
 Checklist - COHAB Análise para Aprovação Unidades Habitacionais Acabadas 
Verticalmente EHIS e EHMP COHAB 

Itens 

1 Requerimento Padrão - (frente e verso), modelo no link:  
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1022E.pdf 

  

2  02 vias Plantas do Projeto Simplificado, modelo no link: 
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/011_carimbo_obra_nova.pdf 

  

3 Ficha informativa cadastral do imóvel completa, dentro do prazo de validade, emitida pela 
SEPLAN* 

  

4       ART /RRT do autor e responsável técnico do projeto, devidamente preenchidas, assinadas 
e recolhidas; (OBS.: O autor e o responsável técnico deverão estar com suas inscrições na 
SEMURB atualizadas) 

  

5 CNPJ/CPF, RG e comprovante de endereço do proprietário, autor, responsável técnico, 
autorizado e procurador - original e cópia simples; 

  

6 Memorial de cálculo das áreas, em folha à parte, em uma única via assinada pelo autor do 
projeto 

 

7 01 via de Memorial Descritivo de Tipologia conforme modelo no  link:  
https://www.cohabcp.com.br/ehis-cohab/ 

 

8 Contrato EHIS COHAB   

9 Termo de compromisso quanto à obrigatoriedade de utilização de madeira legal nas 
obras, modelo no link:  
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1155E.pdf 

  

10 Declaração de Movimentação de Terra, modelo no link: 
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1132E.pdf 

 

11 Declaração de Atividade para enquadramento das Vagas de Estacionamento tipologia 

HCSEI - ANEXO V - LC nº 208/2018 

                                                            

12 Alvará de Demolição Parcial ou Total, se for o caso  

13 Ficha CSPC (ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA SEPLURB E CONDEPACC 08/19), se for o caso  

14 Aprovação IPHAN, CONDEPHAAT, CONDEPACC, , se for o caso  

15 Termo de anuência de intervenção ou termo de cancelamento de Faixa de Viela Sanitária 

SANASA, , se for o caso 

 

16 Aprovação SRPV/DECEA  

http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1022E.pdf
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/011_carimbo_obra_nova.pdf
https://www.cohabcp.com.br/ehiscohab/ehiscohab.html
https://www.cohabcp.com.br/ehis-cohab/
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1155E.pdf
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1132E.pdf


17 Protocolo Doação Diretriz Viária, , se for o caso  

18 Levantamento Planialtimétrico e Diretrizes Urbanísticas, , se for o caso de gleba  

19 Certidão SEINFRA, , se for o caso de gleba  

20 Laudo de sondagem, ART e Declaração de que o subsolo dista mais de 2m do nível do 

lençol freático (art. 73, parágrafo 2º da LC 208/18) - dispensado até 500,00m2 de área 

construída (Resolução SEPLURB 1/20) 

 

21 Declaração de Tipologia (Anexo IV COHAB)  

22 Check-list impresso (de acordo com a documentação) com identificação do número da 
área e data do documento (link:  https://www.cohabcp.com.br/ehis-cohab/) 

 

 Demais casos poderá ser solicitado mais documentos  

 Após deferimento do projeto, deverá ser apresentado:  

1 01 vias Plantas do Projeto Simplificado  

 

https://www.cohabcp.com.br/ehiscohab/ehiscohab.html
https://www.cohabcp.com.br/ehis-cohab/

