
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – DMI:  

 A DMI (DMWEB) deverá ser anexada completa. 

OBS.: Um manual completo de utilização da DMI você acessa em: 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/dm/usu_doc/manual_dmi_1_7.pdf 

 

 

          EXEMPLO: 
 

Nesse campo você deve obrigatoriamente anexar a DMI, nunca outro 

documento. Para anexar um documento que não tem campo específico, no final do 

formulário, tem um botão “Adicionar documento” para isso!!! 

 

II - Certidão ou matrícula do Cartório de Registro de Imóveis: 

 A Matrícula ou Certidão do imóvel, emitida pelo Registro de Imóveis (não pode 

ser de cartório de protestos, tabelionato de notas, etc.) deverá estar atualizada, em 

nome do requerente, e digitalizada em ordem, clara e legível em um único PDF! 

 A “Matrícula do imóvel” ou “Certidão do imóvel” é um documento emitido 

apenas pelos “Registros de Imóveis”, os quais existem 6 (seis) em Porto Alegre (1ª Zona, 

DICA: A DMI (DMWeb) fornece diversas informações, inclusive Curvas de Nível 

(Altimetria)-(Camadas-RELEVO-Rede de referência), Restrições de Altura (Camadas-

CONDICIONANTES-Aeroportos), Meio Ambiente (APPs), inclusive (clicando com o 

botão “esquerdo” do mouse sobre o imóvel no mapa) há informações quanto a 

Altitude* máxima permitida para o imóvel (altitude, não altura!), alinhamento do 

imóvel,  redes de esgoto pluvial (DEP) em cartas digitalizadas, etc. 

 * Altitude de Topo é a cota resultante da soma da cota do nível do terreno 

(obtida na DMI) e a altura do imóvel, ou seja: Altitude de topo=Altitude da 

Base+Altitude do Objeto, que não pode ultrapassar a Altitude máxima.  

 

 

VERSÃO 3.B 
Quando a versão alterar o n°, houve mudanças significativas. Quando a 

versão alterar a letra, houve alguns acréscimos, que estarão na cor da letra. 

 

Manual para atendimento da apresentação da documentação 

conforme DECRETO Nº 20.613, DE 17 DE JUNHO DE 2020, Art. 2°: 

 
Processo via 

Portal de Licenciamento 

 

A T E N Ç Ã O 

Anexar documento no campo errado é motivo de indeferimento! 

Modificação ou Reconsideração são motivos de indeferimento! 
 

Declaração Municipal Informativa das Condições Urbanísticas (DMI) 

Adicione um arquivo PDF 
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2ª Zona, 3ª Zona, 4ª Zona, 5ª Zona e 6ª Zona), não sendo admitido de outro tipo de 

cartório ou tabelionato. 

Caso a Matrícula ou a Certidão do imóvel não esteja no nome do requerente, 

deverá ser criado mais um PDF com o contrato de compra e venda ou outro 

documento que ateste a propriedade. Nesse caso será obrigatório a atualização da 

Matricula ou a Certidão do imóvel. 

 REGISTRO DE IMÓVEIS EM PORTO ALEGRE 

SERVENTIA ENDEREÇO TELEFONE 

1ª Zona Tv. Francisco Leonardo Truda, 98/123 (51) 3221 8747 

2ª Zona Rua Siqueira Campos, 1.163 - 3º Andar  (51) 3013-4660  

3ª Zona Rua Coronel Genuíno, 421/502 (51) 3021 8400 

4ª Zona Rua Washington Luiz, 580 - 1º andar (51) 3079 4300 

5ª Zona Rua Coronel Genuíno, 421/802 (51) 3221 2854 

6ª Zona Av. Independência, 172/1103 (51) 3019 1174 

 

III - Autorização do proprietário ou possuidor a qualquer título: 

 O proprietário (Requerente) deverá declarar expressamente a autorização para 

o Responsável Técnico requerer e tramitar Licenciamento do projeto junto aos órgãos 

da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

 A autorização deve conter os dados do proprietário (Requerente), do 

Responsável Técnico, a data, bem como identificação do endereço do projeto e 

assinatura do proprietário. O proprietário deverá apresentar documento de identidade 

para simples conferência da assinatura. 

 

IV - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) pelo projeto: 

 A ART/RRT deverá ser completa (todas as páginas) em um único arquivo PDF, e 

assinada pelo Responsável Técnico. Quando a ART/RRT possuir QR-Code, não há 

necessidade de assinatura do R.T. 

