
 

 

 

 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
  Secretaria Municipal de Conservação e Meio                  
Ambiente - Fundação Rio-Águas 

 

, vem 

REQUERIMENTO - DRENAGEM URBANA 

DADOS DO IMÓVEL 

Nome Completo do Proprietário / Razão Social 

 

CEP Bairro 

PAL PAA Quadra Lote 

CPF / CNPJ 

Número Complemento 

DADOS DO REQUERENTE 

 

Número Complemento Endereço 

Nome Completo do Procurador ou Representante Legal / Razão Social CPF / CNPJ 

Bairro Telefone 2 / Celular E-mail para contato Telefone para contato: 

O requerente, acima identificado, na qualidade de ___________________  
requerer do Exmo Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro: 

 Cadastramento do engenheiro profissional responsável (anexo: 12 e 13) 

Aprovação de Projeto de greide e galeria de águas pluviais (GAP) (anexo:1,2,3,6,12 e 14)  

Declaração de possibilidade de esgotamento pluvial (anexo: 1,2 e 9) 

Concessão de FNA (Faixa non aedificandi) (anexo: 1,2,3 e 8) 

Declaração de cota de Greide (anexo: 1,2 e 10) 

Aprovação de Cadastro (anexo: 2,7,12 e 14) 

Recurso de auto de infração n° ___________ , série _______ , emitido em__ /__ /__pela 

Rio-Águas (anexo: 4 E 5) 

Consulta Prévia de FNA (anexo: 1,2,3 e 8 com apenas uma cópia) 

Outros (especificar): ___________________________________________________________  

Nota: 
Após a aprovação do projeto ou cadastro, é necessário anexar: 

 04 cópias gráficas do original em papel sulfite para projeto ou cadastro, as assinaturas deverão ser originais em todos os casos. 

 arquivo digital, no formato DWG em versão até AutoCAD® 2010 e XLS. 

 declaração do profissional autor do projeto informando que o conteúdo do arquivo digital é idêntico ao da cópia gráfica.  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro assumir integral responsabilidade pelas informações prestadas neste formulário. Quaisquer erros ou omissões poderão ser tidos pela 
Fundação Rio-Águas como indícios e provas de falsidade de declaração, podendo esta, utilizá-lo em juízo 

ou fora dele. 

Rio de Janeiro,  _____ / _____ / ______  Assinatura do Proprietário ou Representante Legal 

Endereço do imóvel objeto do processo 

 



 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS EXIGÊNCIAS 

1. Se o requerimento for assinado por inventariante, herdeiro, meeiro, legatário ou procurador legalmente habilitado, apresentar  
cópia autenticada ou acompanhada do original, de procuração particular com firma reconhecida ou de procuração pública; 

2. Preencher todos os campos deste formulário, com letra de forma legível ou a máquina; 
3. Caso o espaço não seja suficiente, utilize o campo “outras informações” acima; 
4. Satisfeitas todas as exigências de documentos, este processo deverá ser encaminhado ao protocolo da Rio Águas. 
5. Informar e-mail para contato. 

ANEXO : DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE DRENAGEM  

1.   Cópia do PAL (Projeto de alinhamento de loteamento) com o lote demarcado. 

2. Cópia do aerofotogramétrico do Iplan-Rio (1996 ou superior) com a marcação do lote. 

3. Cópia do documento de posse ou direito de propriedade (Título no registro geral de imóveis ou Escritura)  
que contenha as dimensões do lote. 

4. Original da 1a via do auto de infração 

5. Justificativa 

6.  01 cópia (ver nota) de projeto de drenagem conforme portaria Rio-Águas “N” nº.004/2010 constando: 

 Planta de situação e bacia a esgotar (Esc. 1:2000, 1:5000) 
 Memória de Cálculo. 
 Planta Baixa (esc. 1:1000 ou 1:500). 

 Perfis (Esc. V=1:50 e H:1:500). 

 Detalhes julgados necessários. 

 01 via em CD com os arquivos em meio digital. 

7. 01 cópia (ver nota) de cadastro de drenagem conforme portaria Rio-Águas “N” nº.004/2010 constando: 
01 cópias da Planta Baixa Esc. 1:500. 

01 cópias dos Perfis Esc. V=1:50 e H=1:500. 

01 via em CD com os arquivos em meio digital. 

8. 03 cópias impressas e 01 via em CD no formato DWG 2010 de planta de situação do terreno, 
amarrado à transversal mais próxima, indicando: o curso d'água e/ou galerias e/ou canaletas 
próximas (com dimensões e eixos cotados em relação aos limites do lote), s seções transversais 
dos dispositivos de drenagem, as dimensões do lote conforme prova de propriedade (caso medições 
de campo sejam diferentes, representá-las entre parênteses), o lote isolado na escala 1:500, 1:1000 ou 
outra adequada. 

9. 01 cópia de planta de situação Esc. 1:500, 1:1000 ou outra apropriada. 

10. 01 cópia da cota do logradouro em frente ao lote transportada a partir do RN oficial.  

11. Prova de cadastramento do profissional responsável na Rio-Águas. 

12. Certidão de atribuições do profissional fornecida pelo CREA. 

13. Cópias da carteira do CREA e da ultima anuidade paga 

14. Cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica Profissional) referente ao empreendimento.  


