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Anexo I 

Geoprocessamento 

Normas para recebimento de arquivos digitais para uso no Geoprocessamento da 

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. 

1. Introdução 

 

O presente documento traz definições na forma de entrega dos arquivos digitais 

que deverão ser fornecidos à Prefeitura no momento de aprovação dos loteamentos e 

empreendimentos, parcelamentos do solo e demais ações que trate da base cartográfica 

georreferenciada do Município de São José do Rio Preto. 

 

2. Definições 

 

Para recebimento dos arquivos digitais, a Prefeitura irá adotar parâmetros 

definidos em sistemas referendados e homologados por órgãos reguladores, tais como 

IBGE, CONCAR E OpenGIS Consortium. Os arquivos deverão sempre, ser fornecidos 

georreferenciados, com precisão posicional igual, ou melhor, daquela definida pelo INCRA, 

para georreferenciamento de imóveis rurais. 

 

2.1. Sistema Geodésico Brasileiro 

 

De acordo com o decreto Presidencial nº 5.334/2005, assinado em 06 de janeiro, 

que deu nova redação ao artigo 21 do Decreto nº 89.817 de 20 de junho de 1984, que 

define Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional, foi instituído 

como sistema de referência oficial do Brasil, o SIRGAS (Sistema Referencial Geocêntrico das 

Américas), atualmente SIRGAS 2000. 

 

2.2. Open Geospatial Consortium – OGS 

Open Geospatial Consortium (Consórcio Geoespacial Aberto) é uma organização 
voluntária internacional de padrões de consenso. No OGC, mais de 280 organizações 
comerciais, governamentais, instituições sem fins lucrativos e instituições de pesquisa do 
mundo todo, colaboram num processo de dados aberto de consenso, encorajando o 
desenvolvimento e a implementação de padrões para conteúdo e serviços de geomática e 
SIG. Anteriormente era conhecido por Open GIS Consortium ou Consórcio OpenGIS. 

Dentre outras atividades, o OGS define padrões de dados geográficos abertos, para 
que possam ser lidos por todos os programas de geoprocessamento. 

O OGS define o formato KML para dados vetoriais. 

A estrutura do KML é baseada em tags como ocorre com arquivos HTML e XML 
comuns. Estas tags do KML tem os nomes e atributos usados para objetivos de exibição 
específicas.  
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2.3. Quantum GIS 

O Quantum GIS (QGIS) é um programa de Sistema de Informação Geográfica 
(SIG/GIS) com código aberto e licenciado sob a Licença Pública Geral GNU.  

O QGIS é um projeto oficial do Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Pode 
ser utilizado em Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android. 

Pode ser utilizado tanto para dados vetoriais quanto formatos matriciais e 
apresenta diversas funcionalidades. 

Fornece um número crescente de recursos fornecidos por funções básicas e 
“plugins”. 

 

2.4. Esri Shapefile 

O Esri Shapefile ou simplesmente shapefile é um formato popular de arquivo 
contendo dados geoespaciais em forma de vetor usado por Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG). Foi desenvolvido e regulamentado pela ESRI como uma especificação 
aberta para interoperabilidade por dados entre os softwares de Esri e de outros 
fornecedores. 

Shapefiles descrevem geometrias de: pontos, linhas e polígonos. Dentre outras, 
essas geometrias podem representar Poços, Rios e Lotes respectivamente. Cada item pode 
ter atributos que os descrevem, por exemplo: nome, quadra, lote, etc. 

 

2.5. SINTER 

 

O Governo Federal instituiu através do Decreto Presidencial 8.764, de 10 de maio 

de 2016 o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que, dentre outras 

normas, estabelece padrões e obrigações para o intercambio e disponibilização de dados 

entre Municípios, Cartórios, INCRA, Receita Federal e outros órgãos que utilizam dados 

georreferenciados. O SINTER será coordenado pela Receita Federal do Brasil. 

