
Ao 
Exm.ºSr.Prefeito do Município de Piraí,

REQUERIMENTO DE

1. Assunto:

(  )Reforma (  ) Construção de edificação

(  )Reforma com ampliação (  )

(  ) Demolição (  )

2. Dados do Proprietário / Requerente:

Nome/Razão social: 

CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Tel.: 

3. Dados do IMÓVEL:

Endereço: 

Inscrição Municipal: 

4. Dados do AUTOR DO PROJETO:

Nome: 

Qualificação:   (  ) Engenheiro Civil  ( ) Arquiteto

CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Tel.: 

5. Dados do RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: 

Qualificação: (  ) Engenheiro Civil    ( ) Arquiteto

CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Tel.: 

Rua Santos Dumont, 156 - Centro 
Tel.: 2431-9995 

E-mail: saladoempreededor@pirai.rj.gov.br

R

Exm.ºSr.Prefeito do Município de Piraí, 

REQUERIMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

( ) Construção de edificação (  )Construção muro de contenção

( )Regularização da construção (  )Corte/aterro

( )Outros (  )Alvará de Construção

. Dados do Proprietário / Requerente:

RG: 

E-mail:

Qualificação: ( ) Engenheiro Civil    (  ) Arquiteto Nº matrícula:

RG: Inscrição Municipal:

E-mail:

Dados do RESPONSÁVEL TÉCNICO:  (   ) O mesmo que autor do projeto 

) Engenheiro Civil    (  ) Arquiteto Nº matrícula:

RG: Inscrição Municipal:

E-mail:

EMPREE

APROVAÇÃO DE PROJETO 

Construção muro de contenção 

Corte/aterro 

Alvará de Construção 

cula: 

Inscrição Municipal: 

Nº matrícula: 

Inscrição Municipal: 

MUNICÍPIO DE PIRAI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA   
SALA DO EMPREENDEDOR



6. Outras Informações:

Finalidade: 

Processo Anterior? 

Residência Padrão Popular?   

Área de posse?  

Nestes termos, pede deferimento.
Piraí, _____ de _____________de_____

__    ________________________
    Assinatura do Profissional 

Documentos a anexar (cópia): 

 RGI - Registro Geral de I
ouContrato de Compra e Venda
para áreas em edificação e cadastrado na PMP

 RG, CPF e comprovante de residência

 ART ou RRT - Registro de responsabilidade técnica do

 03 (três) jogos do Projeto
momento da abertura do processo será permitido anexar apenas 01(uma) cópia e
será solicitado posterior a análise.

 No caso em que houver mais de uma unidade, apresentar

 IPTU - 3ª página do carnê e se não constar no IPTU,
pela Prefeitura. Exceto imóveis 
devido comprovante. 

 Taxa de Expediente, emitida

Obs.: Nos casos de Representação Legal, o requerimento deverá ser preenchido em nome do proprietário e assinado
pelo representante, bem como deverão ser apresentados os documentos comprobatórios.

Rua Santos Dumont, 156 - Centro 
Tel.: 2431-9995 

E-mail: saladoempreededor@pirai.rj.gov.br

R

(  ) Sim   (  ) Não       Nº Processo: 

(  ) Sim   (  ) Não 

(  ) Sim   (  ) Não   Obs.: Atender exigências de acordo com a Lei Nº
1.285, de 05/09/2017

Nestes termos, pede deferimento. 
Piraí, _____ de _____________de_____ 

___________________ ________________________    ________________________
Assinatura do Proprietário      Assinatura do Profissional 

Registro Geral de Imóveis atualizado em até 180 dias, ou 
Compra e Vendaconstando as medidas e confrontações do terreno

para áreas em edificação e cadastrado na PMP, isto é, exceto em caso de regularização

omprovante de residência do proprietário/requerente; 

Registro de responsabilidade técnica dos profissionais; 

Projetodevidamente assinadose de acordo com o padrão da PMP. No 
momento da abertura do processo será permitido anexar apenas 01(uma) cópia e
será solicitado posterior a análise. 

No caso em que houver mais de uma unidade, apresentar projeto de condomínio

3ª página do carnê e se não constar no IPTU, Certidão de numeração
. Exceto imóveis cadastrados no INCRA, que neste caso, deverão apresentar o 

emitida na Sala do Empreendedor. 

Obs.: Nos casos de Representação Legal, o requerimento deverá ser preenchido em nome do proprietário e assinado
resentante, bem como deverão ser apresentados os documentos comprobatórios.

EMPREE

Atender exigências de acordo com a Lei Nº 
1.285, de 05/09/2017 

_______________________    ________________________ 

 Certidão de Inteiro Teor, 
constando as medidas e confrontações do terreno (somente 

em caso de regularização); 

se de acordo com o padrão da PMP. No 
momento da abertura do processo será permitido anexar apenas 01(uma) cópia e o restante

projeto de condomínio; 

idão de numeração do imóvel,emitido 
cadastrados no INCRA, que neste caso, deverão apresentar o 

Obs.: Nos casos de Representação Legal, o requerimento deverá ser preenchido em nome do proprietário e assinado 
resentante, bem como deverão ser apresentados os documentos comprobatórios. 

MUNICÍPIO DE PIRAI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA   
SALA DO EMPREENDEDOR
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