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REQUISITOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO AO  

PROJETO ARQUITETÔNICO  

 

 1. SELO 

 Deverá apresentar: 

 - Quadra, Lote, Loteamento e Nome da Rua; 

 - Assinatura, nome do proprietário e cadastro do CPF/CNJP; 

 - Assinatura, nome do profissional e numero de registro CREA/CAU;  

             (responsável técnico projeto/responsável técnico execução); 

 - Tipo da obra (residencial/comercial/industrial); 

 - Espaço reservado para carimbos da prefeitura; 

 - Conteúdo da prancha; 

 - Paginação; 

 

 2. ESTATÍSTICA 

 Deverá apresentar: 

 - Área do lote; 

 -Parâmetros Urbanísticos:  

  -Taxa de ocupação  

  -Taxa de permeabilidade 

  -Coeficiente de Aproveitamento 

 Informar: (se houver) 

 - Área de cada pavimento/andar; 

 - Área existente; 

 - Área a construir; 

 - Área a reformar; 

 - Área a regularizar; 

 - Área a ampliar; 

 - Área Total; 

mailto:licenciamento@cascavel.pr.gov.br


Prefeitura Municipal de Cascavel/Departamento de Ordenamento Urbano e Territorial/Divisão de Licenciamento  

Telefone (0xx45) 3321-2371 – Rua Paraná, 5000 - Centro – CEP 85.810-000 

      E-mail: licenciamento@cascavel.pr.gov.br 

 

 3. QUADRO DE ÁREAS 

 -É solicitado quando há mais de uma unidade dentro de um lote. 

 - Deverá apresentar: 

 - Área privativa de cada unidade; 

 - Área comum de cada unidade (se houver); 

 - Área total de cada unidade; 

 - Área total; 

 - Separar Área Residencial de Área Comercial. 

 

 4. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

 -Deverá apresentar: 

 - Dimensões do lote; 

 - Confrontantes, bem como denominações de todos os lotes da quadra; 

 - Número da quadra; 

 - Norte Magnético; 

 - Faixa de domínio e faixa non aedificandi (se houver); 

 

 5. PLANTA DE SITUAÇÃO 

 - Deverá apresentar: 

 - Guia rebaixada (acesso veículo); 

 - Chanfro (quando for lote de esquina); 

 - Local Hidrômetro; 

 - Local Poste Padrão de energia; 

 - Local da Lixeira; 

 - Ligação esgoto; 

 

 - Informar projeções da edificação, das calçadas e do telhado. 

 - Indicar número dos protocolos de áreas existentes aprovadas (se 

 houver);  

 - Indicar se a obra existente é irregular (se houver); 

 - Indicar área a construir (se houver); 

 - Indicar área a regularizar (se houver); 

 - Indicar área a reformar (se houver); 

 - Indicar área a ser ampliada (se houver); 
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 -Apresentar e cotar largura do passeio público ou informar a ausência de 

 infraestrutura no local; 

 - Apresentar a planta de situação toda cotada; 

 - Apresentar vagas de estacionamento (2,20m x 4,50m) conforme tabela 

 anexo IV da Lei de Uso do Solo 6179/13; 

   

 6. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

 - Deverá Atender: 

 - Decreto Federal 5.296/2004; 

 - ABNT 9050/2015; 

  

 - Rampas para pedestre com inclinação máxima de 8,33%; 

 - Banheiro acessível; 

 - Rota acessível; 

 - Vaga de estacionamento acessível (2,50m x 5,00m); 

 - Acessibilidade vertical quando há mais de um pavimento. 

 

 

 7. PLANTA BAIXA 

 -Atender: 

 -Art. 1.301 do Código Civil Brasileiro: 

 Aberturas perpendiculares à divisa da unidade: deverão ter no mínimo 75cm 

 de distancia da divisa; 

 Aberturas paralelas ou com angulação menor que 90° perante à divisa da 

 unidade: deverão ter no mínimo 1,50m de distancia da divisa; 

 

 -Código de Obras: 

 Art. 67: informar layout do mobiliário dos equipamentos hidro-sanitários 

 Art. 33: informar dimensões das paredes 

 Art. 7, 53 e 73: informar denominação, piso e área dos compartimentos, níveis 

 e dimensões das esquadrias; 

 Art. 50, 51, 52 e 53: referentes à poços de luz; 

 Art. 44: referente à estacionamentos; 

 Art. 45 e 46: referente à áreas de lazer. 
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 -Código de Saúde do Paraná: 

 Art. 282: referente à ventilação e iluminação dos ambientes; 

 Art. 286: exige banheiros para ambos os sexos (obras comerciais acima de 

 150m²); 

 Art. 273: cozinhas não podem ter ligação direta com banheiros. 

 

  

 9. CORTES 

 -No mínimo um corte Transversal e um corte Longitudinal. 

  

 10. FACHADAS 

 -Com vista para todos os logradouros. 

 

 11. PLANTA DE COBERTURA 

 - Apresentar rufos, calhas, tipo de telhas, inclinação, cotas, projeção da 

 edificação. 

 - O telhado não pode despejar água nos lotes vizinhos e nem no passeio 

 público. 

 

  

 

  

 

mailto:licenciamento@cascavel.pr.gov.br

