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Manual para Aprovação de Projetos – PRED (Programa de Regularização de Edificações) 
 

Este manual foi elaborado visando democratizar as informações referentes à aprovação de projetos de regularização através da L.M. 6312/13 e 
suas alterações. Agilize a aprovação de seu projeto, seguindo estas orientações. 

 

Aspectos Gerais 

 Somente poderão ser regularizadas construções concluídas antes de 19/12/2014; 

 Documentação: A comprovação de propriedade se dará por meio de contrato particular, escritura, matrícula ou outra comprovação a justo título, 
que contenha a descrição do terreno; 

 Em caso de espólio, deverá constar o espólio como proprietário, devendo neste caso o inventariante assinar a planta e demais documentos; 

 Autor do projeto e responsável técnico: devem ter registro na PMSBC (gratuito e on-line) e devem apresentar ARTs/RRTs quitadas referentes 
ao projeto; 

 Antes de protocolar qualquer documentação é importante que o responsável técnico se dirija até o imóvel e faça o levantamento correto da 
construção, evitando assim a necessidade de mais de uma vistoria técnica no imóvel e agilizando a análise; 

 A correta representação da área existente aprovada e é fundamental para evitar “comunique-se” (se possível, anexe ao processo cópia de 
plantas aprovadas, Habite-se/ Visto e Certidão de Conclusão de Obras para facilitar a verificação); 

 Legislação: O projeto deverá observar na íntegra a Lei Municipal 6312/13 e suas alterações (L.M. 6371/14); 

 Terreno em Área de Proteção aos Mananciais: Deverá comprovar o licenciamento ambiental. Para saber mais consulte a Secretaria de Gestão 
Ambiental ou CETESB (contatos abaixo); 

 Taxas: Somente serão cobradas taxas após a finalização do processo, para retirada dos documentos (plantas aprovadas, alvará de 
conservação e certidão de conclusão de obras), com a Guia de Arrecadação Municipal (GAM), a ser paga em correspondente bancário pelo 

interessado. 

 

Projeto Simplificado 
Verifique modelos disponíveis em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/formularios/ModelosPred.zip 
O projeto deverá conter os elementos gráficos e informações necessárias à análise, compreendendo no mínimo: 

 Planta de locação com perímetro externo da edificação inserido no lote, em escala compatível para boa interpretação, devidamente cotados de 
forma a possibilitar o cálculo das áreas; 

 Identificação dos pavimentos e cotas de nível; 

 Identificação e quantificação da área “existente aprovada” (com Habite-se/ Visto, Certidão de Conclusão de Obras ou Alvará de Conservação) e 
da área “a regularizar”; 

 Identificação dos usos (comercial, residencial, industrial ou outro) da edificação; 

 Faixas não edificáveis, áreas de preservação permanente e outros elementos que comprometam a ocupação e aproveitamento da área; 

 Identificação dos acessos (entradas) da edificação para fins de numeração predial; 

 Corte esquemático com cotas de nível e alturas/pé direito da edificação; 

 Indicação de que a edificação atende as exigências legais quanto ao lançamento das águas pluviais e localização do reservatório de retenção, 
para os casos com áreas impermeabilizadas acima de 500,00m² (quinhentos metros quadrados), conforme a Lei Estadual nº 12.526, de 2 de 
janeiro de 2007, ou comprovando sua anterioridade à essa Lei; 

 Indicação de que a edificação atende às exigências legais quanto à acessibilidade, exceto nas edificações unifamiliares. 

 

Documentação Necessária 

 Requerimento padronizado devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel 
(http://www.saobernardo.sp.gov.br/formularios/ReqPred.doc); 

 Cópia da folha do Carnê de IPTU do ano vigente, onde constam as informações do terreno; 

 Cópia do título de propriedade do terreno (escritura ou compromisso de compra e venda ou outro que comprove a titularidade e dimensões do 
imóvel); 

 Cópia do CPF e RG do proprietário; 

 2 jogos de plantas, conforme descrito acima (ver modelos disponíveis em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/formularios/ModelosPred.zip); 

 ARTs/RRTs quitadas referentes ao projeto; 

 Declaração de projeto simplificado (anexo II da LM 6312/2013 – modelo disponível em: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/formularios/DecModSimp.doc); 

 Termo de anuência da vizinhança, assinado pelo proprietário do imóvel vizinho, com firma reconhecida, somente para caso onde existir 
aberturas a menos de 1,50 m do terreno vizinho (anexo III da LM 6312/2013 – modelo disponível em: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/formularios/TermAnueViz.doc); 

 FIC (disponível em http://fic.saobernardo.sp.gov.br/sfic/); 

 Todos os documentos devem estar devidamente preenchidos e assinados pelo proprietário e responsável técnico; 

 

Acompanhamento e Informações 
Você pode acompanhar o andamento do seu processo ou obter esclarecimentos através dos seguintes canais de comunicação: 

 Internet – tenha em mãos número do processo e dígito verificador: http://www.prodigi.saobernardo.sp.gov.br/atendimento/; 

 Os processos ficam disponíveis para consulta na Rede Fácil do Paço Municipal, por 15 (quinze) dias após a emissão do comunique-se (2ª a 6ª 
feira das 7:00 às 18:30 - sábados das 8:00 às 13:00); 

 Após consulta ao processo, caso persistam dúvidas, poderá ser agendado atendimento técnico com o Revisor responsável, pelo telefone 4348-
1017; 

 Preencha sempre seus dados completos para contato, com e-mail e telefone nos requerimentos, para facilitar a comunicação quando 
necessário; 

 Para atendimento de dúvidas referentes à legislação, dirija-se ao plantão técnico na Rede Fácil, de 2ª, 4ª e 6ª feiras das 9:00 às 11:00h e das 
13:30 às 16:00h. 

 

Utilidades 

 SGA  Secretaria de Gestão Ambiental: Rua Jacquey, 61 - 1º andar - Rudge Ramos - Telefone: 4367-6400 

 Arquivo Central e Microfilme: Rua do Túnel, 02 – Jardim Copacabana – Telefone: 4368-9191/4177-1030 

 CETESB: Agência Poupa Tempo – Rua Nicolau Filizola, 100 – Centro 

 Rede Fácil – Bairro Assunção: Av. Robert Kennedy, 3.438 – Assunção - 2ª a 6ª, das 8h às 17h. 

 Rede Fácil – Paço Municipal: Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro - 2ª a 6ª, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. 

 Rede Fácil – Riacho Grande: Av. Araguaia, 265 – Riacho Grande - 2ª a 6ª, das 8h às 17h.  

 Cadastro de Profissionais/Empresas: www.obrasparticulares.saobernardo.sp.gov.br 
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