ANEXO I
REQUERIMENTO
(Anexo à Lei Municipal nº ...., de ... de ....... de 20....)
Processo nº.

/
DADOS DO REQUERENTE

Nome:
RG:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Número:

Complemento:

Bairro:

Município:

UF:

Telefone (fixo):

CEP:

Telefone (celular):

E-mail:
DADOS DO PROPRIETÁRIO
Nome:
RG:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Número:

Complemento:

Bairro:

Município:

UF:

Telefone (fixo):

CEP:

Telefone (celular):

E-mail:
LOCAL DO EVENTO
Endereço:

Número:

Complemento:

Bairro:

Inscrição Imobiliária:

CEP:
Inscrição Mobiliária:
SOLICITAÇÃO

VENHO PELO PRESENTE REQUERER EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA, DE
ACORDO COM OS BENEFÍCIOS DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS – PRO PIEDADE –
MODALIDADE DE REGULARIZAÇÃO AUTOMÁTICA/SIMPLIFICADA.
METRAGEM A SER CERTIFICADA: _____m²
PARA TANTO, JUNTA OS DOCUMENTOS ANEXOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MENCIONADA.

Nestes termos,
P. Deferimento
Piedade

, em de

de 20 .

____________________________
Assinatura do Requerente

ANEXO II
(Anexo à Lei Municipal nº ..., de ... de..... de 20....)
DECLARAÇÃO
(Modelo simplificado para regularização automática de edificação)

O signatário abaixo-assinado, na condição de Proprietário(s) do imóvel sito à Rua ......................
.................................., Inscrição Imobiliária............................................, declara que:
1 - Para efeito de obtenção da REGULARIZAÇÃO AUTOMÁTICA e CERTIFICADO DE
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS, que as construções existentes no local em questão atendem às
exigências do Plano de Regularização de Obras – PRO/PIEDADE.
2 - As disposições internas dos compartimentos, as dimensões, as funções e o desempenho da
edificação resultante da regularização são de nossa responsabilidade.
3 - Estou ciente de que a regularização ora pretendida não implica em reconhecimento por
parte do Município, sobre o direito de propriedade do imóvel e nem gera qualquer direito
subjetivo à indenização ou retenção por benfeitoria.
4 - Declaro que a edificação a ser regularizada apresenta as condições de Segurança,
Estabilidade, Acessibilidade e Salubridade, exigidas pelas normas técnicas e legislação
aplicáveis à espécie.
5 - Não existem vãos de iluminação e ventilação em paredes com recuo inferior a 1,50 m da
divisa com os lotes vizinhos.
OBS: quando existir, apresentar termo de anuência de acordo com art. 3º, inciso II.
6 - Declaro que o imóvel possui sistema de abastecimento de água realizado por meio de
(ligação a rede pública de água ou outro sistema especificar o método), e que o sistema de
esgotamento sanitário é realizado por meio de (ligação a rede pública de esgoto ou sistema
autônomo de efluentes de acordo com a NBR 13969/1997 e NBR 7229/1993).
7 - A metragem irregular a ser certificada neste ato é de.... m², (metragem por extenso)
8 - Sob as penas da lei, somos responsáveis pela veracidade e exatidão das informações
prestadas nesta declaração ora apresentada
Por ser expressão da verdade firmamos a presente.

Piedade, em ____ de __________ de 20____
Proprietário:
RG:
CPF:

ANEXO III
CERTIDÃO DE CADASTRO DO IMÓVEL
Certifico, de acordo com os assentamentos constantes no protocolo sob
número xxx datado de xx de xxx de 20xx efetuados pela Seção competente desta
Prefeitura Municipal de Piedade (SP), que através de levantamento realizado no
imóvel (Croqui anexo), foi verificado que o imóvel cadastrado sob a inscrição
cadastral
xx.xxxx.xxxx.xxxxxx,
constando
como
proprietária
________________________, Área de terreno de XX,00 m², com frente para a Rua
XXXXXXXXXXXXXXXXX nº XX, Bairro XXXX, possui uma área construída de
XXX,XX m² (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX metros Quadrados).
Através deste levantamento o setor de cadastro fica autorizado a
realizar a alteração de área construída do imóvel no cadastro de IPTU, se necessário,
para posterior revisão da tributação do imóvel.
Ficam, todavia, ressalvados os direitos de a Fazenda Municipal efetuar
qualquer correção ou lapso que venham ser posteriormente apurados.
O referido é verdade e dou fé.

Piedade, .... de ..................de 20.....

XXXXXXXXXXXXXXX
Cadastro Imobiliário

Esta certidão não tem emendas nem rasuras
(Fornecida pela prefeitura)

O setor de cadastro deverá anexar a esta certidão um croqui do imóvel contendo a
área total da construção, área da construção térrea, todas as áreas de ocupação
em recuo conforme o zoneamento e uma foto frontal do imóvel.

