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PROCEDIMENTO PARA ENVIO DE PROJETOS – Revisão 4 

 

Atendendo o Artigo 51.4) do Regulamento interno deste condomínio, o presente 

procedimento visa especificar a documentação necessária para que o projeto de construção 

possa ser analisado e aprovado no condomínio Bosques de Piracicaba (Soleil). Segue: 

 

1ª Etapa: Análise Via Digital 

Enviar e-mail para soleil@engenhariads.com com o assunto: 

Soleil – Projeto para análise QXX LXX 

Alterando “XX” para os respectivos números de quadra e lote. 

 

Anexar ao e-mail os seguintes documentos: 

▪ Projeto de Arquitetura Completo, com planta baixa de todos os pavimentos, cotas e 

níveis, fachadas, cortes e tabelas de esquadrias, quadros de áreas, notas, declarações, 

conforme solicitado pelo município. O arquivo deverá estar na extensão .PDF. 

▪ Nos cortes, apresentar perfil natural do terreno com medidas e cotas de níveis, 

para permitir a conferência do item 51.35) do Anexo IV - Regulamento Interno. 

▪ Levantamento planialtimétrico com ART – em extensão .PDF. 

▪ Requerimento de Análise de Projeto devidamente preenchido, assinado e digitalizado. 

▪ Comprovante de pagamento da taxa de análise, a qual deverá ser feita por transferência 

bancária para: 

 

Banco Inter (077) 

Agência 0001 

Conta Corrente 1874087-1 

Favorecido: Danilo Souza Schmidt 

CPF 379.410.428-51 

Chave PIX: danilo@engenhariads.com 

Valor atual R$300,00 - válido até 31/01/2022 

 

O prazo máximo da análise digital é de até 10 dias úteis, a contar do recebimento de 

TODA DOCUMENTAÇÃO conforme previsto no procedimento. 

 

Após análise digital, será enviado um e-mail com os apontamentos e eventuais 

alterações, correções ou adições necessárias. 

Está incluso no valor da análise até 01 reanálise do projeto sem custo adicional, sendo 

que para esta reanálise o prazo será de até 05 dias úteis, a contar do recebimento da 

documentação devidamente revisada. 

Caso haja necessidade de uma segunda reanálise do projeto, poderá incorrer custo 

adicional de R$60,00 e prazo de até 05 dias úteis. 

 

Quando aprovado, será enviado um e-mail confirmando a aprovação e autorizando o 

envio da via física para a 2ª etapa, descrita abaixo.  
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2ª Etapa: Análise Via Física 

Após aprovação da via digital, entregar os seguintes documentos em vias impressas e 

assinadas no condomínio, aos cuidados do Eng. Danilo Schmidt: 

▪ 03 vias do Projeto de Arquitetura Completo; 

▪ 01 via do Levantamento Planialtimétrico; 

▪ 01 via da ART/RRT de Projeto; 

▪ 01 via da ART/RRT de Execução; 

▪ 01 via da ART do Levantamento Planialtimétrico; 

▪ 01 via da matrícula do lote atualizada (últimos 06 meses) (pode ser cópia); 

▪ 01 via do memorial descritivo (modelo prefeitura); 

▪ 01 via do requerimento de análise de projeto (previamente fornecido digital). 

 

Estes documentos ficarão armazenados no condomínio e estarão disponíveis para consulta 

da diretoria e membros da Associação em caso de necessidade. 

A prefeitura poderá solicitar mais cópias, além de outros documentos complementares. 

 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

1. Não serão aceitos para análise projetos incompletos e/ou faltando documentação. 

2. Caso após a análise inicial e reanálise o projeto volte a ser apresentando com 

inconsistências, será cobrado a taxa de R$60,00 por cada reanálise. 

3. A aprovação dos projetos pela Associação não implica na aprovação dos mesmos pelos 

órgãos públicos. 

 

3ª Etapa: Reunião de Início de Obra 

Após aprovação dos projetos nos órgãos públicos, deverá ser agendado no condomínio, 

dentro dos horários de plantão pré-estabelecidos, uma reunião para início de obras, 

somente após a entrega do Alvará expedido pela prefeitura e esta reunião estará liberado 

o início da terraplanagem e obras (Instalação de energia elétrica, água e esgoto somente a 

partir desta etapa). 

Deverão estar presentes: 

1. Proprietário do lote 

2. Responsável Técnico pela obra 

3. Construtor 

Os horários de plantão por hora estabelecidos são: 

 Terça Feira – das 08:00 às 12:00 

 Sexta Feira – das 13:00 às 17:00 

Os mesmos poderão ser alterados pela Associação, caso necessário. 

 

Agende seu atendimento através do Telefone/WhatsApp: (19) 99930-9828 

 

Fico à disposição. 

Piracicaba, 31 de março de 2021 

 

Eng. Danilo Schmidt  - WhatsApp (19) 99162-7883 

 

Administração Ass. Resid. Bosques Piracicaba – Soleil – Edson - (19) 99930-9828  


