
Subprefeituras

SUBPREFEITURA– ARICANDUVA/ FORMOSA/ CARRÃO
Subprefeito: Bruno Romanato Filho
Rua Atucuri, 699 – Vila Carrão – PABX: 3396-0800 – Vila Carrão
E-MAIL: aricanduva@prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA - BUTANTÃ
 Subprefeita: Maria Rosa da Silva
Rua Ulpianos da Costa Manso, 201 - PABX: 3397-4600 – Jd.Peri-Peri 
E-MAIL: butanta@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – CAMPO LIMPO 
Subprefeito: Antonio Carlos Ganem
Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, n.º 59, 65 - Tel.: 3397-0500 –
Jd. Laranjal 
E-MAIL: campolimpo@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – CASA VERDE / CACHOEIRINHA
Subprefeito: Luiz Fernando Queimadelos Gomez 
Av. Ordem de Progresso, 1001 - Tel.: 2813-3250 – Casa Verde 
E-MAIL: casaverde@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – CIDADE ADEMAR 
Subprefeito: Francisco Lo Prete Filho
Av. Yervant Kissajikian, 416 - PABX: 5670-7000 – Cidade Ademar 
E-MAIL: cidadeademar@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – CIDADE TIRADENTES 
Subprefeito: Miguel Reis Afonso
Estrada do Iguatemi, 2.751 - Tel.: 3396-0000 – Cidade Tiradentes 
E-MAIL: tiradentes@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – ERMELINO MATARAZZO 
Subprefeito: Alberto Nunes Santos
Av. São Miguel, 5.550 - Tel.:  2114-0333 – E. Matarazzo 
E-MAIL: ermelinomatarazzo@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – FREGUESIA / BRASILÂNDIA 
Subprefeito: Alexandre Moratore
Rua João Marcelino Branco, 95 - PABX: 3981-5000 – V. Nova Cachoeirinha 
E-MAIL: freguesia@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – GUAIANASES 
Subprefeita:  Maria Angela Gianetti
Estrada Itaquera Guaianases, 2.565 - PABX: 2557-7099 – Guaianases 
E-MAIL: guaianazes@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – IPIRANGA 
Subprefeita: Edna Diva Miani Santos
Rua Lino Coutinho, 444 - PABX: 2808-3600 – Ipiranga 
E-MAIL: ipiranga@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – ITAIM PAULISTA 
Subprefeito: Wilson Ianelli de Souza
Av. Marechal Tito, 3.012 - PABX: 2561-6064 – Itaim Paulista 
E-MAIL: itaimpaulista@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – ITAQUERA
Subprefeito: Mauricio Luis Martins
Rua Augusto Carlos Baumann, 851 - PABX: 2944-6555 – Itaquera 
E-MAIL: itaquera@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – JABAQUARA 
Subprefeito: Elder Vieira dos Santos
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2.314 - PABX: 3397-3200 – Jabaquara 
E-MAIL: jabaquara@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – JAÇANÃ / TREMEMBÉ 
Subprefeito: Carlos Eduardo de Lacerda e Silva
Av. Luiz Stramatis, 300 - Tel.: 3397-1000 – Jaçanã 
E-MAIL: tremembe@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – LAPA 
Subprefeito: José Antonio Varela Queija
Rua Guaicurus, 1.000 - Tel.: 3396-7500 – Lapa 
E-MAIL: lapa@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – M’ BOI MIRIM 
Subprefeito: Nerilton Antonio do Amaral
Av. Guarapiranga, 1.265 - PABX: 3396-8400 – Parque Alves de Lima 
E-MAIL: mboimirim@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – MOOCA 
