
Número: Complemento: Bairro:

Inscrição Imobiliária do imóvel: 

Responsável pelo imóvel/empresa

Sim Não

PREENCHA TODOS OS CAMPOS ABAIXO COM LETRA DE FORMA LEGÍVEL  OU DIGITADO 

CPF / CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SED UR)

Departamento de Controle de Edificações

Reconstrução Construção

LICENÇA DE OBRA NA CALÇADA

1- LOCAL

 Assinatura do Responsável pelo imóvel /empresa ou Representante Legal                       

Representante Legal

Celular:Telefone para contato:Telefone para contato:

3 - INFORMAÇÕES SOBRE A CALÇADA DO IMÓVEL

Nome completo ou Razão Social:

3.3  - Comprimento da calçada, em metros (medida da frente do terreno):

5 - DECLARAÇÃO 

2- DADOS DO SOLICITANTE

__________/___________/___________

3.1  - Será executada a seguinte obra na calçada:

Reparo/Adequação 

CPF / CNPJ: Ramo de atividade:

E-mail (letra maiúscula legível):

Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca, Serra-ES. CEP: 29176-439
Telefone: (27) 3291-2360

*O processo não será analisado sem esses documentos e ficará arquivado até que os mesmos sejam anexados.

3.3  - Haverá alteração do local de acesso de veículo:

Endereço (Av., Rua, etc.......):

4 - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS*

- Documento de Propriedade

- Certidão Negativa de Débitos do Imóvel

- ART/RRT de Execução de Obras com a seguinte descrição: “Atesto na qualidade de responsável 
técnico, que as obras a serem realizadas em toda a extensão da calçada do imóvel sob inscrição 
imobiliária nº_________________, estão em plena conformidade com as normas de acessibilidade, 
em especial ABNT NBR 9050 e 16537. Asseguro que será realizado o correto dimensionamento da 
faixa de serviço, da faixa livre e da faixa de acesso, sendo garantida a manutenção do nível da 
calçada compatível com a altura do meio fio de +15cm em relação a pista de rolamento.”

Declaro,  que  estarei  promovendo  obra,  conforme  a descrição no campo 3, na calçada do imóvel 
localizado no endereço  mencionado  no  campo 1, e assumo o compromisso de executá-la em 
conformidade com as diretrizes das legislações e normas, especialmente da Lei Municipal 1947/1996, 
Artigos 45,  46 e 47; NBR 9050 e NBR 16537.

3.2  - Largura da calçada, em metros:


