar:

Figura 07
Na figura 07 você verá o que deve readequar e/ou anexar. Para retornar seu processo á
Prefeitura basta realizar o que foi solicitado, e clicar em “Confirmar”. Assim seguirá seu processo.

Figura 08
4. Acompanhamento do processo de Consulta Prévia e Análise de Projeto
Além das notificações via e-mail é possível acompanhar o processo diretamente nos
Portais do Cidadão e Autoatendimento (https://ituporanga.atende.net), para isso faça login e busque
novamente pelo serviço “Consulta de Processo Digital”.

Na tela do serviço estarão dispostos todos os processos abertos no município com o
seu usuário. Essa consulta será de extrema importância, pois é através dela que você poderá
reemitir o comprovante de abertura, guia para pagamento, visualizar os anexos e visualizar
as etapas do processo.
5.1 Ações
5.1.1 Complementar
Através desta ação é possível complementar o processo com textos, e essa observação
estará disponível para o analista do município. Somente será possível complementar
processos em situação “Aberto”.
5.1.2 Anexos
Através desta ação pode-se visualizar a baixar os documentos assinados pela
secretaria de planejamento. Exemplo: o documento de alvará de construção estará
disponível para você visualizar e baixar nesta ação, conforme exemplo da figura 11.

Figura 11

5.1.3 Impressão
Através desta ação é possível reemitir o comprovante de abertura do processo, bem como,
também os detalhes do tramite do processo.
5.1.4 Visualizar
Através desta ação é possível visualizar todas as informações cadastrais do processo,
conforme exemplo da figura 12.

Figura 12

5.1.5 Etapa do Processo
Através desta ação pode-se verificar todos os trâmites e movimentações que esse
processo obteve no município. Além disso, essa ação também permite reencaminhar e/ou
dar entradas nos projetos para análise.
O fluxo de processo dispõe uma cor para cada situação, conforme segue:
 Verde: identifica que a etapa está “Concluída”.
 Azul: identifica que a etapa está em “Execução”.
 Cinza: identifica que a etapa está em situação “À Executar”
 Vermelho: identifica que a etapa não foi executada, pois ocorreu algum erro que impediu
a execução. Nesse caso deve-se entrar em contato com a entidade para verificação.

5.2 Situações do Processo
 Aberto: Processo em etapa inicial, ainda não foi tramitado para análise.
 Tramitando: Processo tramitado internamente para análise.
 Em análise: Processo recebido pelo analista para análise técnica.
 Encerrado: Processo já analisado e concluído.
 Cancelado: Processo finalizado.
 Arquivado: Processo finalizado e arquivado para controle interno do município.

5.

Informações Adicionais

1 - Alguns cuidados devem ser tomados no gerenciamento de todos os seus processos. Um
deles é o bloqueador de pop-ups do navegador, que deverá ser desabilitado para que seja
possível efetuar login nos Portais do Cidadão e Autoatendimento.
2 - Não é recomendado o uso do navegador “Internet Explorer”.
3 - Caso seja necessário alterar sua senha de acesso pode-se seguir os passos dispostos aqui.
(https://wiki.ipm.com.br/pdi_index.php?sissigla=EST&concodigo=1305)

ANEXO II
NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS DIGITAIS
Define e padroniza a nomenclatura de arquivos digitais protocolados, pelo interessado, no
Sistema Municipal de Protocolo Digital – SMPD, nos termos do art. 4º deste decreto.
Os arquivos dos projetos deverão ser nomeados com todos os campos separados por hífen,
sem espaçamento entre os caracteres, conforme padrão de nomenclatura com a seguinte
formatação:
Nome AAAAAAAAAA-BBB-CCC-R00
Campos
I
II III IV
1.

CAMPO I

Nome do empreendimento, preferencialmente, ou sobrenome do proprietário principal do
imóvel e deve conter até 10 (dez) caracteres maiúsculos.
2.