Subprefeito: Evando Reis
Rua Taquari, 549 - PABX: 2292-2122 – Moóca 
E-MAIL: mooca@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – PARELHEIROS
Subprefeito: Nilton Aparecido de Oliveira
Av. Sadamu Inoue, 5252 - PABX: 5926-6500 – Jardim dos Alamos 
E-MAIL: parelheiros@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – PENHA
Subprefeito: Pedro Guastaferro Junior
Rua Candapuí, 492 - PABX: 3397-5100 – Vila Marieta 
E-MAIL: penha@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – PERUS 
Subprefeito:  Sérgio Moraes
Rua Ylídio Figueiredo, 349 - PABX: 3396-8600 – V. Nova Perus 
E-MAIL: perus@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – PINHEIROS 
Subprefeita:  Harmi Takiya
Av. Nações Unidas, 7.123 - Tel: 3095-9595 – Pinheiros 
E-MAIL: pinheiros@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – PIRITUBA/JARAGUÁ
Subprefeito: Carlos Eduardo Silva Diethelm
Rua Luis Carneiro, 193 - PABX: 3993-6844 – Pirituba 
E-MAIL: pirituba@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SANTANA / TUCURUVI
Subprefeito: Antonio Manoel Esteves
Av. Tucuruvi, 808 -PABX: 2987-3844 – Santana 
E-MAIL: santana@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SANTO AMARO
Subprefeito: Laercio Ribeiro de Oliveira
Pça. Floriano Peixoto, 54 - PABX: 3396-6100 – Santo Amaro 
E-MAIL: santoamaro@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SÃO MATEUS
Subprefeito: Fábio Santos da Silva
Av. Ragueb Chohfi, 1400 - Tel.: 3397-1100 – Pq. São Lourenço 
E-MAIL: saomateus@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SÃO MIGUEL PAULISTA
Subprefeito: Adalberto Dias de Sousa
Rua Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 - Tel.: 2297-9200 – Jacuí 
E-MAIL: saomiguelpaulista@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SÉ
Subprefeito: Alcides Araújo dos Santos
Rua Alvares Penteado, 49/53 - PABX: 3397-1200 – Centro 
E-MAIL: se@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – CAPELA DO SOCORRO 
Subprefeito: Antonio Dias Barroso
RUA Cassiano dos Santos, 499 - PABX: 3397-2700 – Jd. Clipe 
E-MAIL: capeladosocorro@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – VILA MARIA / VILA GUILHERME
Subprefeito: Gilberto Rossi 
Rua General Mendes, 111 - PABX: 2967 8100 – Vila Maria Alta 
E-MAIL: vilamaria@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – VILA MARIANA 
Subprefeito: João Carlos da Silva Martins
Rua José de Magalhães, 450 - PABX: 3397-4100 – Vila Mariana 
E-MAIL: vilamariana@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – VILA PRUDENTE
Subprefeita: Sandra Elena Barbosa dos Santos
Av. do Oratório, 172 - PABX: 3397-0800 – Vila Prudente 
E-MAIL: vilaprudente@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SAPOPEMBA 
Subprefeito: Nereu Marcelino do Amaral
Endereço: Avenida Sapopemba, 9064 – Jardim Planalto
Telefone: 2705-1089
E-MAIL: sapopemba@prefeitura.sp.gov.br
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III - planta baixa do perímetro de todos os andares, em 
escala adequada, sem indicação da compartimentação interna 
e de aberturas;

