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INTRODUÇÃO 

Este caderno reúne normas específicas de qualidade construtiva e de ocupação em 

Alphaville Graciosa Residencial. 

Dispõe sobre a apresentação do projeto arquitetônico junto a esta Associação e à 

Prefeitura Municipal de Pinhais. Vem complementar informações contidas no Anexo 

B, documento que integra a escritura de cada proprietário, no Caderno de Obras, bem 

como regulamentações da Prefeitura de Pinhais. 

 

1. APROVAÇÃO 

 

PRIMEIRA APROVAÇÃO  

 

PRIMEIRA APROVAÇÃO  

• Anexo B - (03) (A.03.) (A.03.01.) (A.03.02) (A.03.03); 

• Projeto protocolado para análise de 1º alvará (ALPHAVILLE / P.M.P). 

 

REAPROVAÇÃO 

• Revalidação de alvará; 

• Alvarás possuem validade de 2 anos, deverão ser renovados por mais 2 anos, 

30 dias antes de seu vencimento, para situações de OBRA em andamento ou 

reforma. 

 

SUBSTITUIÇÃO  

Obtenção de novo alvará, substituindo o existente (com alteração da área construída). 

 

a) Substituição sem CVCO-P.M.P 

• Obtenção de novo alvará (liberação de área total construída) para 

residências que não possuem CVCO-P.M.P; 

b) Substituição com CVCO-P.M.P 

• Obtenção de novo alvará (somente da área modificada) para residências 

que possuem CVCO-P.M.P.  

 

PERMEABILIDADE 

• Para mudanças de espaços e pisos internos sem o comprometimento de área 

ou taxa de permeabilidade a princípio o proprietário deverá comunicar por e-

mail ou carta o Dep. Téc., enunciando as alterações a serem efetuadas para 

posterior avaliação. O Fiscal de Obras estará in loco confirmando tal situação; 

• Substituição de pisos externos, modificando ou não a taxa de permeabilidade, 

mediante análise poderá ou não ser verificada somente pelo Dep. Téc. desta 

Associação. 
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1.1 Etapas de aprovação 

 

O trâmite de aprovação segue uma sequência de etapas quanto à apresentação 

do projeto: 

1º - ALPHAVILLE; 

Após liberado: 

2º - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS e demais órgãos (caso necessário). 

 

1.2 Considerações gerais 

 

Para aprovação dos Projetos, atender aos seguintes itens: 

 

• Projetos e construções deverão atender ao Código de Obras (Lei 1.236/2011) 

e Zoneamento (Lei 1.233/2011) de Pinhais (com atualizações concluídas em 

2019), as Restrições Contratuais do Loteamento, o Regulamento de Alphaville 

Graciosa Residencial - Anexo B, o REGULAMENTO 2022 desta Associação 

e as Normas Técnicas vigentes e regulamentadas pela ABNT; 

• O protocolo para verificação dos Projetos será efetuado mediante 

apresentação completa da documentação solicitada; 

• Da data de entrada do Projeto a ser verificado pelo Dep. Téc., o prazo para 

devolução será de 15 dias úteis. Eventualmente, esse prazo poderá alterar 

para mais em virtude de excesso de demanda. Limite máximo de até 30 dias 

úteis. Qualquer alteração será comunicada ao responsável pelo Projeto ou ao 

proprietário; 

• A análise do Projeto será feita mediante autorização do Departamento 

Financeiro. O proprietário deverá estar em dia com suas mensalidades de 

Taxas de Manutenção, multas e outras; 

• O Dep. Téc. de Alphaville Graciosa dará seu parecer após o atendimento de 

todas as exigências assim determinadas, liberando ao proprietário 01 jogo de 

cópias do Projeto. Os documentos necessários em arquivo permanecerão na 

Associação para o dossiê documental; 

• Os custos de aprovação serão pagos em boleto emitido pelo Departamento 

Financeiro da Associação após liberação do Dep. Téc. O valor segue critério 

do Comitê Executivo pelo índice IGP-M. 

