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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL  DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
COORDENADORIA SETORIAL DE PROJETOS

Campinas,              de                                de               .

ASSINATURA DO REQUERENTE



FO1395/FEV/20 - SEINFRA - VIA ÚNICA - FORMATO A4 (210 x 297 MM)

I - DE PROJETO GEOMÉTRICOANÁLISE 

l  Procuração com firma reconhecida se o requerente não for o proprietário ou responsável técnico (formulário FO1351);

 Obs.:  O reconhecimento de firma será dispensado somente no caso de atendimento presencial, sendo ainda necessário o 

                         reconhecimento cartorial quando o proprietário ou responsável técnico não protocolize o pedido pessoalmente.

l  ART do responsável técnico (original ou cópia conferida pelo servidor);

l  Para empreendimentos adjacentes às rodovias, apresentar autorização do órgão competente (original ou cópia conferida 
pelo servidor);

l  01 (uma) via da planta de diretrizes viárias urbanísticas aprovada pelo SEPLURB para a área do projeto e o entorno;

l  01 (uma) via do projeto básico, com o parecer favorável da SEPLURB e da EMDEC, com o detalhamento das diretrizes 
viárias – traçado básico em planta contendo os raios de curvatura e os eixos longitudinais das vias estaqueados; perfis 
longitudinais contendo as declividades das vias e os parâmetros geométricos das curvas verticais (“K”). seções 
transversais tipo das vias. Deverão ser adotados padrão de apresentação e parâmetros técnicos e geométricos básicos 
compatíveis com as recomendações técnicas da PMC;

l  01 (uma) via do projeto geométrico executivo com o detalhamento do traçado em planta, perfis longitudinais e seções 
transversais, com padrão de apresentação e parâmetros técnicos e geométrico compatíveis com as recomendações 
técnicas da PMC e com o manual padrão DPOV/SEINFRA –“Procedimentos Básicos para Apresentação de Projetos 
Geométricos de Vias Urbanas”.

III - AUTORIZAÇÃO POR PERMISSÃO,  A TÍTULO PRECÁRIO  E ONEROSO,  O USO  DAS  VIAS PÚBLICAS,  INCLUSIVE  DO
      ESPAÇO  AÉREO   E   DO  SUBSOLO   E   DE  OBRAS  DE  ARTE  DE  DOMÍNIO  MUNICIPAL,   PARA  A  IMPLANTAÇÃO,   
      INSTALAÇÃO   E   PASSAGEM   DE   EQUIPAMENTOS   URBANOS   DESTINADOS   À   PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE 
      INFRAESTRUTURA POR ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO

l  Procuração com firma reconhecida se o requerente não for o proprietário ou responsável técnico (formulário FO1351);

 Obs.:  O reconhecimento de firma será dispensado somente no caso de atendimento presencial, sendo ainda necessário o 

                         reconhecimento cartorial quando o proprietário ou responsável técnico não protocolize o pedido pessoalmente.

l  03(três) vias ou jogos do projeto;

l  ARTs (Projeto e Execução da obra);

l  Memorial Descritivo detalhado da obra;

l  Inscrição do responsável Técnico na SEPLURB (apresentar  cópia do cartão ou folha com liberação da SEPLURB);

l  Liberação da CPFL para uso de postes (cópia do e-mail com o visto/liberação, emitido pela CPFL), se a obra for entrada de 
energia elétrica.

l Cópia do ALVARÁ e do Carimbo da planta arquitetônica aprovada pela SEPLURB do empreendimento;

l Protocolizar na EMDEC pedido de aprovação quanto ao” tráfego” Apresentando 03(três) vias do projeto e requerimento no 
ato desse pedido na Rua Sales de Oliveira n.1038, Vila Industrial. (Obs. A EMDEC encaminha os documentos para a PMC 
para que sejam  anexá-los ao processo);

l Solicitar cadastros de água e esgoto na SANASA, quando a obra for subterrânea;

l Cópia do Cartão CNPJ;

l Cópia do Contrato Social com Atas da Requerente e/ou daquela que for se responsabilizar pela obra, se for o caso.

II - DE PROJETO DE DRENAGEMANÁLISE 

l  Procuração com firma reconhecida se o requerente não for o proprietário ou responsável técnico (formulário Fo1351);

 Obs.:  O reconhecimento de firma será dispensado somente no caso de atendimento presencial, sendo ainda necessário o 

                         reconhecimento cartorial quando o proprietário ou responsável técnico não protocolize o pedido pessoalmente.

l  Análise prévia realizada pelo Departamento de Urbanismo e/ou projeto geométrico aprovado pela Coordenadoria Setorial 
de Projetos;

l  Projeto de drenagem contendo estudo hidrológico, memorial de cálculo/descritivo, peças gráficas com áreas 
contribuintes, traçado em planta, perfil longitudinal, detalhes construtivos, elementos topográficos, cadastro de redes 
existentes e interferências;

l  Manifestação ambiental municipal composta por exame técnico municipal e/ou licença prévia e demais documentos 
pertinentes;

l  Autorização para passagem de galeria em áreas de terceiros (material gráfico e descritivo);

l  Mídia digital com arquivos em extensão DWG.

IMPRESSO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - R.: 0845

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTOCOLIZAÇÃO

OBS.: Preliminarmente à protocolização, é necessária a conferência dos documentos pela Coordenadoria Setorial de Projetos (17º andar).
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