CAMPO II

É o tipo ou referência dos documentos do processo e deve conter até 03 (três) caracteres
maiúsculos, conforme tabela a seguir:
SIGLA

DISCIPLINA

PTC
CEI
CFR
IMV
ISS
PRP
BXA
FUN
ARR
AUP
AVL
APP
CAC
CAD
CAR
SRI
CBM
SAN
DAR
LCA
ANC

Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Tributação
Áreas de Interesse Público
Áreas de Interesse Público
Áreas de Interesse Público
Áreas de Interesse Público
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Instituição
Instituição
Defesa Civil
Ambiental
Ambiental

TIPO ou REFERÊNCIA
Protocolo
Cadastro Específico do INSS
Imóvel confrontante
Imóvel em análise
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Proprietário, requerente ou contribuinte
Baixa de ART/RRT
Funcionamento
Áreas de arruamento e vias de circulação
Área de Utilização Pública Especial (AUPE)
Área Verde Livre (AVL)
Área de Preservação Permanente (APP)
(Projeto de) Atualização Cadastral de Imóvel
Cadastro
Cadastro Ambiental Rural
Sistema de Registro Integrado – REGIN
Corpo de Bombeiros Militar
Vigilância Sanitária
Área de Risco
Cadastramento Ambiental
Atividade Não Constante

VRE
VCO
VEG
UCA
RCC
RSS
RSL
LAE
ARQ
CON
DEM
REF
ROB
STR
EIL
ELE
ELO
PAI
HAP
HDR
HEG
HGA
HGC
HID
PDA
PCI
TLV
TSI
UIE
UAT
UCE
UDP
UEL
UIL
UPV
USV
UTE
USO
URB
FXD

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Arquitetura/Construção
Civil
Arquitetura/Construção
Civil
Arquitetura/Construção
Civil
Arquitetura/Construção
Civil
Arquitetura/Construção
Civil
Estrutura
Elétrica
Elétrica
Elétrica
Fiscalização
Hidráulica
Hidráulica
Hidráulica
Hidráulica
Hidráulica
Hidráulica
Prevenção
Prevenção
Topografia
Topografia
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo

Reposição Florestal
Cobertura Florestal
(Projeto de) Supressão de Vegetação
Unidade de Controle Ambiental
Resíduos da construção civil
Resíduos de serviços da saúde
Resíduos sólidos
Licenciamento de Atividade/Empreendimento
Projeto Arquitetônico ou Projeto Legal de Arquitetura
Construção
Demolição
Reforma com/sem Ampliação
Regularização de Obra
(Projeto) Estrutural
(Projeto de) Iluminação
(Projeto) Elétrico
(Projeto de) Dados e Lógica
Processo Administrativo Infracional
(Projeto de) Águas Pluviais
(Projeto de) Drenagem
(Projeto de) Esgoto
(Projeto de) Gases
(Projeto de) Gases Combustíveis
(Projeto) Hidrossanitário
(Projeto de) SPDA
(Projeto de) Incêndio
Levantamento Planialtimétrico
Situação
(Projeto de) Infraestrutura Urbana
(Projeto de) Sistema de Distribuição de Água Tratada
(Projeto de) Rede de Coleta de Esgoto
(Projeto de) Drenagem Pluvial
(Projeto de) Rede de Energia Elétrica
(Projeto de) Iluminação Pública
(Projeto de) Pavimentação Viária
(Projeto de) Sinalização Viária
(Projeto de) Sistema de Tratamento de Esgoto
Uso e Ocupação do Solo
(Projeto de) Urbanismo
Faixa de Domínio

FNA
MTP
PLT
PAT
PDM
PRM
PRD
RLT
RDM
RFU
BAQ
BLE
BLO
BTR
BAP
BDR
BEG
BGA
BGC
BID
BIE
BTP
BDA
BCI
BAT

Urbanismo
Movimentação de terra
Parcelamento do Solo
Parcelamento do Solo
Parcelamento do Solo
Parcelamento do Solo
Parcelamento do Solo
Regularização Fundiária
Regularização Fundiária
Regularização Fundiária
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built

BCE
BDP
BEL
BIL
BPV
BSV
BTE
BRB
BLT
BEG

As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built
As built

3.