Obs.: A obtenção da Liberação de Projeto emitida pelo Dep. Téc. estará 

limitada ao pagamento dessa taxa;  

• Após liberação do Projeto pelo Dep. Téc., o proprietário ou responsável dará 

prosseguimento às aprovações na P.M.P e demais órgãos, quando 

necessário; 

• ALTERAÇÃO DE PROJETO (SUBSTITUIÇÃO) 

a) Em OBRA ou residência pronta, qualquer modificação de Projeto in loco 

deverá ser de imediato legalizada junto ao Dep. Téc.; 
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b) Alteração de área construída e/ou taxa de permeabilidade terá o Projeto 

analisado pelo Dep. Téc. e, posteriormente, na P.M.P (caso necessário), 

seguindo os trâmites normais de aprovação.  

 

1.3  Documentos – Análise e aprovação em Alphaville / Prefeitura Municipal de 

Pinhais 

 

1.3.1 Análise de projetos em Alphaville 

 

1ª VERIFICAÇÃO – PRIMEIRA APROVAÇÃO e SUBSTITUIÇÃO SEM CVCO 

a) 01 jogo de cópias do Projeto Arquitetônico completo;                                             

b) 01 cópia do Levantamento Topográfico (para PRIMEIRA APROVAÇÃO); 

c) 01 cópia do Memorial de Cálculo de Áreas e Permeabilidade; 

d) 01 cópia da prancha única P.M.P; 

e) Registro de Imóveis atualizado.  

 

1ª VERIFICAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO COM CVCO      

a) 01 cópia do Memorial de áreas e permeabilidade; 

b) 01 cópia prancha única P.M.P; 

c) 01 jogo de cópias, Alvará e CVCO/P.M.P do Projeto aprovado anteriormente 

pela P.M.P;  

d) Registro de imóveis atualizado. 

 

1.3.2 Aprovação / liberação final de projeto em Alphaville 

 

• 02 jogos de cópias assinados (proprietário, autor do Projeto e responsável 

técnico):  

a) Projeto Arquitetônico; 

b) Levantamento Topográfico (para PRIMEIRA APROVAÇÃO); 

c) Memorial de Cálculos de Áreas e Permeabilidade; 

d) Prancha Única P.M.P. 

 

• Para liberação: 

a) Comprovante de pagamento da taxa de aprovação de projetos; 

b) Emissão da “Carta de Liberação” pelo Departamento Técnico; 

c) Assinatura pelo proprietário e responsável técnico do termo de 

responsabilidade (Anexo 01). 

 

1.3.3 Análise de projeto na Prefeitura Municipal de Pinhais 

 

1ª VERIFICAÇÃO 

• Prancha única P.M.P liberada por Alphaville com a devida “Carta de 

Liberação”; 
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• Requerimento de Aprovação na P.M.P (Anexo 02), com documentos 

solicitados neste. 

 

1.3.4 Aprovação / liberação final de projeto na Prefeitura Municipal de 

Pinhais 

 

• 03 jogos de cópias assinadas do Projeto Arquitetônico, Memorial de Áreas e 

Permeabilidade, Estatística P.M.P; 

• ARTs e/ou RRTs de execução e Projeto Arquitetônico com comprovante de 

pagamento; 

• CND do responsável técnico; 

• Pagamento de taxas (apresentar comprovante para retirada do alvará); 

• Assinatura do Termo de Responsabilidade (Anexo 03). 

  

Obs.: A correção do Projeto junto à P.M.P poderá ser acompanhada nos sites:  

www.pinhais.pr.gov.br 

pinhais.atende.net 

 

1.3.5 Permeabilidade 

 

a) 01 cópia da planta do pavimento térreo;  

b) 01 cópia do memorial de permeabilidade; 

c) 01 cópia da planta do pavto térreo / permeabilidade e estatística P.M.P 

aprovada anteriormente pela P.M.P.  

 

1.4 Registro de Imóveis 

 

REGISTRO 

1. Atualizado (validade – 90 dias) com todas as medidas do LOTE e o nome do 

proprietário. 

 

REGISTRO EM OUTRO NOME 

1. Escritura Pública ou Contrato de Compra e Venda, acompanhada da matrícula 

atualizada.         

