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CRÓQUIS DE LOCAÇÃO E COTAS HORIZONTAIS E

VERTICAIS /  DEMARCAÇÃO DE LOTES

Como fazer: 
. Comparecer à Gerência de Topografia e Desenho Técnico (GETOP), na sede da Administração Regional 

para receber as orientações e check list dos documentos que devem ser apresentados.

Horário:

. de segunda a sexta, das 8h às 12h e de 14h às 18h.

Telefone:

3488.9222

. 

CARTA DE SERVIÇOS DE PLANALTINA

Documentos Necessários:
. RG e CPF ou CNPJ;

. Escritura ou contrato de compra e venda ou Contrato de Concessão ou Cer�dão de Ônus

. Para imóvel objeto de contrato com a Terracap e que não tem registro, o interessado 

  deve apresentar o termo de ocupação e a planta;

. Para imóveis adquiridos de terceiros, deve apresentar escritura de compra e 

  venda ou a Cer�dão de ônus do imóvel.

O Croqui de Locação é um esboço ou rascunho, ou seja, um desenho 
rápido, com obje�vo de expressar uma ideia, diferente da planta de 
locação, que é um desenho feito e forma esquemá�ca, dentro das 
normas da ABNT, para localizar a construção (casa, prédio etc) dentro do 
lote , os recuos de acordo com o código de obras, projeções do telhado 
e caimento e deve ser datada e assinada pelo responsável técnico.  
Normalmente é u�lizada a Escala 1:250.
Planos Horizontais: Planta de Cobertura, Planta de Locação, Planta de 
Situação e Planta Baixa.
Planos Ver�cais: Cortes e Fachadas

Demarcação de lote – Antes de iniciar a construção, é importante que 
o proprietário realize a demarcação de seu terreno, pois ela é 
responsável por orientar a construção, garan�ndo que não se construa 
fora dos limites.
A demarcação do imóvel é necessária para obtenção do alvará de 
construção junto às administrações regionais. 

Os projetos urbanís�cos devem considerar o papel das edificações na cons�tuição da paisagem, na valorização do espaço construído 
e na inserção do parcelamento no conjunto do espaço urbano, prevendo tratamento adequado a aspectos como iluminação, 
ven�lação, insolação, percepção visual e acús�ca. Nessa perspec�va, deverão definir parâmetros complementares de ocupação do 
solo, tais como: taxa de ocupação máxima e afastamentos mínimos laterais, frontais e de fundos dos lotes, quando couber.

Observação:


	Page 1
	Page 2