Faixa non aedificandi
(Projeto de) Terraplanagem
(Projeto Urbanístico de) Loteamento
(Projeto de) Atualização de Confrontações, Medidas e Área
(Projeto de) Desmembramento
(Projeto de) Remembramento
(Projeto de) Redefinição de Divisas
Regularização de Loteamento
Regularização de Desmembramento
Regularização Fundiária
Projeto Arquitetônico ou Legal de Arquitetura as built
(Projeto) Elétrico as built
(Projeto de) Dados e Lógica as built
(Projeto) Estrutural as built
(Projeto de) Águas Pluviais as built
(Projeto de) Drenagem as built
(Projeto de) Esgoto as built
(Projeto de) Gases as built
(Projeto de) Gases Combustíveis as built
(Projeto) Hidrossanitário as built
(Projeto de) Infraestrutura Urbana as built
(Projeto de) Terraplanagem as built
(Projeto de) SPDA as built
(Projeto de) Incêndio as built
(Projeto de) Sistema de Distribuição de Água Tratada as
built
(Projeto de) Rede de Coleta de Esgoto as built
(Projeto de) Drenagem Pluvial as built
(Projeto de) Rede de Energia Elétrica as built
(Projeto de) Iluminação Pública as built
(Projeto de) Pavimentação Viária as built
(Projeto de) Sinalização Viária as built
(Projeto de) Sistema de Tratamento de Esgoto as built
(Projeto de) Urbanismo as built
(Projeto Urbanístico de) Loteamento as built
(Projeto de) Supressão de Vegetação as built

CAMPO III

Nome do documento que compõe o processo em si que deve conter até 03 (três) caracteres
maiúsculos, conforme tabela a seguir:
SIGLA
1AP

TIPO DE DOCUMENTO
1ª Análise Prévia

2AP
3AP
ALV
AFT
ART
ANU
ATA
ATE
AUT
AUA
AUC
BOI
HAB
CER
CCA
CND
MEI
CPR
COI
COM
CSO
CRO
CRQ
DNC
DCA
DEF
DOC
EAS
ECA
EIV
EPR
FOM
GUI
INV
LAU
LIC
LAI
LAO
LAP
MAN
NFB
NFE
RMI
MEM
MEC

2ª Análise Prévia
3ª Análise Prévia
Alvará
Anotação de Função Técnica
Anotação de Responsabilidade Técnica
Anuência
Ata de reunião
Atestado
Autorização
Autorização Ambiental
Autorização de Corte
Boletim informativo
Carta de Habite-se
Certidão
Certidão de Cadastramento Ambiental
Certidão Negativa de Débito
Certificado da condição de Microempreendedor individual
Comprovante
Comunicação interna
Comunicado
Contrato Social
Cronograma
Croqui
Declaração de Atividade não Constante
Declaração de Conformidade Ambiental
Defesa Administrativa
Documento de identificação pessoal
Estudo Ambiental Simplificado
Estudo de Conformidade Ambiental
Estudo de Impacto de Vizinhança
Estudo Preliminar
Formulário
Guia de Pagamento/boleto
Inventário
Laudo
Licença
Licença Ambiental de Instalação
Licença Ambiental de Operação
Licença Ambiental Prévia
Manual
Nota Fiscal Bloco/física
Nota Fiscal Eletrônica
Matrícula Imobiliária
Memorando
Memorial de cálculo

MED
MEJ
NTM
NOT
NTF
OFI
PGR
PLA
PLG
RAD
POR
PRO
RRT
REL
RAP
RFG
REQ
AVB
DOA
RES
TAX
VIA
4.