 

PROPRIETÁRIO PESSOA JURÍDICA 

1. Contrato social e documento pessoal do representante legal. 

 

 

2. UNIFICAÇÃO / DESMEMBRAMENTO DE LOTES (Anexo 04) 

ALPHAVILLE GRACIOSA / PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 

 

• Anexo B – (A.03.05.-a, b, c, d) (A.03.06.) 

http://www.pinhais.pr.gov.br/
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2.1 Trâmite para liberação 

 

O processo deverá primeiro ser protocolado em Alphaville para avaliação e na 

sequência ser encaminhado aos demais órgãos. 

 

Segue trâmite: 

1º - Verificação em Alphaville; 

Emissão de Carta de Liberação referente à conferência dos documentos; 

2º - Aprovação na P.M.P; 

3º - Registro de Imóveis de Pinhais; 

4º - Retorno à Prefeitura; 

5º - Retorno em Alphaville. 

 

2.2 Documentos necessários para 

 

2.2.1 Alphaville Graciosa  

 

• 01 cópia do Projeto de Unificação – A3; 

• 01 cópia dos Registros de Imóveis atualizados. 

• MEMORIAL DESCRITIVO assinado – A4 

 

2.2.2 Prefeitura Municipal de Pinhais 

 

• 01 cópia do Projeto de Unificação – A3; 

• Requerimento P.M.P preenchido e com toda documentação solicitada no 

mesmo; 

• Memorial Descritivo. 

Obs.: Modelos encontrados no site da Prefeitura de Pinhais. 

 

“Somente serão cadastrados os lotes oriundos de unificação ou subdivisão, após a 

apresentação da matrícula do Registro de Imóveis com a averbação da referida 

unificação ou subdivisão”. 

“O prazo máximo para averbação - 180 dias da aprovação do projeto de unificação ou 

subdivisão”. 

Obs.: Lotes não quitados só poderão ser unificados em nome da Administradora de 

Bens Capela e Nova Pinhais. 

 

 

3. DESENHO - PROJETO ARQUITETÔNICO  

 

3.1 Apresentação do projeto – Primeira aprovação e substituição sem CVCO 

 

a) A escala será: 
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1:50, 1:75 ou 1:100 – Plantas, Cortes e Elevações; 

1:75 ou 1:100 – Implantação/Cobertura e Memorial de Áreas e Permeabilidade; 

1:200 – Levantamento Topográfico. 

b) Apresentação em pranchas individuais; 

c) Tamanho das pranchas: 

• Projeto Arquitetônico / Memorial de áreas e permeabilidade – A1 ou A0; 

• Levantamento Topográfico – A3. 

d) Pranchas necessárias de Projeto: 

• Planta Pavimento Térreo (com ou sem edícula) / Planta caixa de retardo; 

• Planta Pavimento Superior (se houver); 

• Planta Porão ou Planta Subsolo (se houver); 

• Planta Ático (se houver); 

• Planta Implantação/Cobertura; 

• 02 Cortes – Longitudinal e Transversal; 

• 02 Elevações – Frontal e lateral; 

• Memorial de áreas / Permeabilidade (áreas impermeáveis); 

• Prancha única P.M.P; 

• Planta Levantamento Topográfico (somente para PRIMEIRA 

APROVAÇÃO). 

 

 

3.2 Especificação das pranchas – primeira aprovação e substituição sem 

CVCO 

 

3.2.1 Pavimento térreo (com ou sem edícula) 

 

• Níveis e ângulos extremos do LOTE; 

• Dimensões gerais do LOTE – em curva / raios (se houver); 

• Ponto médio; 

• Passeio; 

• Rua – nome atualizado e anterior (se houver); 

• Acesso de pedestres e veículos; 

• Rampas (se existente); 

• Insolação; 

• Confrontantes, muros ou gradis existentes; 

• Recuo frontal (cotado); 

• Módulo Padrão e GLP (cotados); 

• Reservatório para retardo de escoamento de águas pluviais (cotado); 

• Cotas gerais somente externas da edificação e de amarração com o LOTE; 

• Cotas da caixa do elevador (se houver); 

• Taludes – i. máx. 45º (se houver); 

• Muros, arrimos e gradis da divisa (cotados) (se houver);  
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• Projeções de beirais e pavimentos; 

• Uso de cada ambiente; 

• Indicação de cortes e elevações; 

• Indicações dos pisos e níveis externos e internos; 

• Escadas internas (se houver): 

a) Numeração sequencial; 

b) Corrimão e/ou guarda-corpo (altura). 

