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Orientações para preenchimento do quadro de áreas 

1. Substituição de Processos 

Em casos onde há substituição de processos aprovados anteriormente, faz-se 

necessário indicá-los no item 09, conforme indicado na figura abaixo. Caso exista mais 

de um processo a ser substituído, deve-se clicar no botão “Adicionar processo a ser 

substituído” e preencher os campos.  

 

 

2. Atividades dos Projetos 

No item 10, deve-se escolher as atividades desejadas. Atentar-se às descrições 

de cada atividade: 

Construção Nova: obras que serão executadas apenas em lotes vagos; 
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Ampliação: área a ser construída anexa a uma edificação já executada, 

aprovada ou não; 

Regularização: obra já edificada e finalizada, contudo, sem projeto aprovado 

pela prefeitura; 

Demolição: qualquer demolição de área coberta. 

 

 

3. Preenchimento do Quadro de Áreas 

Para o preenchimento do quadro de áreas, deve-se clicar em “Adicionar 

Projeto”. 

 

Conforme a atividade selecionada no item 10, serão disponibilizados os 

campos que devem ser preenchidos para continuidade. 

Inicialmente, deve-se indicar a área total já edificada no lote (com ou sem 

aprovação).  
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Após, selecionar o tipo de uso da edificação e o material da obra, conforme 

figura abaixo.  

Para edificações com mais de um tipo de uso, os mesmos devem ser 

preenchidos individualmente. Para isso, deve-se adicionar projeto clicando no botão 

“Adicionar Projeto”. 
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Para o preenchimento das áreas, deve-se considerar apenas o tipo de uso 

informado no campo anterior. Caso o item não seja utilizado, a área deve ser 

preenchida como zero (0,00).   

 

Exemplo 01: Em um lote residencial, atualmente existem 120 m² edificados, 

sendo: 

• 80,00 m² de área aprovada; 

• 40,00 m² de área edificada sem aprovação; 

Além disso, serão demolidos 10,00 m² da área aprovada e ampliada uma área 

de 50,00 m². 

O preenchimento do quadro de áreas deve ser da seguinte forma: 
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Exemplo 02: Em um lote, existem 150 m² edificados, sendo: 

• 100,00 m² de área edificada residencial sem aprovação; 

• 50,00 m² de área edificada comercial sem aprovação; 

Além disso, será ampliada uma área residencial de 30,00 m². 
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O preenchimento do quadro de áreas deve ser da seguinte forma: 

 

Preenchimento para a área residencial: 

 

 

Preenchimento para a área comercial: 
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4. Informações Sobre a Edificação 

No item 12, caso houver subsolo, deve ser informada sua área correspondente. 

Para edificações com dois ou três pavimentos serão abertos campos para 

preenchimento com a área total de cada um deles. Vale salientar que Subsolo não 

deve ser considerado como pavimento. 
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5. Parâmetros Urbanísticos 

No item 13, após o preenchimento da área do terreno, os índices urbanísticos 

serão calculados. Além disso deve-se informar se o projeto possui bacia de contenção 

e indicar seu volume, caso houver. Preencher também a área correspondente à área 

permeável. 

 

 