Memorial Descritivo
Memorial justificativo
Norma Técnica Municipal
Nota Técnica
Notificação
Ofício
Peça Gráfica (plantas, cortes, elevações, etc.)
Plano
Plano de Gerenciamento
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
Portaria
Procuração
Registro de Responsabilidade Técnica
Relatório
Relatório Ambiental Prévio
Relatório Fotográfico
Requerimento
Termo de averbação
Termo de doação
Termo de responsabilidade
Taxa
Termo de Viabilidade

CAMPO IV

Versão ou revisão do projeto e/ou documento do processo. Deve-se indicar o número da
revisão do projeto que está sendo submetida à análise ou reanálise. O primeiro arquivo anexado
deve ser denominado de “R00” e os demais em ordem crescente em função da quantidade de
versões corrigidas reenviadas para nova análise.
SIGLA

REVISÃO REFERÊNCIA

ANÁLISE

R00
R01
R02

Revisão 00
Versão inicial
Objeto da 1ª Análise Prévia
Revisão 01
1ª alteração
Objeto da 2ª Análise Prévia
Revisão 02
2ª alteração
Objeto da 3ª Análise Prévia: Aprovação ou Indeferimento
Apenas nos casos de processos que exijam maior número de análises prévias, os quais
serão definidos em normas e atos pertinentes, deve-se seguir a numeração em ordem crescente
em função da quantidade de versões até a aprovação.
5.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA NOMENCLATURA
DOCUMENTO

Declaração de Atividade Não Constante

NOMENCLATURA
NOME-ANC-DNC-

Atestado de Edificação em Área de Risco
Anotação de Responsabilidade Técnica do Projeto Legal de Arquitetura
Cronograma de Execução da Obra de Arquitetura
Laudo técnico das condições da obra
Projeto Legal de Arquitetura / Projeto Arquitetônico
Termo de Responsabilidade do Projeto Legal de Arquitetura
Relatório Fotográfico da edificação
Registro de Responsabilidade Técnica do Projeto Legal de Arquitetura
Termo de Doação de AUPE
Termo de Doação de Área Verde Livre
Memorial de Cálculo Hidrossanitário as built
Projeto Hidrossanitário as built
Baixa de ART
Cadastro Técnico Federal
Atestado de conformidade do Corpo de Bombeiros
Contrato Social do proprietário do imóvel confrontante
Matrículas imobiliárias de imóveis confrontantes
Alvará de Construção
Termo de Viabilidade para construção
Alvará de Demolição
Alvará de Funcionamento
Anuência do órgão pertinente quanto à Faixa de Domínio
Projeto Hidrossanitário aprovado
Certidão Negativa de Débitos do Imóvel
Croqui ou imagem de localização do imóvel
Matrícula imobiliária do imóvel em análise
Estudo Ambiental Simplificado
Estudo de Conformidade Ambiental da LAOc
Formulário de Informação da AuA
Relatório fotográfico e descritivo do cumprimento das condicionantes
Certidão de Cadastramento Ambiental
Autorização de terraplanagem

R00
NOME-ARI-ATE-R00
NOME-ARQ-ART-R00
NOME-ARQ-CROR00
NOME-ARQ-LAUR00
NOME-ARQ-PGRR01
NOME-ARQ-RES-R00
NOME-ARQ-RFGR00
NOME-ARQ-RRT-R00
NOME-AUP-DOAR00
NOME-AVL-DOAR00
NOME-BID-MEC-R00
NOME-BID-PGR-R00
NOME-BXA-CPRR00
NOME-CAD-CPRR00
NOME-CBM-ATER00
NOME-CFR-CSO-R00
NOME-CFR-RMI-R00
NOME-CON-ALVR00
NOME-CON-VIA-R00
NOME-DEM-ALVR00
NOME-FUN-ALV-R00
NOME-FXD-ANUR00
NOME-HID-PGR-R00
NOME-IMV-CND-R00
NOME-IMV-CRQ-R00
NOME-IMV-RMI-R00
NOME-LAE-EAS-R00
NOME-LAE-ECA-R01
NOME-LAE-FOMR00
NOME-LAE-RFG-R00
NOME-LCA-CCAR00
NOME-MTP-AUT-