• Sentido de escoamento de águas pluviais e esgoto; 

• Piscina / spa / espelho d’água (se houver): 

a) Cotas gerais e de amarração ao LOTE;  

b) Revestimento e níveis; 

c) Projeção e cotas da casa de máquinas. 

• Edícula (se houver). 

Cotas gerais externas e de amarração com construção principal e com o LOTE.  

Obs.: Atentar para especificações constantes no Anexo B; 

• Carimbo Padrão; 

• Título da prancha / Escala do desenho; 

• Área computável / Área construída / Área não computável (se houver) / Área de 

piscina e/ou spa descobertos (se houver). 

 

 

3.2.2 Pavimento superior / ático / porão / subsolo (se houver) 

 

• Cotas gerais somente externas da edificação; 

• Cotas da caixa do elevador e vazios (se houver); 

• Projeções de beirais e pavimentos; 

• Uso de cada ambiente; 

• Indicação de cortes e elevações;          

• Indicação dos pisos e níveis externos e internos; 

• Escadas internas: 

a) Numeração sequencial; 

b) Corrimão e/ou guarda-corpo (altura). 

• Carimbo Padrão; 

• Título da prancha / Escala do desenho. 

 

PAVIMENTO SUPERIOR 

• Projeção do alçapão – máx. 0,70 x 0,80m (se houver); 

• Área computável / Área construída / Área não computável (se houver) / Área de 

piscina e/ou spa descobertos (se houver). 

 

ÁTICO 

• Indicação do alçapão vertical – máx. 0,80 x 1,00 x 0,50m do piso (se houver); 

• Nas paredes escrever – alvenaria de tijolos; 
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• Área não computável / Área construída. 

  

PORÃO  

• Nos espaços excedentes escrever aterro, vazio ou ambos; 

• Área não computável / Área construída / Área de piscina e/ou spa descobertos (se 

houver). 

 

SUBSOLO 

• Nos espaços excedentes escrever aterro, vazio ou ambos; 

• Área computável / Área não computável (se houver) / Área construída / Área de 

piscina e/ou spa descobertos (se houver). 

 

 

3.2.3 Cobertura / implantação (com ou sem edícula) 

 

• Níveis extremos do LOTE; 

• Ponto médio; 

• Passeio; 

• Rua – nome atualizado e anterior (se houver); 

• Acesso de pedestres e veículos; 

• Rampas (se houver); 

• Confrontantes, muros ou gradis existentes; 

• Módulo Padrão e GLP; 

• Reservatório para retardo de escoamento de águas pluviais (cotado); 

• Cotas gerais da cobertura e amarração com o LOTE; 

• Taludes i. máx. 45° (se houver); 

• Muros, arrimos e gradis da divisa (se houver); 

• Indicação de cortes e elevações; 

• Indicação de níveis externos; 

• Indicação dos pisos externos; 

• Sentido de escoamento de águas pluviais e esgoto; 

• Piscina / spa / espelho d’água (se houver): 

a) Revestimento e níveis; 

b) Projeção da casa de máquinas. 

• Cobertura: 

a) Indicação dos principais níveis; 

b) Indicação da projeção das caixas d’água e volume destas; 

c) Indicação da projeção do pavimento imediatamente abaixo desta; 

d) Sentido de caimento e % deste. 

• Escadas externas, sacadas e terraços: 

a) Corrimãos e/ou guarda-corpos (alturas) (quando necessários); 

b) Indicação de pisos.      
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• Carimbo Padrão; 

• Título da prancha / Escala do desenho. 

