MEIO AMBIENTE
Certidão de Uso e Ocupação de Solo: documento que atesta os
potenciais usos de determinado imóvel à luz da legislação urbanística. Por
meio dela, a administração pública informa aos interessados sobre a
possibilidade de utilização do bem. Para adquiri-lo o interessado deve abrir
um protocolo na prefeitura municipal com seus documentos pessoais:
•
•
•
•

RG, CPF;
Documento com coordenadas geográficas do terreno;
Documentação do imóvel;
Documento informando a finalidade do imóvel;

Há uma taxa de emissão da certidão que deverá ser paga no momento de sua retirada.
Para consultar o valor, entre em contato com o setor de Desenvolvimento Sustentável.

Ligação de água sem rede de esgoto: documento que autoriza a
ligação de água pela Sabesp em locais aonde não há rede de esgoto
disponível. Para adquiri-lo o interessado deverá apresentar junto à
prefeitura municipal os seguintes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encaminhamento da SABESP
Certidão Negativa de Débitos (IPTU);
Guia de pagamento do ISSQN com recibo de pagamento;
Cópia do Documento de Propriedade;
Ficha cadastral do imóvel;
Imagem Impressa no Google Earth com coordenadas;
Cópia da RRT ou ART de projeto com assinatura do proprietário e do
profissional;
Memorial descritivo com a assinatura do proprietário e do
profissional;
Projeto de calculo da USI com assinatura do proprietário e do
profissional;
Alvará de construção da fossa;
Atestado de fossa;

Para mais informações o interessado deve entrar em contato com a
divisão de meio ambiente na prefeitura municipal.

Ligação de água com rede de esgoto: documento que autoriza a
ligação de água pela Sabesp em locais aonde há rede de esgoto disponível.
Para adquiri-lo o interessado deverá apresentar junto à prefeitura municipal
os seguintes documentos:

•
•
•
•

Encaminhamento da Sabesp
Ficha cadastral do imóvel ou cadastro no ITESP ou Contrato de
Compra e venda
Certidão negativa de débitos (IPTU);
Documentos pessoais do titular do imóvel (RG e CPF);

Período de solicitação presencial: De segunda a sexta-feira das
8h00 às11h30 e das 13h00 às 17h30 (exceto feriados)
Forma de acompanhamento: Protocolo online
Contato: (13) 3841-6810 (Ramal 6833)
Órgão responsável:
Sustentável

Secretaria

de

Desenvolvimento