DICA: A matricula (certidão do imóvel) atualizada poderá ser solicitada on-line nos 

seguintes endereços: 

R.I 1ª zona: http://registrodeimoveis1zona.com.br/ 

R.I 2ª zona: http://www.risegundazonapoa.com/ 

R.I 3ª zona: http://www.ri3.com.br/ 

R.I 4ª zona: https://cartorio.info/oficio-do-registro-de-imoveis-4a-zona-09-921-8/ 

R.I 5ª zona: http://www.5ri.com.br/ 

R.I 6ª zona: http://www.registro6zona.com.br/ 

Podendo alguns redirecionar para Central dos Registradores de Imóveis do Rio 

Grande do Sul: http://www.cri-rs.com.br/ 

Ou ainda pode ser solicitada em: 

https://documentonobrasil.com.br/ 

http://registrodeimoveis1zona.com.br/
http://www.risegundazonapoa.com/
http://www.ri3.com.br/
https://cartorio.info/oficio-do-registro-de-imoveis-4a-zona-09-921-8/
http://www.5ri.com.br/
http://www.registro6zona.com.br/
http://www.cri-rs.com.br/
https://documentonobrasil.com.br/


Não será aceito ART/RRT no modo rascunho e com o pagamento ainda não 

compensado. 

 

V - Comprovante do pagamento da taxa de aprovação e licenciamento conforme 

legislação específica: 

 Deverá ser anexada a GUIA de pagamento da DAM e o comprovante de 

pagamento, podendo ser no mesmo PDF. 

- Para emissão da DAM, acesse o site de Emissão de DAMs; 

- Em “Unidade Funcional”, selecione o item SPMGERAL; 

- Em “Tipo de Contribuição”, clique em ALPE (Selecionando a faixa construtiva 

conforme tabela a seguir:  

 

Quando for selecionado o código do serviço, pela faixa do projeto (em m²), o 

valor da DAM aparecerá automaticamente. 

- Insira os dados de identificação aplicáveis e selecione uma data de 

VENCIMENTO; 

- Na caixa ”Observação”, ainda poderá ser incluído o n° do Expediente Único 

(caso já possua), o tipo de projeto (residência unifamiliar com X economias, residência 

unifamiliar em condomínio (nesse caso informar o n° da Unidade Autônoma)), se for não 

residencial informar se é Serviço Inócuo ou Comércio Inócuo, o endereço completo, se 

é aumento, etc. 

- Clique em “Confirmar” para gerar a guia. 

 

https://siat.procempa.com.br/siat/ArrEmitirDAMReceitaEspecificaExibir_Internet.do


 

VI - projeto arquitetônico com apresentação gráfica, padrão Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), em escala adequada para perfeita leitura e compreensão, de 

acordo com a área e o tipo de projeto: 

 A Planta do Projeto Arquitetônico (Prancha Única) deverá estar assinada pelo(a) 

Responsável Técnico(a) (a assinatura poderá ser por certificação digital, ou planta 

assinada digitalizada, sendo que neste caso o R.T. deverá apresentar documento de 

identidade para simples conferência da assinatura). 

 As plantas de casas em condomínio deverão apresentar Planilha com Altura e as 

Quotas de Aproveitamento, Ocupação e ALP (Área Livre Permeável). 

Nos Projetos de aumentos, a área EXISTENTE (nos termos do Art. 159-B, do PDDUA), 

deverá ser comprovada através da anexação de elementos comprobatórios (Habite-

se, Cadastro Imobiliário, Certidão de Área Construída, etc.) da existência da edificação, 

inclusive os com mais de 20 anos, digitalizados também em PDF, e incluídos no campo 

“Adicionar documento”. 

Estas áreas serão confrontadas nos arquivos Cadastrais e/ou Imobiliários da 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre.  

