
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

REQUERIMENTO DE DIRETRIZES (RD)

PROCESSO NÚMERO:

REFERÊNCIAS 

INSCRIÇÃO(ÕES) IMOBILIÁRIA(S):

ATIVIDADE ESPECÍFICA: 

REQUERIMENTO

Eu  ,  venho  requerer  junto  à  Prefeitura
Municipal de Contagem o(s) seguinte(s) documento(s):

                

conforme procedimentos estabelecidos no Decreto Nº 9.860 / 98, para que possa, posteriormente:

em imóvel também discriminado no RIBI, em anexo.

Contagem,  de   de  

__________________________________________________________________
     ASSINATURA DO REQUERENTE

INSTRUÇÕES DE TRAMITAÇÃO

Consideramos a documentação abaixo relacionada, apresentada em ____ páginas, apta a ser protocolizada
para abertura de processo para obtenção de Diretrizes, na Prefeitura Municipal de Contagem:

DOCUMENTAÇÃO: OBSERVAÇÕES:

o  cópia do Requerimento de Informações Básicas sobre o
Imóvel - RIBI;

o cópia   do   Formulário   de   Caracterização   do
Empreendimento - FCE;

o cópia do registro do imóvel no Cartório de Registro de
Imóveis;

o  cópia do Alvará de Funcionamento, nos termos do artigo
22, da Lei Municipal  Nº 3015/98;

o  outros:

 O Processo deverá ser encaminhado sucessivamente aos seguintes órgãos:
__ Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMA;
__ Superintendência de Trasporte Público – STP da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SMDU;
__ Diretoria de Planejamento Físico e Territorial – DPFT da SMDU;
__ Diretoria de Controle do Solo – DCUS da SMDU;
__ Divisão de Licenciamento e Parcelamento do Solo -DLPS da SMDU;

Para maior agilidade da tramitação, solicitamos que, após a elaboração das diretrizes, cada órgão responsável pelas
mesmas encaminhe o processo para o órgão seguinte acima discriminado.

Contagem, ___/____/____, ________________________________________________________
                                                                                 Assinatura do servidor                                 

Carimbo do Servidor:

diretrizes de transporte;
diretrizes para licenciamento ambiental;
diretrizes especiais para conjunto residencial;
orientações  para elaboração do Relatório de Impacto Urbano - RIU e diretrizes para elaboração 

licenciar  a  construção  e/ou  o  funcionamento   da  atividade  discriminada   no  Formulário  de 

licenciar  a  construção  do conjunto residencial discriminado  no  Requerimento de Informações

de projeto de empreendimento de impacto;

Caracterização do Empreendimento - FCE, em anexo;

 Básicas sobre Imóvel - RIBI;
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