
1- Na Pag. 3, detalha os documentos de engenharia necessários para a regularização do alvará. 
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ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO 
RESIDENCIAL E COMERCIAL 

Prezado(a), 
 

Para solicitação de Alvará de construção para Edificação 
composta por apenas um pavimento (Térreo), sendo ela 
residencial ou comercial, necessita dos documentos abaixo: 

DOCUMENTOS DO INTERESSADO: 
DOCUMENTOS PESSOAIS. 

 Requerimento Padrão (preenchido junto a secretaria de 
infraestrutura do municipio; 

 RG ou CGF; 
 CPF ou CNPJ; 
 Inscrição no Baixa Renda (se for beneficiario); 
 Documento do terreno; 
 Autorização para construção (Lot. Mãe Rainha). 

 
* DOCUMENTOS DE ENGENHARIA¹:  
ELEMENTOS GRAFICOS E COMPLEMENTARES. 

 Memorial descritivo da obra; 
 Projeto arquitetônico (Planta baixa, planta de cobertura, 

planta de situação do terreno ou lote em referencia a 
quadra, dois cortes (longitudinal e transversal) e 
fachada; 

 Projeto hidraulico; 
 Projeto sanitário; 
 Projeto Eletrico BT; 
 Projeto de Cálculo Estrutural (2 pavimentos ou mais);  
 ART do responsável técnico (Engenheiro). 

 
Seu projeto passará por analise do corpo técnico desta 
secretaria para autorização e liberação do alvará para 
construção, podendo haver algumas modificações caso faça 
necessário. 

OBS.: O projeto deverá ser entregue em folha A1, com as cotas 
compativeis com a escala grafica utilizada. 

 
Atenciosamente, 

 

Rogério Rios 
Secretário de Infraestrutura 
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ANEXO I: Itens relevantes, ao projetista: 
 

Seção II 
Dos Projetos 

 
Art. 14 - O projeto completo de uma edificação deverá ser 
elaborado segundo a representação gráfica estabelecida pelas 
normas e diretrizes da ABNT, e compõe-se dos seguintes elementos 
básicos: 
I - Projeto arquitetônico; 
II - Projetos complementares; e 
III - especificações. 
 
Art. 15 - O projeto arquitetônico do edifício compreende, no 
mínimo: 
I - Planta de situação do terreno na quadra, contendo a 
orientação (indicação do norte magnético) e a distância para a 
esquina mais próxima; 
II - Implantação da edificação no terreno, na escala adequada, 
devidamente cotada, com todos os elementos que caracterizam 
o terreno, suas dimensões, recuos de todos elementos salientes, 
reentrantes, áreas e poços, além de todo elemento existente no 
passeio fronteiriço;  
III - Planta baixa de todos os pavimentos, na escala adequada, 
devidamente cotada, com as dimensões dos ambientes, sua 
destinação e área, vãos de iluminação e ventilação, além da 
indicação dos níveis dos pisos; 
IV - Cortes ou perfis longitudinais e transversais, que contenham a 
posição da edificação a ser construída, sua altura e todos os 
elementos salientes ou reentrantes, a identificação precisa do 
número de pavimentos, com a indicação dos respectivos níveis e 
da escada, quando houver; e  
V - Todas as fachadas distintas do edifício com a respectiva 
indicação dos materiais a serem utilizados. 
 
Art. 16 - Por ocasião da aprovação do projeto arquitetônico, o 
interessado será cientificado pelo órgão competente, dos projetos 
complementares que devam ser apresentados a partir do pedido 
de licença para edificar. 
 
