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ÁREA Nº _______________                                                                                                                       DATA: ________ 

 

 Checklist - SANASA Análise de Projeto de Aprovação Arruamento e Loteamento   
Itens 

1 01 via de Descrição de Faixa de Viela Sanitária, e de áreas destinadas a implantação de 
Sistemas de Abastecimento e/ou Esgotamento 

 

2 01  via de PLANTA contendo o perfil das ruas  

3 01 via de cópia da planta de arruamento e loteamento, e 1 cópia da aprovação prévia da PMC 
- Secretaria de Habitação 

  

4 Quando houver patamarização dos lotes, deverá ser apresentada 2 vias de planta de 
patamarização (devidamente assinadas pelo proprietário e pelo Responsável Técnico do 
projeto de patamarização, acompanhada do respectivo ART, que deverá constar no desenho 
do projeto). Na planta de patamarização deverão constar cotas e inclinações de cada lote, 
para a análise técnica 

  

5 Ofício EHIS-COHAB a ser providenciado pela Cohab  

6 Estando a documentação em condições de aprovação, será solicitado, 4 vias de plantas de 
arruamento e loteamento, e 4 vias de descrição de faixa de viela sanitária e de áreas 
destinadas à implantação de sistemas de abastecimento e/ou esgotamento 

 

7 Também o CD com arruamento e loteamento, digitalizado em extensão AutoCad, com 

coordenadas UTM(Datum -Córrego Alegre) para coordenadas UTM –Sirgas-2000 e com as 

descrições de faixa de viela sanitária  

 

8 Ofício EHIS-COHAB a ser providenciado pela COHAB  

9 Checklist impresso (de acordo com a documentação) com identificação do número da área e 

data do documento (link: https://www.cohabcp.com.br/ehis-cohab/) 
 

 OBS: Todos os documentos deverão ser apresentados em pastas transparentes sendo, 
plantas em volume separado da descrição de Faixa de Viela Sanitária e demais documentos 

 

 Demais observações referente a Análise de projeto de Aprovação Arruamento e 
Loteamento ver no link: https://www.sanasa.com.br/document/formulario/17.pdf  

 

Obs. A documentação será analisada em até 15 dias pelo técnico responsável da área na COHAB. 
APENAS COM A DOCUMENTAÇÃO CORRETA E COMPLETA SERÁ DADA ENTRADA NO PROTOCOLO PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS- PMC OU ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS. 
QUALQUER PRAZO REFERENTE A LC Nº 312/2020 COMEÇA A SER CONTADO A PARTIR DA ORIGEM DO 
NÚMERO DO PROTOCOLO. 
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