Defesa Administrativa
Memorial Descritivo do Proj. Atualização de Confrontações, Medidas e
Área
Planta do Projeto de Atualização de Confrontações, Medidas e Área
Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros
Projeto Preventivo de Incêndio
Memorial Descritivo do Projeto de Desmembramento
Planta do Projeto de Desmembramento
Termo de Viabilidade para Desmembramento
Cronograma de Execução do Loteamento
Estudo Preliminar para Loteamento
Termo de Viabilidade para Loteamento
Anuência do proprietário do imóvel em análise
Certidão Negativa de Débitos do Proprietário/Requerente
CPF/CPNJ do proprietário
Procuração do proprietário do imóvel em análise
Comprovante de abertura de protocolo
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
Alvará de Reforma E/OU Ampliação
Anotação de Responsabilidade Técnica do Regularização de Obra
Certidão de Regularização de Obra
Comprovante de Destinação de Resíduos gerados
Atestado de conformidade da Vigilância Sanitária
Resultado da consulta do REGIN
Comprovante de tempo da edificação
Planta georreferenciada de situação/localização
Anuência da Concessionária de Água
Comprovante de disponibilidade de rede de água tratada
Memorial De Cálculo Das Unidades De Controle Ambiental
Memorial Descritivo Das Unidades De Controle Ambiental
Anuência da Concessionária de Energia Elétrica
Comprovante de disponibilidade de rede de energia elétrica
Certidão de Disponibilidade de Infraestrutura Urbana
Certidão de Uso e Ocupação do Solo
Termo de Averbação da Área de Cobertura Florestal
Inventário Florestal
Planta Planimétrica da Vegetação

R00
NOME-PAI-DEF-R00
NOME-PAT-MED-R00
NOME-PAT-PGR-R00
NOME-PCI-LAU-R00
NOME-PCI-PGR-R00
NOME-PDM-MEDR00
NOME-PDM-PGRR00
NOME-PDM-VIA-R00
NOME-PLT-CRO-R00
NOME-PLT-EPR-R00
NOME-PLT-VIA-R00
NOME-PRP-ANU-R00
NOME-PRP-CND-R00
NOME-PRP-DOC-R00
NOME-PRP-PRO-R00
NOME-PTC-CPR-R00
NOME-RCC-PLG-R00
NOME-REF-ALV-R00
NOME-ROB-ART-R00
NOME-ROB-CERR00
NOME-RSL-CPR-R00
NOME-SAN-ATE-R00
NOME-SRI-CPR-R00
NOME-TMP-CPR-R00
NOME-TSI-PGR-R00
NOME-UAT-ANUR00
NOME-UAT-CPR-R00
NOME-UCA-MECR00
NOME-UCA-MEDR00
NOME-UEL-ANUR00
NOME-UEL-CPR-R00
NOME-UIE-CER-R00
NOME-USO-CER-R00
NOME-VCO-AVBR00
NOME-VCO-INV-R00
NOME-VCO-PGRR01

Autorização de Corte

ISS da Obra
Nota Fiscal de Serviço
Nota Fiscal de Serviço
Comprovante de pagamento de imposto

NOME-VEG-AUCR00
NOME-VEG-CROR00
NOME-VEG-PGRR00
NOME-VRE-CPR-R00
NOME-ROB-TAXR00
NOME-ISS-GUI-R00
NOME-SER-NFB-R00
NOME-SER-NFE-R00
NOME-ISS-CPR-R00

Cadastro da Obra - CEI

NOME-CEI-CPR-R00

Cronograma de Execução da Supressão de Vegetação
Projeto de Supressão de Vegetação
Comprovação de Crédito de Reposição Florestal
Taxa de Regularização