IV - cortes esquemáticos, transversal e longitudinal, in-
dicando o perfil natural do terreno, a cota de nível do pavi-
mento térreo e dos demais pavimentos, gabarito, altura da 
edificação junto às divisas do lote, ático e muros de arrimo, 
se houver;

V - quadro de áreas, com discriminação das áreas computá-
veis e não computáveis, taxa de ocupação, coeficiente de apro-
veitamento, taxa de permeabilidade, área destinada a espaço 
coberto de uso comunitário, área útil das unidades tipo, número 
de unidades e número de vagas de estacionamento.

§ 2º Será de total responsabilidade dos profissionais en-
volvidos e do proprietário ou possuidor do imóvel, a definição 
e disposição interna dos compartimentos, suas dimensões e 
funções, bem como a observância das Normas Técnicas Oficiais 
– NTOs, especialmente no que se refere à acessibilidade, aten-
dimento à porcentagem de unidades adaptáveis e segurança de 
uso das edificações.

§ 3º Os profissionais responsáveis pelo empreendimento 
deverão apresentar declaração atestando a conformidade do 
projeto às normas técnicas gerais e específicas de construção e 
às disposições legais e regulamentares aplicáveis aos aspectos 
interiores das edificações, bem como responsabilidade pela 
correta execução da obra, de acordo com o projeto aprovado, 
observadas as normas aplicáveis.

Art. 52. Para EHIS, EHMP e EZEIS, quando houver divergên-
cia de dimensões ou de área entre o título de propriedade e o 
levantamento planialtimétrico do imóvel, o documento retirati-
ficado poderá ser apresentado quando do pedido de Certificado 
de Conclusão Final das edificações.

§ 1º Na hipótese do “caput” deste artigo, os parâmetros 
de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes, 
no caso de EHIS ou EZEIS envolvendo o parcelamento do solo, 
deverão observar a menor área entre a constante do título 
e a apurada no levantamento planialtimétrico, ressalvada a 
destinação de áreas públicas, que será exigida e calculada em 
função da maior área.

§ 2º O documento retiratificado deverá ser apresentado 
com o pedido do Termo de Verificação de Execução de Obras 
Final - TVEO, quando o EHIS envolver somente o Loteamento 
para Produção de Lotes Habitacionais de Interesse Social 
- LHIS.

§ 3º O documento retiratificado, mencionado no “caput” 
e §§ 1º e 2º deste artigo, poderá ser dispensado no caso de 
EHIS, EHMP ou EZEIS que não envolver parcelamento do solo, 
desde que a divergência de dimensões ou de área entre o título 
de propriedade e o levantamento planialtimétrico do imóvel 
for de até 5% (cinco por cento), observada a menor área para 
aplicação dos índices e parâmetros de aproveitamento, dimen-
sionamento e ocupação.

§ 4º A imissão na posse expedida pela Autoridade Judi-
cial, em ação expropriatória promovida pela Administração 
Pública Direta ou Indireta com fulcro em declaração de inte-
resse social, constitui documento suficiente para a expedição 
do Alvará para fins de Execução de Obras do Loteamento e 
dos Alvará de Aprovação, Alvará de Execução ou Alvará de 
Aprovação e Execução de Empreendimento Habitacional de 
Interesse Social – EHIS, conforme disposições da Lei Federal 
nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com alterações pos-
teriores, e da Lei Federal 11.977, de 7 de julho de 2009, com 
alterações posteriores.

Art. 53. A emissão dos documentos de licenciamento segui-
rá o fluxo de procedimentos estabelecido na portaria menciona-
da no artigo 48 deste decreto, observando-se que:

I - o prazo de validade do Alvará de Desdobro de Lote é de 
360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de 
sua expedição, período no qual deverá ser procedido o registro 
no competente Cartório de Registro de Imóveis;

II - o prazo de validade do Alvará de Desmembramento é 
de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de 
sua expedição, período no qual deverá ser procedido o registro 
no competente Cartório de Registro de Imóveis;

III - o prazo de validade do Alvará de Loteamento para fins 
de Execução de Obras é de 4 (quatro) anos, contado a partir da 
data de sua expedição.

Parágrafo único. A manutenção das obras do loteamento 
até a sua aceitação final, pela Prefeitura, é de responsabilidade 
do agente promotor.

Art. 54. O Alvará de Loteamento para fins de Execução de 
Obras não dá direito ao registro do empreendimento no Cartó-
rio de Registro de Imóveis.

§ 1º No caso de loteamento, em qualquer modalidade de 
EHIS, promovido pela Administração Pública Direta ou empresa 
com controle acionário do Poder Público, o Alvará de Loteamen-
to para fins de Execução de Obras poderá ser expedido com 
autorização expressa para o registro no Cartório de Registro de 
Imóveis, devendo, se necessário, ser formalizado Termo de Com-
promisso de Execução de Obras e destinação dos lotes para HIS, 
conforme Alvará de Aprovação, Alvará de Execução ou Alvará de 
Aprovação e Execução das edificações.