  

Todas as plantas deverão conter as seguintes observações: 

 ACIMA DO SELO: 

- “DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE O PROJETO ATENDE AS 

DISPOSIÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO” 

  - “ATENDERÁ O DECRETO 20.368/19” - (Plano Integrado de Gerenciamento 

de Resíduos de Construção Civil) 

- “DEVERÁ ATENDER O DECRETO nº 18.611/14” - (que regulamenta o 

controle da drenagem urbana anteriormente a conclusão das fundações) 

- “A CONCLUSÃO DAS FUNDAÇÕES DEVERÁ SER COMUNICADA A PMPA” 

 

Quando constar na DMI a informação de “INCIDE SOBRE OS IMÓVEIS DESTA 

FACE CURVA DE NÍVEL DE RUÍDO”, deverá ser declarado em planta: 

-  “HABITE-SE CONDICIONADO A DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO RBAC 

nº 161, CONFORME PARECER 04 DE 2011, DO GRPDDUA ” 

 

Informar demais condicionantes (SMAMS, DEP, EPTC, SMC, etc.), caso haja, 

conforme DMI. 

 

 OUTRO LOCAL (no interior da prancha): 

  - “PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO ATENDERÁ DECRETO nº 17.302/11” – Se 

frente para logradouro 

  - “NÃO HÁ EQUIPAMENTOS URBANOS NO PASSEIO” – Se for o caso, se 

houver deverão ser graficados (poste, hidrante, boca-de-lobo, etc.)  

  - “O PORTAO NÃO SE PROJETARÁ SOBRE O PASSEIO” - Se frente para 

logradouro 



  - “NÃO HAVERÁ DESÁGUE DE ÁGUAS PARA O VIZINHO” 

- “NÃO HÁ INTERVENÇÃO NA VEGETAÇÃO EXISTENTE NO 

TERRENO/PASSEIO” – Se for o caso 

- “NÃO HÁ INCIDENCIA DE APP NO TERRENO” 

  - “NÃO HÁ ÁREA NÃO EDIFICÁVEL NO TERRENO” – Se for o caso 

  - “NÃO HÁ VÃO PARA A DIVISA A MENOS DE 1,50m” 

  - “PROJETO ATENDE AS QUESTÕES RELATIVAS A ACESSIBILIDADE CONFORME 

LEI FEDERAL N ° 13.146/15 E L.C. 678/11” – dispensado para residências 

unifamiliares até 02 (duas) economias, incluindo as casas de condomínio. 

   

Quando constar na DMI a informação de ” POSSÍVEL LIMITAÇÃO DE ALTURA”, 

deverá ser PREENCHIDO NA PLANILHA no campo D, DGCEA, a altura em metros (se 

houver limite CINDACTA) – no caso de terrenos em loteamentos. 

Quando constar na DMI a informação de “INCIDE SOBRE OS IMÓVEIS DESTA FACE 

CURVA DE NÍVEL DE RUÍDO”, deverá ser declarado em planta: 

- “DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE O PROJETO ATENDE AO RBAC 

nº 161 (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 161), CONFORME PARECER 04 

DE 2011, DO GRPDDUA ” 

 

  Quando se tratar de LOTEAMENTO, deverá ser graficada a Planilha de 

Controle e Registro de Habitação Unifamiliar de até Duas economias (Anexo III – Decreto 

20.613/2020): 

 

 

 

  

 



Quando se tratar de CONDOMÍNIO, deverá ser graficada a Planilha de quotas da 

Unidade Autônoma, constante no projeto do condomínio: 

 

 

VII - parecer ou manifestação favorável dos órgãos externos ao Município que interfiram 

na implantação ou altura da edificação, tais como companhia de energia elétrica, 

companhia telefônica, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

(CINDACTA II) e Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): 

 

No caso de constar na DMI a informação de ” VERIFICAR A INCIDENCIA DE AREA 

NÃO EDIFICÁVEL NO QUARTEIRÃO, EM FUNÇÃO DO COLETOR PLUVIAL EXISTENTE” e/ou 

“VERIFICAR NO INTERIOR DO QUARTEIRAO A EXISTENCIA DE VALO EM FUNCAO DO 

PLUVIAL”, o Responsável Técnico deverá DECLARAR que, em consulta na DMWEB, na 

Carta n° ____, do DEP, e verificado “in loco”, não consta rede pluvial e/ou área não 

edificável no terreno (datada, assinada e com endereço completo do local do 

projeto). 

Deverá constar ainda que o Responsável Técnico responde civil e penalmente 

pela veracidade das declarações ora prestadas, isentando a Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre de quaisquer responsabilidades pelas mesmas, assumindo todas as 

obrigações previstas na Lei Complementar 284, de 1992, inclusive eventuais danos 

causados a terceiros, bem como estará sujeito a responder civil, criminal e 

administrativamente em caso de informações inverídicas ou descumprimento da lei. 