ANEXO IV
(Anexo à Lei Municipal nº ..., de ... de........... de 20....)

TERMO DE COMPROMISSO PARA OCUPAÇÃO DE FNA E/OU RECUO FRONTAL COM ISENÇÃO
DE ÔNUS AO MUNICÍPIO

Declaro, sob a forma da lei, que isento o Município de Piedade de quaisquer
ônus, caso haja a necessidade de utilização da Faixa Não Edificante/faixa de servidão/ocupação
administrativa/recuo aéreo frontal, ocupada por edificação, havendo a necessidade de
intervenção por parte do poder público ou concessionárias que demande a utilização desse
espaço.

Declaro, ainda, estar ciente que, em caso de serviços ou manutenção de
qualquer espécie, os reparos a serem efetuados no imóvel correrão por conta deste
proprietário.

Piedade, em __ de ____ de _____.

____________________________________

Assinatura do proprietário do imóvel
RG nº
CPF nº
Endereço:

ANEXO V

(Anexo à Lei Municipal nº ...., de... de....... de 20....)

TERMO DE ANUÊNCIA DA VIZINHANÇA

Declaro, para os fins de direito, não me opor à permanência da Abertura em
distância inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), voltada para minha divisa ou a
distância inferior a 0,75cm perpendicular à divisa com o imóvel de propriedade de (imóvel em
regulariza-ção)________________________________________________________________________,
sito à _____________________________________, nº __, Bairro________________
Inscrição imobiliária nº_______________________.
Em sendo a expressão da verdade, firmo o presente.

__________________________________
Assinatura do anuente (proprietário ou procurador do imóvel lindeiro)
Nome do anuente:
RG:
CPF:
Endereço:

ANEXO VI
(Anexo à Lei Municipal nº ...., de .... de..... de 20....)

MODELO DE DECLARAÇÃO - PROPRIETÁRIOS DISTINTOS

Eu

(........................),

proprietário

do

imóvel

de

inscrição

imobiliária

nº.

____.____.____.____, inscrito na matrícula nº....... do Cartório de Registro de Imóveis de Piedade SP,
estou ciente de que, enquanto os terrenos, sobre os quais a construção indivisível estiver edificada,
pertencerem a proprietários diversos, não será possível a averbação na matrícula, de parte da
construção, tampouco de quaisquer títulos relativos à mesma, tais como contratos de locação,
constituições de garantia, compra e venda e outros.

Data ____ de ___________________de 20______

_________________________________________
Assinatura

Obs. Deverá ainda, constar na planta:
“Em caso de dissolução contratual, a parte edificada sobre os lotes individualizados estará sujeita a
nova análise, visando adequar-se ao atendimento das normas vigentes”.

ANEXO VII
(Anexo à Lei Municipal nº ..., de..... de...... de 20....)
DECLARAÇÃO
(Modelo simplificado para regularização simplificada de edificação)
O signatário abaixo-assinado, na condição de Proprietário (s) do imóvel sito à Rua............ ....... ....... .........,
inscrição imobiliária....... ....... ....... ....... ......., declaro que:

1 - Para efeito de obtenção da REGULARIZAÇÃO INSTANTÂNEA e CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO
DE OBRAS, que as construções existentes no local em questão atendem às exigências do Plano de
Regularização de Obras - PRO/PIEDADE.
2- As disposições internas dos compartimentos, as dimensões, as funções e o desempenho da edificação
resultante da regularização são de nossa responsabilidade.
3 - Estamos cientes de que a regularização ora pretendida não implica em reconhecimento por parte do
Município, sobre o direito de propriedade do imóvel e nem gera qualquer direito subjetivo à indenização ou
retenção por benfeitoria.
4 - Declaramos que a edificação a ser regularizada apresenta as condições de Segurança, Estabilidade,
Acessibilidade e Salubridade, exigidas pelas normas técnicas e legislação aplicáveis à espécie.
5 - Não existem vãos de iluminação e ventilação em paredes com recuo inferior a 1,50 m da divisa com os
lotes vizinhos.
OBS: quando existir, apresentar termo de anuência de acordo com artigo 3º, inciso II.
6 - Declaramos que o imóvel possuí sistema de abastecimento de água realizado por meio de (ligação a rede
pública de água ou outro sistema especificar o método), e que o sistema de esgotamento to sanitário é
realizado por meio de (ligação a rede pública de esgoto ou sistema autônomo de efluentes de acordo com a
NBR 13969/1997 e NBR 7229/1993).
7 - A metragem irregular a ser certificada neste ato é de m², (metragem por extenso)
8 - Sob as penas da lei, somos responsáveis pela veracidade e exatidão das informações prestadas nesta
declaração ora apresentada.

