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MODULO I 
 
 

DIRETRIZES PARA A VIABILIDADE DE TERRENOS NA CASA PAULISTA 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente tem por objetivo fornecer às Prefeituras informações  sobre as diretrizes e requisitos 

técnicos mínimos a serem observados quando da escolha de terrenos, para fins de implantação de 

infraestrutura e futura construção de empreendimento habitacional, bem como, da documentação 

comprobatória da regularidade do terreno perante os órgãos competentes. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DOS TERRENOS: 

 
 

2.1.Impeditivas 
 
 

a) Terrenos em áreas verdes e institucionais assim definidas em projetos de 

parcelamento do solo registrados, em conformidade com a restrição imposta pelo 

Artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo. As exceções se limitam 

àquelas explicitadas na Constituição, ou seja, quando tratar-se de ação específica 

de regularização de assentamento clandestino; 

b) Terrenos fora do perímetro urbano ou de expansão urbana definidos em Lei 
Municipal; 

 

c) Terrenos cujas características locacionais vierem a gerar barreiras físicas que 

impossibilitem ou restrinjam a acessibilidade (rodovias, ferrovias, cursos d’água) ou 

que comprometam projetos de infraestrutura, e/ou institucionais; 

d) Terrenos em áreas sob concessão de lavras; 
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e) Terrenos em áreas com cabeceiras de drenagem, de reserva florestal ou em áreas 
naturais, de interesse de preservação (matas nativas, áreas tombadas e outros); 

 
 

f) Terrenos em áreas sujeitas a movimentações de terra, tais como: encostas instáveis, 

anfiteatros naturais, pedreiras, etc.; 

g) Terrenos em áreas alagadiças ou de várzeas, com solos de baixa capacidade de 

suporte de fundações (solos orgânicos, solos moles, etc.); 

h) Terrenos em áreas com afloramento rochoso (presença de blocos e matacões); 

 
i) Terrenos com declividades predominantemente superiores a 25% (salvo situações 

específicas de caráter físico regional). 

 
2.2.Essenciais 

 
 

a) Terrenos que ocupem, prioritariamente, os vazios urbanos inseridos em regiões 

com redes de infraestrutura implantadas (de água, esgoto e energia elétrica), 

existindo comércio básico, centros de emprego, equipamentos  públicos 

implantados (creches, escolas de educação infantil e de ensino fundamental e 

atendimento básico de saúde) e transporte urbano; 

b) Terrenos cujo potencial de aproveitamento seja compatível com as condições de 

infraestrutura existentes, ou  seja, em  regiões com  capacidade para atender ao 

incremento populacional ou onde esteja garantida, no planejamento das 

concessionárias, a expansão das redes e sistema de infraestrutura; 

 
 

c) Terrenos cuja localização esteja adequada às diretrizes físico-territoriais de 

desenvolvimento urbano do Município e/ou de planejamento regional; 
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d) Terrenos que comportem um alto índice de aproveitamento, ou seja, grande 

porcentagem de área passível de ocupação com edificações, respeitando as 

especificidades físico-regionais; 

 
 

e) Terrenos cujo porte e características físicas possibilitem evitar situações onde a 

guarda, manutenção e preservação de setores não edificáveis fiquem sob a 

responsabilidade da população (internas aos lotes ou condomínios); 

 
 

f) Terrenos que possuam acessibilidade física e jurídica (confrontação do terreno com 

sistema viário implantado e incorporado ao patrimônio público; ou seja, gravado na 

matrícula ou transcrição e que apresente dimensões compatíveis com o porte e 

potencial de seu aproveitamento); 

 
 

g) Terrenos que possibilitem o acesso não só do tráfego de veículos automotivos, mas 

principalmente as condições de trafegabilidade para pessoas com ou sem 

deficiências, com mobilidade reduzida. Evitando, quando a solução urbanística for 

condominial, acessos que contenham necessidade de manutenção constante das 

vias e das calçadas. 

2.3. Sob consulta: 

Terrenos próximo de Estação de Tratamento de Esgoto, estações elevatórias de esgoto, 

matadouros, indústrias ou áreas industriais, pedreiras, resíduos nocivos no terreno (tambores, 

coloração do solo ) , indícios de contaminação no solo do terreno ou entorno, odores e ruídos 

incômodos deverão ser submetidos a consulta à CETESB; 
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3. VISTORIA INICIAL: 

 
Após aprovação dos pleitos e definição pela SH/AGÊNCIA, do atendimento às Prefeituras e número de 

unidades habitacionais, estas deverão encaminhar os seguintes documentos para posterior 

agendamento de vistoria pelos técnicos e/ou representantes da AGÊNCIA: 

 
3.1. Planta do Município, contendo a localização do(s) terreno(s) em escala adequada, 

identificando, no raio de 500 m ao redor do(s) mesmo(s): 

 
• Equipamentos públicos: escolas de educação infantil, de ensino fundamental, creches; 

unidades básicas de saúde; equipamentos destinados a lazer e atividades desportivas, etc. 

Deverá ser indicada a capacidade dos equipamentos públicos, nas áreas de educação, saúde, 

cultura e lazer, de absorverem a futura demanda do empreendimento. Havendo necessidade 

de equipamentos ou vagas complementares, o poder municipal deverá apresentar termo de 

responsabilidade onde constará o dimensionamento, características e localização dos futuros 

equipamentos com sua previsão de funcionamento. 

• Comércio básico de âmbito local (padaria, mercado; farmácia, etc) e diversificado; 

 
• Distância dos pontos de acesso, próximo do terreno, das linhas de transporte urbano coletivo 

(ônibus, estação de metrô e/ou trem); 

• Redes de infraestrutura nas imediações do terreno (água, esgoto, energia, drenagem e gás). 
 

 
3.2. Levantamento planimétrico ou planialtimétrico do terreno (em escala adequada à área do 

terreno - se disponível); 

 
 

3.3. Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada ou Transcrição do terreno ou de área maior onde 

o mesmo se insere. 
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3.4. Declaração de viabilidade de atendimento da Concessionária de Água e Esgoto, ou; 
 
 
 

3.5. Parecer de Viabilidade Técnica Econômica ou Carta de diretrizes expedidas pela 

concessionária responsável pelos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário do município; 

 
 

3.6. Declaração de viabilidade de atendimento da Concessionária de Energia Elétrica; 
 
 
 

3.7. Parecer sobre cota de inundação, para terrenos localizados em áreas próximas a cursos 

d’água, litoral e área sujeita a inundações, o qual será emitido pelo DAEE (Departamento de 

Águas e Energia Elétrica, da Secretaria de Saneamento e Energia Elétrica; 

 
 

3.8. Preenchimento do Documento “Dados do Terreno (ou Empreendimento)”; 
 

3.9. Fotos da área evidenciando a vegetação, possíveis acidentes geográficos, eventuais 

degradações do solo, córregos, nascentes. 

 
Apresentados  os  documentos  acima,  a  AGÊNCIA  efetuará  vistoria  ao  local,  elaborando  relatório 

conclusivo sobre a adequação do terreno às condições exigidas. 
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