
Telefone:

Bairro:

População Estimada: Habitante/aptº

nº de torres: nº de funcionários:

nº de andares: nº de bacias:

nº apartamentos por andar:

nº de dormitórios total do empreend.: nº de bares:

nº de banheiros total do empreend.: nº de vagas de estacionamento:

nº de lavabos total do empreend.: vol. piscina (p/ hotel 3 estrelas:

nº vagas garagem por apto:

2. Clubes esportivos área de jardim (m²):

nº de chuveiros: nº restaurantes/bares:

3. Creches capacidade total restaurantes/bares:

nº de bacias: nº de vagas de estacionamento:

nº de vagas oferecidas: nº de funcionários:

4. Escolas 11. Lavanderias Industriais

área total construída (m²): quantidade de roupas lavadas (Kg/mês):

nº de bacias: 12. Motéis

nº de duchas/chuveiro: área total construída (m²):

Volume(s) da(s) piscina(s): 13. Padarias

nº de funcionários: nº de funcionários:

5. Edifícios Comerciais lanchonete?       (     )sim              (     )não

área total construída (m²): 14. Postos de Gasolina

6. Faculdades nº de funcionários:

área total construída (m²): nº bicos para abastecimento:

nº de torres de resfriamento: 15. Prontos- Socorros

nº de mictórios: nº de funcionários:

nº de funcionários: 16. Shopping Centers

nº de bacias: área bruta locável (m²):

área de jardim (m²): área total do terreno (m²):

nº vagas estacionamento: área total construída (m²):

nº de vagas oferecidas: nº de salas de cinema:

7. Hospitais 17. Outros Usos

nº de funcionários: Comercial? Atividade:

nº de bacias: Institucional? Atividade:

nº de leitos: Industrial? Atividade:

__________________________________________

Data: ______/ ______/______                  Assinatura do solicitante responsável

assinará um Termo de Ajustamente de Obras (contrato) perante ao Semasa. 

Class. fiscal:

Área do total do terreno (m²):

TIPO DE SOLICITAÇÃO:

Estou ciente que: De acordo com  Portaria vigente será cobrado: Aprovação de Projeto de Obras (drenagem) e Fiscalização

Área total construída (m²):

APROVAÇÃO DE PROJETO DE MICRODRENAGEM  

Anexar  Projeto Aprovado na PSA e Planta de Implantação com a localização do imóvel (indicar ponto de saída de águas 

pluviais).

efetuada pela Autarquia, referente a realização de obras executadas por terceiros. Antes da execução da obra o usuário está ciente que 

Manifestação do usuário (se houver):

DADOS PARA CÁLCULO 

Solicitante:

9. Hotéis 1 a 3 estrelas

10. Hotéis 4 a 5 estrelas

1. Residencial

Endereço da Obra:

e-mail:

Obs.: Colocar no máximo 2 (duas) folhas de plotagem como anexo. Não apresentar o projeto de hidráulica. Se os dados não forem preenchidos 

corretamente o processo retornará ao requerente.

8. Restaurantes

nº conta:



Requerimento Padrão “Dados para Cálculo”, fornecido pelo SEMASA, contendo informções técnicas. Disponível nos Postos de 

Atendimento e no site do Semasa através do endereço eletrônico: www.semasa.sp.gov.br 

Pessoa Física: Cópia do CPF e RG ou CNH do solicitante;

Pessoa Jurídica: Cópia Contra ou Estatuto Social, CNPJ caso não contenha no Contrato Social e Cópia CPF e RG ou CNH do representante legal 

01 - Cópia da Projeto Aprovado PSA e Planta de implantação do empreendimento constando a saída de drenagem

Caso usuário já tenha apresentado a cópia da planta de implantação e não houve alterações no projeto, não haverá necessidade de 

apresentar novamente. 

Contudo caso não tenha apresentado ou tenha sofrido alterações na planta deverá apresentar planta de implantação.

Cópia das diretrizes, constante no processo de Infraestrutura de drenagem. 

Cópia do Relatório Final do EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança (Sintese de drenagem)

03 - Cópias de Plotagem colorida do projeto com as interferências, no Lay Out disponibilizado pelo Semasa/GPS, sendo 01 cópia anexa

ao processo e 02 cópias anexas a contracapa 

03 - Cópias da Planta chave com a concepção do estudo, sendo 01 cópia anexa ao processo e 02 cópias anexas a contracapa

03 - Cópias da Planta geral com as interferências, quando necessário, sendo 01 cópia anexa ao processo e 02 cópias anexas a contracapa

03 - Cópias da Planta com detalhes, quando necessário, sendo 01 cópia anexa ao processo e 02 cópias anexas a contracapa

01 - Cópia Planta aprovado do viário, caso seja aberto vias oficiais. 

Memorial de cálculo

Memorial descritivo

Orçamento do Projeto

Cronograma de Obra

ART do projetista

CD com todos os arquivos e projetos referenciados (poderá ser entregue após a aprovação oficial)

Antes da abertura do Processo Administrativo o solicitante deverá agendar na GPS - Gerência de Projetos, através do 

telefone 4433-9983, para a retirada do arquivo digital com a base cadastral das redes referenciadas e modelo

 de Lay Out de projetos;

Responsável ou procurador

Apresentar os documentos descritos e procuração: 

* Para tratar de assuntos relacionados ao atendimento em órgãos públicos 

(municipais, estaduais e federais, inclusive Autarquias)

* Para tratar de assuntos relacionados ao SEMASA ou específicos;

* Delegando plenos poderes.

Observação: Será realizado pelo atendente o reconhecimento das assinaturas na procuração e ou autorização, devendo o agente

confrontar a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando 

o documento diante do agente, mediante apresentação do documento de identidade original.  

Em qualquer caso, não sendo verificada semelhança entre a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, 

poderá ser solicitada nova assinatura na presença do agente. Permanecendo a dúvida poderá ser solicitado o reconhecimento em cartório

A apresentação ou uso de documento falso enquadra-se como crime nos termos dos artigos 297, 298 e 299 do Código Penal 

Brasilieiro, sujeitando o responsável pelo ilícito às penas da lei. 

Portador

No caso de impossibilidade de comparecimento do requerente, um portador poderá solicitar a abertura 

do Processo Administrativo, contanto que apresente os documentos preenchidos e assinado pelo interessado.

Original e cópia CPF, RG ou CNH ambos autorizando e autorizado

Aprovação de Projeto de Microdrenagem 

Documentação necessária: 