§ 2º No caso de EHIS do Programa Minha Casa Minha 
Vida - PMCMV, operado pela Caixa Econômica Federal - CAIXA 
e regulamentado pela Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 
2009, com alterações posteriores, o Alvará de Loteamento para 
fins de Execução de Obras poderá ser expedido com autoriza-
ção expressa para o registro no Cartório de Registro de Imóveis, 
desde que:

I - a CAIXA forneça, à Prefeitura do Município de São Paulo, 
declaração de que o empreendimento está enquadrado no Pro-
grama Minha Casa Minha Vida;

II - a construtora escolhida pela CAIXA forneça, à Prefeitura 
do Município de São Paulo, Termo de Compromisso de Execução 
de Obras do parcelamento e de destinação dos lotes para HIS, 
conforme Alvará de Aprovação, Alvará de Execução ou Alvará de 
Aprovação e Execução das edificações.

§ 3º No caso de loteamento, em qualquer modalidade 
de EHIS, promovido por empresa ou entidade conveniada 
com o Poder Público, o Alvará de Loteamento para fins de 
Execução de Obras poderá ser expedido com autorização 
expressa para o registro no Cartório de Registro de Imóveis, 
desde que:

I - o agente promotor ofereça garantia para execução 
das obras, por meio de instrumento de hipoteca que vincule 
50% (cinquenta por cento) da área dos lotes à Municipa-
lidade;

II - conste dos alvarás emitidos e seja averbado no registro 
de cada lote no Cartório de Registro de Imóveis, a destinação 
para:

a) Habitação Unifamiliar, Conjunto Horizontal ou Conjunto 
Vertical de Interesse Social, nos termos deste decreto, nos casos 
de Plano Integrado;

b) LHIS, nos termos do artigo 40 deste decreto.
Art. 55. No caso de Plano Integrado envolvendo lote-

amento, o Certificado de Conclusão das edificações, ainda 
que parcial, somente poderá ser emitido após a expedição 
do Termo de Verificação de Execução de Obras Final - TVEO 
correspondente.

§ 1º Para a expedição do TVEO referente a loteamento 
promovido pela Administração Pública Municipal Direta ou 
empresa sob controle acionário do Poder Público Municipal, 
o agente promotor deverá apresentar declaração atestando a 
conclusão das obras e serviços de terraplanagem, drenagem 
de águas pluviais, pavimentação, guias, sarjetas, arborização 
das vias de circulação de veículos e áreas verdes, obedecidas as 
normas técnicas vigentes.

§ 2º Para a expedição do TVEO referente a loteamento 
de promoção dos demais agentes públicos ou privados con-
veniados com o Poder Público, o agente promotor deverá 
apresentar:

I - declaração atestando a conclusão das obras e serviços 
de terraplenagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, 
guias e sarjetas, obedecidas as normas técnicas vigentes;

II - Atestado de Execução de Arborização – AEA, emitido 
pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – 
SVMA.

§ 3º A expedição do TVEO deverá atender, conforme couber, 
às disposições estabelecidas em portaria da Secretaria Munici-
pal de Licenciamento – SEL.

§ 4º Nos casos em que o Alvará de Loteamento para fins de 
Execução de Obras não tenha autorizado o registro, o Alvará de 
Loteamento para fins de registro no competente Cartório de Re-
gistro de Imóveis somente poderá ser expedido após a emissão 

CAPÍTULO V
DAS COMISSÕES DE ANÁLISE DE EHIS, EHMP E EZEIS
Seção I
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL – CAEHIS
Art. 45. A Comissão de Avaliação de Empreendimentos 

Habitacionais de Interesse Social – CAEHIS, prevista na Lei nº 
15.764, de 27 de maio de 2013, tem as seguintes atribuições:

I - implementar propostas e opinar sobre alterações na 
legislação específica de EHIS, EHMP, EZEIS, HIS e HMP, bem 
como expedir instruções normativas referentes à sua aplicação;

II - apreciar e decidir sobre os casos omissos e sobre aque-
les que lhe são delegados por norma específica;

III - analisar e aprovar os Planos de Urbanização ou Projeto 
de Intervenção em ZEIS ocupadas;

IV - instruir e decidir outros casos previstos em lei.
Parágrafo único. No caso de EHIS executado em mutirão 

ou em projetos dirigidos à população moradora de cortiços, em 
propriedade da Administração Pública Direta e de empresa com 
controle acionário do Poder Público, a CAEHIS poderá aceitar 
critérios técnicos específicos propostos pelo promotor do em-
preendimento diferentes dos definidos neste decreto.

Seção II
DA SUBCOMISSÃO DE ANÁLISE INTEGRADA DE EMPRE-

ENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL – SAEHIS
Art. 46. Compete à SAEHIS, criada pelo Decreto nº 54.297, 

de 2 de setembro de 2013, estabelecer procedimentos especiais 
para a instrução, análise e decisão dos pedidos de licenciamen-
to de EHIS e EZEIS que, de acordo com a legislação aplicável, 
envolvam a análise e anuência de outros órgãos municipais, 
abrangendo, em especial:

I - loteamento;
II - desmembramento com doação de áreas públicas;
III - Plano Integrado, quando envolver loteamento ou des-

membramento com doação de áreas públicas.
Parágrafo único. Cabe à SAEHIS a análise e decisão sobre 

os pedidos de licenciamento de EHIS e EZEIS em terreno com 
área superior a 100.000m² (cem mil metros quadrados) ou com 
mais de 1.500 (mil e quinhentas) unidades, nos termos do § 1º 
do artigo 29 deste decreto, ouvidas previamente a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU e a Secretaria 
Municipal de Transportes – SMT.

CAPÍTULO VI
DAS ISENÇÕES
Art. 47. Os pedidos referentes à obtenção de alvarás, 

licenças, diretrizes, autos, certidões, fichas técnicas e outros 
documentos relativos a HIS, HMP, EHIS, EHMP e EZEIS, bem 
como à moradia econômica disciplinada pela Lei nº 10.105, 
de 2 de setembro de 1986, alterada pela Lei nº 13.710, de 6 
de janeiro de 2004, estão isentos do pagamento de quaisquer 
taxas e emolumentos.

Parágrafo Único. A isenção prevista no “caput” deste artigo 
aplica-se à junção de documentos e se estende aos pedidos 
relativos a parcelamento do solo de interesse social, Plano 
Integrado e aos demais programas habitacionais de interesse 
social, incluindo a regularização de EHIS, a urbanização de 
favelas e as intervenções em cortiços.

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO E REGISTRO
Art. 48. Os documentos necessários para instrução dos 

pedidos de licenciamento de EHIS, EHMP, EZEIS, HIS e HMP 
serão estabelecidos por portaria da Secretaria Municipal de 
Licenciamento - SEL.

§ 1º Para empreendimentos em imóvel de propriedade 
da Administração Pública Direta Municipal e de empresa com 
controle acionário do Poder Público Municipal, fica dispensada 
a apresentação dos projetos de:

I - arborização das áreas verdes, no caso de desmembra-
mento de gleba;

II - terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimen-
tação, guias e sarjetas, rede de abastecimento de água potável, 
rede de coleta de esgotos e arborização das vias de circulação 
de veículos e áreas verdes, no caso de loteamento.

§ 2º Para empreendimentos em imóvel de propriedade 
dos demais agentes públicos ou privados conveniados com o 
Poder Público, fica dispensada a apresentação dos projetos de 
drenagem de águas pluviais, pavimentação, guias e sarjetas, 

rede de abastecimento de água potável e rede de coleta de 
esgotos, mediante declaração assinada pelo proprietário e por 
profissional habilitado, se responsabilizando que os projetos 
citados e as respectivas obras serão elaborados e implantados 
em conformidade com as normas vigentes.

