Prefeitura Municipal de Franco da Rocha

Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Mobilidade Urbana
Para Abertura do Processo de Construção e Regularização Solicitamos os Seguintes Itens:
APRESENTAR O(S) SEGUINTE(S) DOCUMENTO(S):
(

PESSOA FISICA

) Requerimento solicitando aprovação de projeto contendo as seguintes informações:
Dados do Proprietário
Nome e endereço completo do proprietário, incluindo telefone para contato e endereço eletrônico (e-mail);
Dados da Obras
Endereço da obra (rua, nº, bairro, lote, quadra, inscrição cadastral e município);
Dados do Responsável Técnico
Telefone para contato e endereço eletrônico (e-mail);

(

) Cópia completa e atualizada da matrícula do lote;

(

) Cópia do compromisso de compra e venda em nome do responsável ou de quem se fizer necessário;

(

) Cópia do RG e CPF do proprietário;

(

) Cópia do demostrativo do carnê de IPTU do ano de exercício;

(

) Cópia da carteira de registro do responsável técnico valido;

(

) Cópia do licenciamento municipal do responsável técnico do ano de exercício;

(

) Cópia da ART ou RRT de responsabilidade técnica de Projeto Arquitetônico;

(

) Anexar comprovante de pagamento e/ou boleto de ART ou RRT de Projeto Arquitetônico;

(

) Cópia da ART ou RRT de responsabilidade técnica de Execução de Obra;

(

) Anexar comprovante de pagamento e/ou boleto de ART ou RRT de Execução de Obra;

(

) Cópia da ART ou RRT de responsabilidade técnica de Regularização Predial;

(

) Anexar comprovante de pagamento e/ou boleto de ART ou RRT de Regularização Predial;

(

) 2 (duas) vias do projeto para análise e deliberações.

(

) 2 (duas) vias do memorial para análise e deliberações.

APRESENTAR O(S) SEGUINTE(S) DOCUMENTO(S) ESPECIFICO(S):
(

) Apresentar formulário de tributos preenchido;

(

) Apresentar formulário específico para a movimentação de terra preenchido;

(

) Apresentar Certidão de Uso e Ocupação do Solo.
OBSERVAÇÃO
Apresentação dos itens relacionados acima não impedem a solicitação de novas documentações se julgado necessário
para continuidade da análise do processo.
Franco da Rocha, _____ de ___________ de 201__
_____________________________
Proprietário ou Responsável

_____________________________
Seção de Projetos
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