
 

ÁREA Nº _______________                                                                                                                    DATA: ______ 

 Checklist- Certidão Informativa - ITENS OBRIGATÓRIOS Itens 

1 Carta de intenções (Anexo I), modelo abaixo ou no link: 

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

2 Arquivo KMZ com delimitação da gleba 
  

3 Procuração do proprietário da área ou Declaração de Responsabilidade, modelo 

abaixo ou no link: https://www.cohabcp.com.br/ehis-cohab/   

Prazo máximo de Análise:   Até 15 dias úteis (após o recebimento do e-mail) 
Obs.: Em caso de envio de documentação incorreta, o prazo será zerado. 
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ÁREA Nº _______________                                                                                                                    DATA: ______  

 

  
Checklist  - Glebas Não Cadastradas -  DOCUMENTOS ÚTEIS, CASO HOUVER   Itens 

1 01 via de planta do levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, abrangendo 

uma faixa envoltória de 50,00 metros além do perímetro da propriedade, de acordo com 

o padrão definido no art. 17º do Decreto nº  20.739/2020, modelo no link: 

https://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplurb/cadastramento-glebas.php 

 

2 Estudo de implantação, caso existir   

3 Matrícula atualizada dentro de 180 dias  

4 Quadro de áreas preliminar, caso existir, com informações sobre área computável,  área 

de lazer coberta e descoberta, área permeável, gabarito, área privativa das unidades e o  

coeficiente de aproveitamento utilizado 

 

  
Checklist  - Glebas Cadastradas - DOCUMENTOS ÚTEIS, CASO HOUVER  Itens 

1 Documento de cadastramento da área e diretrizes urbanísticas emitido pela 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

 

2 Ficha de Informação atualizada*  

3 Matrícula atualizada dentro de 180 dias  

4 Estudo de implantação, caso existir   

5 Quadro de áreas preliminar, caso existir, com informações sobre área computável,  
área de lazer coberta e descoberta, área permeável, gabarito, área privativa das 
unidades e o  coeficiente de aproveitamento utilizado 

 

  Checklist  - Lotes - DOCUMENTOS ÚTEIS, CASO HOUVER 
 Itens 

1 Ficha de Informação atualizada*  

2  Matrícula atualizada dentro de 6 meses   

3 Estudo de implantação, caso existir   

4 Quadro de áreas preliminar, caso existir, com informações sobre área computável,  
área de lazer coberta e descoberta, área permeável, gabarito, área privativa das 
unidades e o  coeficiente de aproveitamento utilizado 
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