§ 3º Nos casos previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo, o 
agente promotor ficará responsável pela elaboração dos pro-
jetos e implantação dos empreendimentos, de acordo com as 
normas técnicas vigentes, aplicando-se em especial as normas 
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urba-
na e Obras – SIURB.

§ 4º O projeto de terraplenagem deverá ser apresentado 
no caso de Loteamento para Produção de Lotes Habitacionais 
de Interesse Social - LHIS, podendo ser dispensado nos demais 
casos, desde que o agente promotor declare que não haverá 
terraplanagem em Áreas de Preservação Permanente -APP e 
demais áreas de preservação da vegetação existente, conforme 
definidas na Certidão de Diretrizes.

§ 5º Na ocorrência de alteração no projeto por exigência 
dos órgãos estaduais e emissão de nova Certidão de Confor-
midade, poderá ser dispensada a emissão de nova Certidão de 
Diretrizes, a critério da Coordenadoria de Parcelamento do Solo 
e Habitação de Interesse Social - PARHIS.

Art. 49. As obras e serviços de arborização das áreas verdes 
deverão ser executados nos termos da legislação municipal 
vigente.

§ 1º No caso de Plano Integrado, envolvendo desmembra-
mento e implantação simultânea de unidades habitacionais, 
a arborização das áreas verdes poderá ser executada após a 
expedição do Certificado de Conclusão das edificações.

§ 2º No desmembramento de gleba promovido pela Ad-
ministração Pública Municipal Direta ou empresa de controle 
acionário do Poder Público Municipal, fica dispensada a com-
provação da execução da arborização das áreas verdes, nos 
termos da legislação vigente.

§ 3º No caso previsto no § 2º deste artigo, o agente 
promotor fica responsável pela execução das obras e serviços 
de arborização das áreas verdes, nos termos da legislação 
vigente.

Art. 50. Deverão ser submetidas aos órgãos competentes 
a análise e aprovação de obras de infraestrutura que envol-
vam procedimentos não previstos neste decreto, tais como 
transposição e canalização de córregos, muros de arrimo para 
contenção de viário existente ou projetado e obras externas ao 
loteamento, devendo esta obrigação constar dos documentos 
expedidos.

Art. 51. Os pedidos relativos ao licenciamento das edifica-
ções dos EHIS, EHMP, EZEIS, HIS e HMP deverão ser apresenta-
dos na forma de Projeto Simplificado.

§ 1º As peças gráficas do Projeto Simplificado deverão 
contemplar:

I - Levantamento Planialtimétrico, contendo:
a) indicação das medidas de cada segmento do perímetro 

que define o imóvel, indicando-se a extensão levantada e as 
constantes do título de propriedade;

b) nos casos em que a titulação da área for constituída 
por mais de um título, demarcação e identificação dos vários 
imóveis que a compõem;

c) indicação da área real do imóvel, resultante do levanta-
mento, bem como da constante do título de propriedade;

d) linha norte-sul e indicação das curvas de nível, de metro 
em metro, ou de planos devidamente cotados em terreno que 
apresente desnível não superior a 2m (dois metros);

e) demarcação do perímetro das edificações, bem como 
das árvores existentes no imóvel, conforme regulamentação 
vigente;

f) demarcação de córregos, águas e faixas de galerias no 
imóvel ou em suas divisas;

g) indicação de largura da via, medida no centro da testada 
do imóvel e em, no mínimo, 3 (três) pontos, se houver variação 
da medida;

II - planta de implantação, dimensionando os recuos das 
edificações em relação ao alinhamento e às divisas, os acessos 
de pessoas e veículos, incluindo todas as vias condominiais, as 
áreas permeáveis, as saliências, obras complementares, espaços 
descobertos de lazer, movimento de terra e muro de arrimo, 
quando houver;
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