Por ser expressão da verdade firmamos a presente.
Piedade , em __ de ________ de 20__

Proprietário
RG:
CPF:

Profissional
CAU/CREA
RRT/ART

ANEXO VIII
(Anexo à Lei Municipal nº ...., de ...... de ........ de 20....)

(Fornecido pela prefeitura)

ANEXO IX
(Anexo à Lei Municipal nº ..., de ... de ..... de 20....)
Processo nº.

/
DADOS DO REQUERENTE

Nome:
RG:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Número:

Complemento:

Bairro:

Município:

UF:

Telefone (fixo):

CEP:

Telefone (celular):

E-mail:
DADOS DO PROPRIETÁRIO
Nome:
RG:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Número:

Complemento:

Bairro:

Município:

UF:

Telefone (fixo):

CEP:

Telefone (celular):

E-mail:
LOCAL DO EVENTO
Endereço:
Complemento:

Número:
Bairro:

Inscrição Imobiliária:

CEP:
Inscrição Mobiliária:
SOLICITAÇÃO

VENHO PELO PRESENTE REQUERER ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO E EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA, DE ACORDO COM OS BENEFÍCIOS DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS – PRO
PIEDADE – MODALIDADE DE REGULARIZAÇÃO COMPLETA.
PARA TANTO, JUNTA OS DOCUMENTOS ANEXOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MENCIONADA.

Nestes termos,
P. Deferimento
Piedade, em de

de 20 .

____________________________
Assinatura do Requerente

ANEXO X
(Anexo à Lei Municipal nº ...., de .... de..... de 20....)

DECLARAÇÃO
(Modelo simplificado para regularização completa de edificação)
Nós abaixo-assinados, na condição de Proprietários, autores do projeto e responsáveis técnicos pela
regularização do imóvel sito à Rua................. , inscrição imobiliária . . . , declaramos que:
1 - Para efeito de obtenção do ALVARÁ DE CONSERVAÇÃO e CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA da
Edificação e tendo em vista a obrigatoriedade de apresentar o projeto de forma simplificada, afirmamos que o
projeto anexo é fiel às construções existentes no local em questão e atende as exigências do PLANO de
Regularização de OBRAS – PRO/PIEDADE.
2- As disposições internas dos compartimentos, as dimensões, as funções e o desempenho da edificação
resultante da regularização são de nossa responsabilidade.
3 - Estamos cientes de que a aprovação deste projeto não implica em reconhecimento por parte do Município,
sobre o direito de propriedade do imóvel e nem gera qualquer direito subjetivo à indenização ou retenção por
benfeitoria.
4 - Declaramos que a edificação a ser regularizada apresenta as condições de Segurança, Estabilidade,
Acessibilidade e Salubridade, exigidas pelas normas técnicas e legislação aplicáveis à espécie.
5 - Não existem vãos de iluminação e ventilação em paredes com recuo inferior a 1,50 m da divisa com os lotes
vizinhos.
OBS: quando existir, apresentar termo de anuência de acordo com artigo 3º, inciso II.
6 - Declaramos que o imóvel possuí sistema de abastecimento de água realizado por meio de (ligação a rede
pública de água ou outro sistema especificar o método), e que o sistema de esgotamento
sanitário é realizado por meio de (ligação a rede pública de esgoto ou sistema autônomo de efluentes de
acordo com a NBR 13969/1997 e NBR 7229/1993).
7 - Sob as penas da lei, somos responsáveis pela veracidade e exatidão das informações prestadas nesta
declaração e no projeto ora apresentado.
Por ser expressão da verdade firmamos a presente.
Piedade, em __ de ________ de 20__

Proprietário

Profissional

RG:

CAU/CREA

CPF:

RRT/ART

Anexo XI
(Anexo à Lei Municipal nº ....., de .... de ......... 20....)

TABELA DE CÁLCULO ANEXO XII
FRONTAL
#N/D

QUAL O ZONEAMENTO?

ÍNDICES DA ZONA
RECUO
TO
LATERAL FUNDOS
#N/D
#N/D
#N/D

CA
#N/D

VALOR VENAL DO IMÓVEL
VALOR DA TAXA DE CONSTRUÇÃO

R$7,43
OBSERVAÇÃO

ÁREA DO TERRENO (M²)
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM AZUL
ÁREA CONSTRUÍDA (M²)
ÁREA CONSTRUÍDA TÉRREO (M²)
TAXA DE OCUPAÇÃO

#DIV/0!

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

#DIV/0!

TIPO DE INVAÇÃO DO RECUO
FRONTAL (M²)
LATERAL (M²)
FUNDOS (M²)
TOTAL INVASÃO DO RECUO

0

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DO RECUO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

#DIV/0!
R$0,00
R$0,00

TAXA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

#DIV/0!