 

3.2.4 Cortes 

 

01 transversal / 01 longitudinal 

• 01 deverá passar pela escada e edícula (se houver); 

• Implantado em todo o LOTE; 

• P.N.T por onde passa o corte e perfil projetado (se houver); 

• Níveis do alinhamento do LOTE por onde passa o corte; 

• Muros de arrimo, muros ou gradis projetados, com cotas do P.N.T; 

• Indicação de piscina, spa, espelho d’água e casa de máquinas (se houver) em 

corte ou projeção; 

• Cotas extremas de amarração – construção ao LOTE; 

• Altura da residência (do seu piso térreo ao ponto mais alto); 

• Níveis dos pavimentos e dos pisos externos no corte específico; 

• Uso de cada ambiente; 

• No ático (se houver), indicar:  

a) Alvenaria de tijolos (se houver). 

• No interior da cobertura, escrever:  

a) Espaço inabitável, acesso único por alçapão. 

• Corte Longitudinal – indicação do passeio (cotado) e da rua; 

• Vazios entre construção e PNT, escrever: 

a) Vazio – altura máxima 1,50m (a partir da laje de piso ao P.N.T), sem uso, 

sem acesso; 

b) Aterro para o excedente. 

• Carimbo Padrão; 

• Título da prancha / Escala do desenho. 

 

3.2.5 Elevações 

 

01 frontal / 01 longitudinal  

a) Para lotes extremo de quadra, a elevação longitudinal deverá ser a correspondente 

frontal à rua lateral desta. 

• P.N.T, níveis de pisos e níveis extremos do terreno no alinhamento de cada 

elevação; 

• Indicação do acesso de pedestres e veículos (na elevação frontal); 

• Indicação dos principais materiais de acabamento; 

• Muros ou gradis projetados (se houver); 

• Projeções de piscina, spa, espelho d’água e casa de máquinas (se houver); 

• Níveis mais altos da cobertura; 

• Carimbo Padrão; 
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• Título da prancha / Escala do desenho. 

 

3.2.6 Memorial do cálculo de áreas e permeabilidade (Anexo 05) 

 

• Tabela de especificações das áreas calculadas; 

• Carimbo Padrão; 

• Título da prancha / Escala do desenho. 

 

DOS PAVIMENTOS 

• Perímetro do pavimento correspondente dividido em quadros de áreas 

cotadas; 

• Indicação das áreas – computável / construída / não computável / área de 

piscina e/ou spa descobertos (se houver). 

 

DA PERMEABILIDADE – somente áreas IMPERMEÁVEIS 

• Perímetro do térreo e de outro pavimento que ultrapasse os limites deste; 

• Pisos impermeáveis e semipermeáveis; 

• Elementos impermeáveis: 

a) GLP; 

b) Módulo padrão; 

c) Muros e muretas internas; 

d) Piscina, spa, espelho d’água e casa de máquinas (se houver); 

e) Floreiras de base impermeável ou somente suas muretas de contenção 

(se houver); 

f) Cisterna (se houver); 

g) Escadas; 

h) Pisos específicos (CADERNO DE OBRAS 2022 / item 8.6.). 

• Outros elementos existentes; 

• Indicação da taxa, área de permeabilidade e área do LOTE. 

 

3.3 Apresentação do projeto – substituição com CVCO  

 

a) A escala será:  

• Prancha Única P.M.P – 1:100; 

• Prancha do Memorial de áreas e permeabilidade - 1:75 ou 1:100. 

 

3.4 Especificação das pranchas – substituição com CVCO 

 

3.4.1 Prancha única modelo P.M.P indicando: 

 

• Planta esquemática dos pavimentos – perímetro sem cotas da construção 

averbada e área correspondente de cada pavimento; 

• Perímetro cotado da ampliação; 
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• Estatística, quadro de áreas e legenda de hachuras; 

• 01 corte longitudinal que passe pela área a ser aprovada, com indicações de 

todos os níveis. 

Obs.: 

a) Na construção averbada indicar somente o nível mais alto da mesma; 

b) Indicar toda a extensão do LOTE, o PNT por onde o mesmo passa e os 

níveis extremos do LOTE; 

c) Implantação, padrão P.M.P, indicando sem cotas a máscara averbada e 

cotada a área de ampliação. 

 

3.4.2 Prancha da permeabilidade indicando (Anexo 05): 

 

• Memorial do cálculo da permeabilidade; 

• Máscara das áreas impermeáveis. 