 

3. Formato Digital Requerido 

 

Os arquivos digitais deverão ser entregues nos formatos CAD, DXF, SIG e KML, para 

diretrizes, para processo de aprovação e posteriormente para implantação na Base 

Cartográfica digital do Município. 

 

3.1. Certidões de Localização 

 

Para solicitação de certidões que versem sobre a localização do terreno e/ou área 

do interessado nas áreas do Município (urbano, rural, zoneamento, bairro, etc.), o 

interessado deverá entregar arquivo digital do tipo polígono fechado, em formato 

específico para CAD (DWG) ou SIG (Shapefile) e KML, devidamente georreferenciados ao 

SIRGAS 2000. 
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 O arquivo Kml deverá estar com as seguintes configurações:  

a) Polígono - espessura = 4, cor =amarelo (matriz=60, saturação=255 e  valor=255); 

b) Marcador –escala =1,1, cor=branco. 

 

3.2. Viabilidade 

  

Para a solicitação de viabilidade, o interessado deverá entregar em formato digital 

específico para CAD (DWG) ou SIG (shapefile) e KML um arquivo único do tipo polígono 

fechado contendo ao menos o polígono de localização, devidamente georreferenciado ao 

SIRGAS 2000.  

 O arquivo Kml deverá estar com as seguintes configurações:  

a) Polígono - espessura = 4, cor =amarelo (matriz=60, saturação=255 e  valor=255); 

b) Marcador –escala =1,1, cor=branco. 

 

 

3.3. Diretrizes 

 

Para a solicitação de diretriz, o interessado deverá entregar em formato digital 

específico para CAD (DWG) ou SIG (shapefile) arquivo planialtimétrico cadastral e KML um 

arquivo único do tipo polígono fechado contendo ao menos o polígono de localização, 

devidamente georreferenciado ao SIRGAS 2000.  

O arquivo Kml deverá estar com as seguintes configurações:  

a) Polígono - espessura = 4, cor =amarelo (matriz=60, saturação=255 e  valor=255); 

b) Marcador –escala =1,1, cor=branco. 

 

Obs.: Quando do início das obras do empreendimento, e ou loteamento, deverão 

ser demarcadas as áreas públicas, com marcos de concreto (Padronização de Marcos 

Geodésicos: Instrução técnica – Norma de Serviço do Diretor de Geociências nº 29 de 22 de 

setembro de 1988) para a conferência da Comissão Municipal de Fiscalização de 

Loteamento. O empreendedor deverá protocolar junto ao Poupa /tempo, comunicado à 

Prefeitura Municipal para a conferência das áreas públicas, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (A.R.T.). As áreas públicas não poderão ser utilizadas como jazida 

ou local de depósito de materiais. 

 

3.3.1.    Pavimentação  

Para a solicitação de diretriz, o interessado deverá apresentar:  
 
a) Anteprojeto urbanístico (01 via) com a situação pretendida (em PDF, DWG e 
DXF), criando rotas viárias que possibilitem a fluidez do trânsito local e a 
interligação da malha viária proposta, com a existente. Deverá conter identificação 
e projeção dos bairros circunvizinhos (logradouros e estradas, existentes ou 
projetados, que compõem o sistema viário municipal, as quais estejam 
relacionadas com o parcelamento do solo pretendido, linhas de transmissão de 
energia elétrica, cursos d’água, nascentes, bosques e demais interferências locais;  
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b) Art devidamente recolhida;  

 

 

3.4. Aprovação Prévia 

 

Para a aprovação de Loteamentos, Condomínios Fechados ou Empreendimentos, o 

interessado deverá entregar os seguintes arquivos digitais georreferenciados ao SIRGAS 

2000 obrigatoriamente em formato DWG:  

-Urbanístico; (o selo do projeto urbanístico deverá seguir modelo fornecido por 

esta Prefeitura Municipal.) 

-Perfil longitudinal das ruas e estradas, conforme lei municipal nº 9711/06 

 

3.5. Aprovação Definitiva 

 

Para a aprovação de Loteamentos, Condomínios Fechados ou Empreendimentos, o 

interessado deverá entregar os seguintes arquivos digitais georreferenciados ao SIRGAS 

2000 obrigatoriamente em formato DWG. 

