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CERTIDÃO DE DIRETRIZES 

 

Para emissão de CERTIDÃO DE DIRETRIZES para implantação de loteamentos, 

conjuntos habitacionais, condomínios e empreendimentos de grande porte, 

deverá ser protocolizado junto ao POUPATEMPO, recolhendo a taxa definida de 

acordo com o Decreto Municipal nº 17.918 de 18 de Dezembro de 2017, os 

seguintes documentos: 

 

A – REQUERIMENTO: 1 (uma) via do requerimento solicitando certidão de 

diretrizes e informando a pretensão do empreendimento a ser implantado - 

loteamento fechado ou aberto, condomínio, conjunto habitacional (inclusive 

constando a quantidade de casas, prédios, apartamentos, etc), assinado pelo 

proprietário da área ou seu procurador (02 vias). 

 

B – ARQUIVO DIGITAL (da área objeto da matrícula onde será implantado o 

empreendimento), georreferenciado ao sistema de coordenadas definido pelo 

Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS 2000) - Consultar os arquivos ANEXO I – 

GEOPROCESSAMENTO e ANEXO II – IBGE – PADRONIZAÇÃO DOS MARCOS 

GEODÉSICOS. 

 

C – LEI DE INCLUSÃO DA ÁREA NO PERÍMETRO URBANO (cópia simples) ou 

Certidão de Perímetro Urbano emitida pela Prefeitura. 

 

D – ANTEPROJETO do empreendimento a ser implantado.  

Projeto Urbanístico devidamente assinado pelo proprietário da área e pelo 

responsável técnico (anexar ART/RRT), com o parcelamento de solo pretendido, 

caso haja (optativo).  

 

E – 9 (NOVE) PASTAS encartadas com os seguintes títulos: 

1) ACESSIBILIDADE 

2) DRENAGEM 

3) ELÉTRICA 
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4) MEIO AMBIENTE 

5) PARCELAMENTO DE SOLO 

6) PAVIMENTAÇÃO 

7) SeMAE 

8) TOPOGRAFIA 

9) TRÂNSITO 

Em cada uma das pastas deverá conter: 

 CÓPIA DO REQUERIMENTO (cópia simples); 

 CERTIDÃO DA MATRÍCULA DA ÁREA (atualizada)  retirada junto 

ao Oficial de Registro de Imóveis: 

  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO 

CADASTRAL (da área onde será implantado o empreendimento e 

do entorno), assinado pelo proprietário da área e pelo responsável 

técnico: 

 ART/RRT do responsável técnico pelo Levantamento Topográfico 

Planialtimétrico Cadastral, devidamente recolhida. 

 Em caso de empreendimento, deverá ser acrescida 1 (uma) pasta com os 

mesmos documentos relacionados no item “D”, direcionada ao 

departamento de COORDENADORIA DE OBRAS PRIVADAS. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

  

O andamento do protocolo deverá ser acompanhado no site da prefeitura 

(www.riopreto.sp.gov.br).  

O requerimento descrito no item “A” deverá conter dados para contato, tais como 

telefone, e-mail e endereço para correspondência. 

A não apresentação da documentação referenciada, nos exatos termos 

solicitados, implicará no indeferimento do pedido. 
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