ANEXO III - SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

A que se destina:
 Empreendimentos Residenciais e/ou Comerciais (loteamentos,
condomínios, indústrias, prédios e outros) a serem implantados
no município de Rio Claro.

DOCUMENTOS
 Requerimento em papel timbrado, contendo todos os dados
comerciais do requerente (nome, endereço, telefone, e-mail e
responsável) e os dados técnicos do empreendimento (nº de
lotes, nº de apartamentos e local);
 Cópia da Certidão de Viabilidade Técnica emitida pelo DAAE,
dentro do prazo de validade;
 Matrícula do registro de imóveis dentro do prazo de validade;
 Cópia do CPF e RG do proprietário com apresentação dos
documentos originais no ato do protocolo;
 Em caso de terceiros, obrigatoriedade da apresentação de
procuração com firma reconhecida em cartório;
Obs: Validade de 1 ano.
 Cópia dos projetos (no mínimo 5 jogos e no máximo 8 jogos), de
acordo com as normas constantes no Caderno de Diretrizes de
projetos do DAAE, contendo cada jogo, no mínimo:
●

1

via

do

Projeto

Urbanístico

completo

com

georreferenciamento.
● 1 via da ART do engenheiro responsável devidamente
preenchida e com comprovante de pagamento.
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● 1 via do Memorial Descritivo e de Cálculo do sistema de
Abastecimento de Água Potável.
● 1 via do Projeto Executivo do sistema de Abastecimento de
Água, conforme Norma Técnica constante do Caderno de
Diretrizes de projetos do DAAE.
● 1 via do Memorial Descritivo de Cálculo do sistema de Coleta
dos Esgotos Sanitários.
● 1 via do Projeto Executivo do sistema de Coleta dos Esgotos
Sanitários.
● 1 via do Memorial Descritivo do Reservatório de Água
Potável.
● 1 via do Projeto Executivo do Reservatório de Água Potável,
conforme diretrizes de projetos do DAAE.
● 1 via do Memorial Descritivo da EEEB – Estação Elevatória
de Esgoto Bruto.
● 1 via do Projeto Executivo da Estação Elevatória de Esgoto
Bruto, de acordo com as diretrizes de projetos do DAAE.
● 1 via da Planta Cadastral das Ligações de Água e Esgoto.
● 1 via da Planta Topográfica das áreas destinadas aos
equipamentos

de

saneamento

(reservatório,

EEEB,

travessias), com todas as informações (azimute, distância e
área), em nome do DAAE.
● 1 via do Projeto Executivo da Adutora (memorial, planilha de
cálculo, projeto e perfil hidráulico).
● 1 via de cada Projeto Executivo dos Emissários e/ou Linha
de Recalque dos esgotos sanitários (memorial, planilha de
cálculo, projeto e perfil hidráulico).
● 1 via de cada Projeto Executivo das Travessias (memorial,
planilha de cálculo, projeto e ART).
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● 1 CD-ROM contendo todos os arquivos digitais dos projetos
executivos em CAD em DWG, memoriais descritivos em
Word, planilhas de cálculo em Excel, ART em pdf.
Obs.: Validade 2 anos.

SUPERINTENDENTE
ENG.º RICARDO PIRES DE OLIVEIRA
CREA 060145101-0
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