 

 

4. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (somente para primeira aprovação) 

 

• Cotas de níveis extremos do LOTE; 

• Curvas de nível de meio em meio ou metro em metro; 

• Dimensões gerais do LOTE conforme Registro de Imóveis; 

• Raios / Ângulos; 

• Ponto médio (cotado); 

• Passeio – 3,50m (cotado) / meio fio / elementos existentes; 

• Rua – nome atualizado e anterior (se houver); 

• Área do LOTE; 

• Insolação; 

• Indicação dos confrontantes, muros ou gradis existentes; 

• Carimbo padrão (Anexo 06). 

 

 

5. CARIMBO PADRÃO (Anexo 06) 

 

• Projeto Arquitetônico – Padrão Alphaville; 

• Prancha Única P.M.P – Padrão Indicado; 

• Topográfico – Padrão Alphaville. 

 

 

6. DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

• Prancha Única P.M.P (Prefeitura Municipal de Pinhais); 

Apresentação atual do projeto arquitetônico; 
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De acordo com a nova determinação da Prefeitura Municipal de Pinhais, a 

partir do dia 28 de junho de 2021 as pranchas referentes a análise e 

aprovação de projetos arquitetônicos deverão seguir os novos padrões 

determinados por este órgão. O modelo de Projeto Simplificado encontra-se 

no seguinte caminho: 

www.pinhais.atend.net > Secretaria de Urbanismo > Serviços mais 

procurados > Alvarás > Alvará de Construção Projeto Simplificado; 

• Especificações de áreas: 

ÁREA COMPUTÁVEL 

Área que é considerada no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 

ÁREA NÃO COMPUTÁVEL 

Área que não é considerada no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 

A considerar: 

• Ático; 

• Porão; 

• Garagem no subsolo; 

• Caixa de elevador. 

• Sacada até 6,00 m2 

ÁREA CONSTRUÍDA 

Somatória da área COMPUTÁVEL + área NÃO COMPUTÁVEL (se houver) + 

PISCINA descoberta (se houver) + SPA descoberto (se houver). 

Obs.: Piscina e spa descobertos serão computados somente na ÁREA 

CONSTRUÍDA. 

 

6.1 Taxas de salubridade 

  

• Para cálculo de área mínima (de sua área total) permitida nas aberturas 

(janelas) dos ambientes considera-se: 

ÁTICO – 1/10; 

ATELIER – 1/5; 

BANHEIROS –1/7; 

DEPÓSITO – 1/15; 

QUARTO com CLOSET interligados– 1/6; 

GARAGEM – 1/15; 

PORÃO – 1/10; 

Demais AMBIENTES – 1/6; 

Obs.: Banheiros que não possuam aberturas naturais deverão ter 

especificado: “ventilação forçada (por duto) e iluminação artificial”. 

 

6.2 Taxas de uso 

 

• Anexo B – (C.03.02); 

• OCUPAÇÃO – 40% da área do LOTE; 

http://www.pinhais.atend.net/
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• PERMEABILIDADE – 50% da área do LOTE; 

• COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO – 0,8%. 

 

 

7. TERMO DE RESPONSABILIDADE (Anexo 01) 

 

• Termo assinado pelo proprietário e responsável técnico; 

• Sua assinatura condiciona a liberação do projeto aprovado por esta 

Associação, bem como dá ciência e responsabilidade ao cumprimento dos 

itens nele inseridos. 
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ANEXO 01 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

(APROVAÇÃO DE PROJETO) 
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ANEXO 02 

 

REQUERIMENTO DE APROVAÇÃO 

(DOCUMENTOS NECESSÁRIOS) 
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ANEXO 03 

 

TERMOS DE RESPONSABILIDADE 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS) 
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ANEXO 04 

 

UNIFICAÇÃO / DESMEMBRAMENTO DE LOTES 
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ANEXO 05 

 

MEMORIAL DO CÁLCULO DE AREAS 
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ANEXO 06 

 

MODELOS DE CARIMBO 

 

PROJETO ARQUITÊTONICO 
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LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  

 

 

 