 

3.5.1. Acessibilidade - (planta em dwg, e pdf, declaração). 

 

3.5.2. Detenção - (planta em dwg, e pdf, memória de cálculo da lagoa). 

 

3.5.3. Drenagem - (planta em dwg, e pdf, galeria de águas pluviais, detalhes, 

memoriais). 

 

3.5.4. Elétrica - (planta em dwg, e pdf).  

 

3.5.5. Esgoto - (planta em dwg, e pdf). 

 

3.5.6.  Hidráulica – (planta em dwg, e pdf). 

 

3.5.7.  Paisagístico – arquivo (arborização em dwg e pdf ) e 3 vias impressas. 

 

3.5.8.  Toponímico – arquivo dwg e pdf e 3 vias impressas.  

 

3.5.9.  Gerenciamento de Resíduos + cadastramento da obra no sigor – arquivo + 4 vias 

impressas. 

 

3.5.10. Contenção de águas pluviais – arquivo em dwg e pdf e 3 vias impressas. 

 

3.5.11. Estudo de impacto de geração de resíduos domiciliares – arquivo dwg e pdf e 4 

vias impressas. 
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3.5.12.  Pavimentação – Projeto de Pavimentação e respectiva ART devidamente 

recolhida. Ensaios dos materiais necessários a serem utilizados, acompanhados da sua 

respectiva ART devidamente recolhida. Planta em dwg, e pdf. 

 

3.5.13.  Sinalização – Projeto completo de sinalização viária, devendo o mesmo conter 

detalhes, cores, tipos e modelos de materiais a serem utilizados, localização exata (com 

todo o sistema viário do entorno e nome das vias) da área em questão, nome e 

assinatura do proprietário e do responsável pelo projeto, A.R.T. recolhida e projeto e 

execução, 01 via impressa do projeto urbanístico aprovado, e  nos casos em que for 

solicitado Relatório de Impacto de Trânsito (R.I.T.), o mesmo deverá ser entregue 

diretamente à Secretaria de Trânsito , Transportes e Segurança aos cuidados dos 

representantes desta secretaria junto a comissão. - arquivo - (dwg e pdf) e 3 vias 

impressas. 

 

3.5.14. Terraplanagem – (planta em dwg, e pdf). 

 

3.5.15. Urbanismo – planta urbanística em dwg e pdf, uma versão para o cartório 

(despoluído); 

Memorial descritivo completo inclusive das áreas públicas e memorial 

justificativo; 

 Perfil longitudinal das ruas e estradas, conforme lei municipal nº 9711/2006.  

O selo do projeto urbanístico deverá seguir o modelo fornecido por esta Prefeitura 

Municipal. 

O empreendedor deverá apresentar cronograma detalhado das obras de 

infraestruturas, que ficarão arquivados no DIPAI da Secretaria de Planejamento, 

depois de aprovados pelos órgãos competentes, além de CD-R contendo os 

projetos desenvolvido em programa CAD e georreferenciado  em SIRGAS 2000. 

 

3.6. Autorização para início das obras 

 

Quando do início das obras do empreendimento, e ou loteamento, deverão ser 

demarcadas as áreas públicas, com marcos de concreto (Padronização de Marcos 

Geodésicos: Instrução técnica – Norma de Serviço do Diretor de Geociências nº 29 de 22 de 

setembro de 1988) para a conferência da Comissão Municipal de Fiscalização de 

Loteamento. O empreendedor deverá protocolar junto ao Poupa /tempo, comunicado à 

Prefeitura Municipal para a conferência das áreas públicas, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (A.R.T.). As áreas públicas não poderão ser utilizadas como jazida 

ou local de depósito de materiais. 