Art. 20 - A análise do projeto arquitetônico será efetuada mediante 
apresentação da certidão de matrícula do Cartório de Registro de 
Imóveis ou do compromisso de compra e venda, da ART do autor 
do projeto, e ainda de 2 (duas) cópias do projeto e do memorial 
descritivo, onde serão registradas todas as observações e 
correções necessárias à aprovação. 
§ 1º - O interessado será cientificado para eventuais correções, 
quando constatados erros, omissões ou insuficiências de dados 
durante a análise do projeto. 
§ 2º - Realizadas as alterações determinadas pelo órgão 
competente, e estando apto o projeto para aprovação, o original 
deverá ser corrigido, extraindo-se as cópias necessárias para fins de 
análise e posterior licenciamento. 
§ 3º - Aprovado o projeto arquitetônico, o órgão competente da 
Prefeitura entregará cópias visadas do mesmo, acompanhadas do 
respectivo alvará, mediante o pagamento das taxas 
correspondentes. 
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Escalas para projetos: 
Arquitetura: Igual ou superior a 1/100 na representação da 
edificação. Em programas de grande porte, podem ser utilizadas 
escalas menores, com ampliações setoriais. 
Elétrico: Igual ou superior a 1/75 na representação da edificação. 
Com todos os elementos visíveis. 
Hidráulico: Igual ou superior a 1/75 na representação da 
edificação. Com todos os elementos visíveis. 
Sanitário: Igual ou superior a 1/75 na representação da edificação. 
Com todos os elementos visíveis. 
 

Escalas Usuais: 
 Planta de edificações – 1:50 / 1:75; 
 Planta de prédios maiores – 1:75 / 1:100; 
 Planta de arruamentos – 1:500 / 1:1000; 
 Planta de propriedades rurais – 1:1000 / 1:2000 / 1:5000; 
 Planta cadastral – 1:5000 / 1:10000 / 1:25000; 
 Cartas de municípios – 1:50000 / 1:100000; 
 Mapas – 1:200000 / 1:10000000. 

 

DOCUMENTOS DE ENGENHARIA: 
Com a modalidade de alvará social, as pessoas enquadradas no 
programa do governo e inscritas como baixa renda, terão 
abonados alguns projetos para a regularização da obra, conforme 
descritos abaixo: 

(Alvará baixa renda): 
 Memorial descritivo da obra; 
 Projeto arquitetônico (Planta baixa, planta de cobertura, 

planta de situação do terreno ou lote em referencia a 
quadra, dois cortes (longitudinal e transversal) e fachada; 

 ART do responsável técnico (Engenheiro). 
OBS.: Limitando-se a 80m2 de área construída. 

 

(Alvarás em Geral): 
 Memorial descritivo da obra; 
 Projeto arquitetônico (Planta baixa, planta de cobertura, 

planta de situação do terreno ou lote em referencia a 
quadra, dois cortes (longitudinal e transversal) e fachada; 

 Projeto hidraulico; 
 Projeto sanitário; 
 Projeto Eletrico BT; 
 Projeto de Cálculo Estrutural (2 pavimentos ou mais);  
 ART do responsável técnico (Engenheiro). 
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REQUERIMENTO (ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO) 
 

DADOS DO SOLICITANTE: 
PESSOA FÍSICA: 
NOME:  __________________________________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________________________ 
DOCUMENTO:  _______________________________  RG  CPF 
NUM. BENEFICIO: ___________________________________________ 
 
PESSOA JURIDICA: 
RAZÃO SOCIAL:_________________________________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________________________ 
DOCUMENTO: _______________________________ CGF  CNPJ 
 

DADOS DA OBRA: 
ENDEREÇO DA OBRA: ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 

COMERCIALRESIDENCIALTIPO DE OBRA:
   USO MISTO 
NÚMERO DE PAVIMENTOS:_______________________________________ 
ÁREA CONSTRUIDA: ___________________________________________ 
DESCRIÇÃO DA OBRA:___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
ENQUADRAMENTO:  ALVARÁ SOCIAL ALVARÁ GERAL 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO: 
NOME:  __________________________________________________ 
PROFISSÃO: __________________________________________________ 
NÚMERO ART/RRT: ______________________________________________ 
 

ANEXOS RECEBIDOS: 
DOCUMENTOS PESSOAIS; 
DOCUMENTOS DO TERRENO; 
REQUERIMENTO PREENCHIDO E ASSINADO; 
PROJETO ARQUITETÔNICO; 
PROJETO HIDRAULICO; 
PROJETO SANITÁRIO; 
PROJETO ELETRICO BT; 
PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL; 
ART DO RESPONSÁVEL TECNICO; 
MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA. 

 

 

Acaraú/CE, _____de________________de________. 

 

 

_______________________________ 
REQUERENTE 




