
 

PODER EXECUTIVO 
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis 

SECRETARIA MUNICIPAL ORÇAMENTO PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40 
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: engenhariaaltoalegre@gmail.com 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DE ANALISE DE ASBILT: 

Encaminhar ao setor de engenharia e fiscalização de obras devidamente assinado e escaneado no e-mail 
engenhariaaltoalegre@gmail.com: 

 

 Requerimento de solicitação de análise de projeto ASBILT, (MODELO PADRÃO DA PREFEITURA); 
 O projeto ASBILT deve ser submetido para nova analise pelo departamento de engenharia; 

 

Projeto ASBILT (arquivo formato em dwg ou pdf); 
 

 Informações no carimbo:  
 Título da prancha; 
 Uso da edificação; 
 Local da obra; 
 Dados do proprietário e assinatura; 
 Dados do responsável pelo projeto e assinatura; 
 Espaço para carimbo de aprovação; 
 Quadro estatístico em local adequado, onde consta: taxa de ocupação, área total do terreno, 

área de construção e índice de aproveitamento do solo. 
 Prancha do desenho: 

 Planta baixa de cada pavimento que comportar a construção determinando a destinação de 
cada compartimento, sua dimensão e sua área; 

 Planta de cobertura com as indicações da inclinação do telhado e do tipo de telhas; 
 Planta de localização, caracterizando a construção no lote, indicando sua posição em relação 

às divisas, devidamente cotadas, bem como as outras construções eventualmente existentes no 
mesmo e a orientação magnética e indicar fossa e sumidouro; 

 Cortes transversal e longitudinal da construção, com as dimensões verticais; 
 Fachada frontal voltada para a via pública;  
 Quadro de esquadrias contendo o resumo das mesmas com suas dimensões e informando 

peitoril; 
 Planta de situação, caracterizando o lote pelas suas dimensões, à distância à esquina próxima, 

a indicação de, pelo menos, duas ruas adjacentes, a orientação magnética e do acesso para 
veículos no passeio público. 
 

Após aprovação do Projeto deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis: 
  

 3 (três) vias do projeto ASBILT; 

 

 

Obs. A aprovação dos projetos somente será validos com carimbo oficial da Prefeitura devidamente assinado pelo 
engenheiro do setor de engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 