Para autorização do início das obras o interessado deverá apresentar:  

a) Cronograma da obra devidamente assinado;  

b)  Documento informando a data do início dos trabalhos, nome do engenheiro 

residente responsável, assim como o nome das empresas e técnicos que 

executarão os serviços;   

c) ART de execução das obras devidamente recolhida. 
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3.7. Recebimento Final 

 

Para o Recebimento do empreendimento o interessado deverá apresentar:  

a) Projeto “AS BUILT” (01 via), com cópia digital padrão em DWG e DXF, com a 

respectiva ART devidamente recolhida; 

b) Controle Tecnológico, e demais ensaios que se fizerem necessários, realizado 

por empresa especializada, dos serviços de terraplenagem, concretagem de guias, sarjetas, 

sarjetões, passeios e pavimentação, incluindo dimensões de espessuras das camadas do 

pavimento, acompanhado das suas respectivas ART’s. Apresentar também laudo de calibração 

dos equipamentos utilizados nos ensaios; 

 

3.8. Implantação na base cartográfica do município 

 

Para a implantação de Loteamentos, Condomínios Fechados ou Empreendimentos, 

o interessado deverá entregar os seguintes arquivos digitais georreferenciados ao SIRGAS 

2000. 

 

3.8.1. Quadras 

a. O arquivo de quadra deverá ser entregue georreferenciados ao SIRGAS 2000; 

b. Deverá ser entregue no formato KML/KMZ ou Esri Shapefile; 

c. Deverá obrigatoriamente ser do tipo polígono fechado; 

d. A tabela de atributos deverá conter uma coluna de atributos denominada 

“n_quadra”, do tipo texto, tamanho 10; 

e. A tabela de atributos deverá obrigatoriamente estar preenchida, com o nome da 

quadra aprovada em cartório. 

  Exemplo: 

  Geográfico: 

  Tabela de Atributos: 

   Campo obrigatório: 

 n_quadra, do Tipo Texto 

      O nome da quadra pode ser Alfabético ou ainda Alfa-numérico (A, A1, B, AB, etc.) 

 

 

 

n_quadra

01

02
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3.8.2. Lotes 

 

a. O arquivo de quadra deverá ser entregue georreferenciados ao SIRGAS 2000; 

b. Deverá ser entregue no formato KML/KMZ ou Esri Shapefile; 

c. Deverá obrigatoriamente ser do tipo polígono fechado; 

d. A tabela de atributos deverá conter uma coluna de atributos denominada 

“n_quadra”, do tipo texto, tamanho 10; 

e. A tabela de atributos deverá conter uma coluna de atributos denominada 

“n_lote”, do tipo texto, tamanho 10; 

f. A tabela de atributos deverá obrigatoriamente estar preenchida, com o nome da 

quadra e o nome do lote aprovado em cartório. 

 

Exemplos:  

Geográfico: 

 Tabela de Atributos: 

  Campo obrigatório: 

n_quadra, do Tipo Texto 

n_lote, do Tipo Texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n_quadra n_lote

01 15

01 17

01 06

01 05

01 04

01 03

01 01

01 13

01 11

01 09

01 12

01 10

01 14

01 18

01 08

01 02

01 07

01 20

01 16

01 19

01 16

01 09

01 03

01 10

01 01

01 07

01 04

01 18

01 20

01 13

01 05

01 06

01 08

01 12

01 11

01 14

01 19

01 02

01 15

01 17
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A numeração de lote deverá ser sequencial, ficando a definição da parcela (lote) de início da 

numeração a critério do responsável, conforme exemplo abaixo: 

 

 
n_quadra n_lote

01 15

01 17

01 06

01 05

01 04

01 03

01 01

01 13

01 11

01 09

01 12

01 10

01 14

01 18

01 08

01 02

01 07

01 20

01 16

01 19

01 16

01 09

01 03

01 10

01 01

01 07

01 04

01 18

01 20

01 13

01 05

01 06

01 08

01 12

01 11

01 14

01 19

01 02

01 15

01 17

15

17

06

05

04

03

01

13

11

09

12

10

14

18

08

02

07

20

16

19

16

09

03

10

01
07

04

18

20

13

05

06

08

12

11

14

19

02

15

17
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