
CHECK LIST PROJETOS PMI 
 Ler o plano diretor e verificar em que Zona Urbana encontra-se o lote (Lei 204/2008) 
 
Antes de entregar os projetos na prefeitura verificar. 
 
1. Registro de Imóveis, deve estar dentro do prazo de 90 dias;  

 
2. Verificar no projeto se o nome do proprietário confere com o nome no registro de imóveis; 
 
3. A  localização: Balneário, quadra, lote, área do lote, deve estar de acordo com o registro de imóveis; 
 
4. Se estiver próximo à beira mar ou rio, deve apresentar “Parecer Ambiental” 

Verificar sempre com o mapa de uso e ocupação do solo. 
 
5.  Estatística conferir com Guia de viabilidade:  

 Nome do proprietário; 

 Nome do responsável; 

 Indicação fiscal;  

 cadastro municipal; 

 zona; 

 quadricula;  

 Nome da rua; 

 nº predial; 

 código do logradouro; 

 seção; 

 Murado, patrimônio, passeio, situação, topografia, pedologia, profundidade e testadas; 

 Área do lote; 

 Área atingida, (área do térreo total); 

 Área remanescente (área do lote menos área atingida); 

 Dados da edificação, unidades; 

 Conferir  áreas, taxas e coeficiente; 

 Verificar se a altura total da obra confere com corte; 

 Verificar se o cálculo das áreas conferem com a área dos projetos apresentados; 

 Apresentar planta cotada na frente ou verso da folha. 
 

6.  Plantas: (verificar se tem três cópias de cada) 

 Áreas calculadas conferem; 

 Paredes na divisa devem ter 20 cm de espessura mínima; 

 Afastamento das divisas (nas laterais onde abrem janelas deve ter no mínimo 1,50); 

 Cotas; 

 Pé direito mínimo 2,60 m; 

 Iluminação e ventilação, atender lei 005/2003 – capitulo III, seção II, subseção V; 

 Cortes, deve conferir com as plantas; 

 Elevações, deve conferir com as plantas; 

 Altura total da obra, anotar na estatística; 
 
7.  Escada: 

 Em regularização não se enquadra na lei 

 Largura mínima em comércios e residências coletivas de 1,20m; 

 Com desnível  igual ou superior a 2,80m deve ter patamar; 

 Degrau altura entre 0,175 a 0,20 m; 

 Degrau  largura uniforme de 0,27 m; 
 
8.  Estacionamento: (Lei Complementar nº 42/2014) 

 Residencial multifamiliar com unidades maiores que 100m² – 1 vaga cada 100,00 m²; 

 Residencial multifamiliar com unidades menores que 100m² – 1 vaga por unidade; 

 Comercial – 1 vaga cada 100,00 m²; 



 
9.  Fossa filtro e sumidouro:  (NBR 7229 e NBR 13969) 

 Em regularização deve representar fossa e sumidouro existentes, não precisa cálculo, projeto... 

 Deve apresentar o cálculo; 

 Apresentar o tipo de manutenção e sistema de limpeza; 

 Deve estar distante 1,50 m das divisas e das construções; 

 Deve estar distante 3,00 m do cavalete de água; 

 O sistema representado na implantação deve conferir com o detalhamento em planta e corte; 

 Os volumes calculados devem ser do volume de líquido; 

 O termo de responsabilidade deve estar assinado e com firma reconhecida; 
Obs: em caso de reforma que aumente quartos, deve ser revisto o sistema de tratamento de esgoto para 
atender a norma. 

 
10.  Nas ARTs   verificar os dados  

  As ART’s devem ser do estado de Santa Catarina 
 Abaixo seguem os códigos usuais, sofrendo pequenas alterações conforme o projeto 

 

RRT (para arquitetos) ART de construção (para engenheiros) 

Verificar se a área confere com a estatística 12 53 A0 106        14 (arquitetônico)alvenaria 

Proprietário 12 53 A0 101        14 (arquitetônico)madeira 

Balneário / Quadra / Lote 12 53 A0 425        14 (hidráulico) 

Verificar por quais serviços ele é responsável 12 53 A0 301        14 (estrutural) 

Se for só pelo arquitetônico 12 53 B1 106        41 (elétrico) 

Deve apresentar ART de outro profissional 12 53 B0 801        45 (medidor) * 1 ou 2 

Com os complementares 23 # A0 804          14 (topografia) 

 Verificar se a área confere com a estatística 

 Proprietário 

 Balneário / Quadra / Lote 

 
 Verificar se no laudo consta que é anterior a 2001 (Lei 65/2001) 

ART de regularização residencial ART de regularização residencial/comercial 

Apresentar laudo e comprovantes com fotos Apresentar laudo e comprovantes com fotos 

30 24 A0 106           14 (arquitetônico)alvenaria 30 60 A0 110        14 (arquitetônico)alvenaria 

24 # A0110              14 (laudo) 24 #   A0110          14 (laudo) 

15 24 A0 425           14 (hidráulico) 30 24 A0301          14 (estrutural) 

15 24 A0 301           14 (estrutural) 30 24 B1 106          41 (elétrico) 

15 24 B1 106           41 (elétrico) 30 24 A0 425         14 (hidráulico) 

15 24 B0  801          45 (medidor) * 1 ou 2 30 24 B0801           45 (medidor) * 1 ou 2 

23 # A0 804            14 (topografia) 23 # A0 804            14 (topografia) 

Verificar se a área confere com a estatística Verificar se a área confere com a estatística 

Proprietário Proprietário 

Balneário / Quadra / Lote Balneário / Quadra / Lote 

 
 

ART de regularização residencial/comercial Obs: em caso de regularização,  se a 
construção avançar sobre o recuo deve ser 
calculada a área tanto do térreo quanto do 
superior, para gerar a taxa. 
 
*Acima de 2 medidores ou acima de 36 Kv só 
técnico ou engenheiro eletricista podem 
assinar 

Apresentar laudo e comprovantes com fotos 

30 60 A0 102        14 (arquitetônico) madeira 

24 #   A0102          14 (laudo) 

30 24 A0301          14 (estrutural) 

30 24 B1 106          41 (elétrico) 

30 24 A0 425         14 (hidráulico) 

30 24 B0801          45 (medidor) * 1 ou 2 

23 # A0 804          14 (topografia) 

Verificar se a área confere com a estatística 

Proprietário 

Balneário / Quadra / Lote 

 