 

 

No caso de constar na DMI a informação de ” POSSÍVEL LIMITAÇÃO DE ALTURA”, o 

Responsável Técnico deverá DECLARAR que o imóvel não ultrapassa a Altitude máxima 

e apresentar o cálculo, sob responsabilidade do Responsável Técnico, da cota do 

terreno com a soma da altura do objeto (imóvel), comprovando assim o atendimento 

da Altitude Máxima Permitida (datada, assinada e com endereço completo do local 

do projeto). 

Deverá constar ainda que o Responsável Técnico responde civil e penalmente 

pela veracidade das declarações ora prestadas, isentando a Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre de quaisquer responsabilidades pelas mesmas, assumindo todas as 

obrigações previstas na Lei Complementar 284, de 1992, inclusive eventuais danos 

causados a terceiros, bem como estará sujeito a responder civil, criminal e 

administrativamente em caso de informações inverídicas ou descumprimento da lei. 

 

 

Quando a  localização do imóvel for na Rampa de acesso ao 

aeroporto/aeródromo, deverá o Responsável Técnico, apresentar DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE, emitido pelo DECEA/CINDACTA II, através do site: 

http://sysaga2.decea.gov.br/, mediante cadastramento. 

 

 

Caso não conste nenhuma dessas observações na DMI, o Responsável Técnico 

deverá DECLARAR que não existem fatores que interfiram na implantação ou altura da 

http://sysaga2.decea.gov.br/


edificação, tais como companhia de energia elétrica, companhia telefônica, Centro 

Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II), Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), APPs e redes coletoras públicas 

(datada, assinada e com endereço completo do local do projeto). 

Deverá constar ainda que o Responsável Técnico responde civil e penalmente 

pela veracidade das declarações ora prestadas, isentando a Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre de quaisquer responsabilidades pelas mesmas, assumindo todas as 

obrigações previstas na Lei Complementar 284, de 1992, inclusive eventuais danos 

causados a terceiros, bem como estará sujeito a responder civil, criminal e 

administrativamente em caso de informações inverídicas ou descumprimento da lei. 

 

 

VIII - Declaração de atendimento à legislação edilícia, urbanística e ambiental no 

projeto arquitetônico, conforme Anexo I do Decreto 20.613/20: 

 A Declaração deverá ser totalmente preenchida, datada e assinada pelo 

Responsável técnico. 

 

 

 

IX - Licença ambiental, quando necessária pela legislação em vigor: 



É de única e inteira responsabilidade do Responsável Técnico a verificação da 

necessidade de obtenção de Licenciamento Ambiental do projeto, conforme 

Resolução do COMAM 01/2016, (páginas 32 a 34 – DOPA 5228), que define as atividades 

e empreendimentos isentos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre e dá outras providências. 

Também é possível consultar a Resolução CONSEMA 372/2018, na pagina 

https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201803/15120855-372-2018-atividades-

licenciavies-revisao-288.pdf 

 

Parágrafo único. Ficam excetuados das exigências dos incs. I a III do caput deste artigo 

os projetos que possuem Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) válido.   

Esse parágrafo aplica-se aos projetos de Comércio/Serviço Inócuos com EVU 

aprovado e válido. 

 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

NO CASO DE COMÉRCIO/SERVIÇO INÓCUO: Não poderá ultrapassar o porte isento de 

EVU, conforme Decreto 20.628/20 (Anexo I, Anexo II e Anexo III), salvo se tiver EVU 

aprovado válido! 

IMPORTANTE: Os arquivos digitalizados deverão estar legíveis e no posicionamento 

correto, não podendo estar de lado ou invertidos (de cabeça para baixo), e em seus 

respectivos campos. 

OBSERVAÇÃO: Os documentos a serem protocolados, bem como suas apresentações 

e dados que deverão conter estão listados, bem como a forma de apresentação, nos 

artigos 2° a 6° do Decreto 20.613/20.  

ASSINATURA DO RESPOSPONSÁVEL TÉCNICO: A planta do projeto arquitetônico, a 

ART/RRT e a Declaração (Anexo I do Decreto 20.613/20) deverão estar todos assinados 

pelo mesmo Responsável Técnico. 

O Adobe Acrobat Reader DC, para edição de formulários em PDF, poderá ser baixado 

em: https://get.adobe.com/br/reader/?promoid=KSWLH 
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