PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
CEP: 35.420-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ABERTURA DE PROCESSO DE
ANÁLISE DE OBRAS DE INTERVENÇÕES
De acordo com o Decreto Nº 9.312 de 11 de abril de 2018. “Dispõe sobre normas para a aprovação de
intervenções realizadas por terceiros em área de interesse do Município de Mariana”. Qualquer
intervenção feita por terceiros em área urbana, suburbana ou rural do Município de Mariana, de uso
comum do povo ou de uso restrito da municipalidade, que promova impacto na vida das pessoas ou
envolva equipamentos de infraestrutura urbana ou rural a cargo ou sob a responsabilidade do
Município deverão se submeter, previamente, à aprovação municipal.

Para fins deste Decreto constituem intervenções sujeitas ao controle do Poder Executivo as obras
de infraestrutura viária, urbana, elétrica, telefônica, de adução de água potável, pluvial ou de
esgotos ou, ainda, qualquer outra que possa causar incômodo à vida das pessoas ou que se
utilizem da via pública municipal para seus propósitos.

Documentos necessários:


Carta de intenção descrevendo as atividades a serem executadas;



Relatório Fotográfico da localização e entorno (completo, assinado pelo RT – Modelo disponibilizado
pela Secretaria pelo e-mail coodernadoriadeproejtospm@gmail.com);



Cópia de Documento do requerente, com foto;



1 Jogo de Pranchas do Projeto (conforme orientação);



ISSQN do Responsável Técnico (Projeto);



Comprovante de Quitação da Anuidade do Conselho (CREA ou CAU) do Respon sável Técnico;



ART ou RRT de acordo com a versão final do projeto quitada (entregar ao final do processo junto
com as cópias finais);



Cronograma das obras;



Medidas de sinalização ou prevenção de acidentes;



Planta baixa da proposta a ser georreferenciada em coordenadas UTM, com todos os confrontantes,
inserida na malha viária do entorno, com curvas de nível de metro em metro (isodeclividade).



Foto inserção com Localização Geográfica em tamanho maior e sem hachura colorida (apenas os
contornos para melhor visualização e análise). Pode-se utilizar imagem do Google Earth.

Caso a intervenção esteja localizada dentro do perímetro tombado ou entorno (Centro, Santana, Galego, Santo
Antônio, Rosário, São Gonçalo, São Pedro, Dom Oscar, etc.) deverá ser protocolado duas cópias de toda a
documentação para que uma via seja encaminhada ao IPHAN para análise paralela.
Durante o processo poderá ser solicitado alteração ou acréscimo de documentação, conforme análise.

