
Anexo - FLUXOGRAMA - EIV  
LEGENDA 

EIV – Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 
SEMAD – Secretaria Municipal de Administração 
SEMUR – Secretaria Municipal de Urbanismo 
CTCMU – Câmara Técnica do Conselho Municipal de  Urbanismo 
CTS – Câmara Técnica Setorial 

  
 
 

 

Indica início ou Fim do Fluxograma 

Indica  Ação 

Indica Questionamento 

Indica Arquivamento Temporário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

INÍCIO 

Interessado protocola EIV junto ao 
Protocolo Geral da SEMAD  

 

Sim 

Secretaria da SEMUR encaminha 

processo à CTCMU 

CTCMU protocola processos adm. 
e encaminha EIV para as CTS 

Documentos 
OK? 

 Não 

EIV 
OK? 

 Sim 

Não 

CTCMU aguarda todos os relatórios das 

CTS, comunica o requerente por ofício 

para complementação e ou correção do 

EIV 

 

 

CTCMU anexa EIV complementar 

ou correção ao processo e 

encaminha para as CTS  

CTCMU arquiva 

temporariamente o processo 

 

Interessado complementa e ou corrige o 
EIV e apresenta à CTCMU 

 

FIM 

CTCMU verifica se foram 

apresentados todos os 

documentos 
CTS ANALISA O EIV 

CTS emite Relatório Técnico Final Setorial 
do EIV e encaminha ao CTCMU 

CTS emite relatório de análise do 
EIV com solicitação de 

complementação e ou correção e 
encaminha â CTCMU 

CTCMU arquiva temporáriamente o 

processo 

CTCMU comunica o interessado 

por ofício para complementação 

de documentos 

 

 

Interessado complementa EIV e  
apresenta à CTCMU 

 

CTCMU aguarda todos os relatórios das 

CTS, após comunica o interessado para 

agendamento da AUDIENCIA PÚBLICA 

CTCMU agenda, convoca a AUDIENCIA 

PÚBLICA e publica no Diário Oficial. 

CTCMU encaminha ofício ao 

interessado homologando A.P., 

solicita cumprimento do caderno de 

encargos e de complementos 

quando necessário  

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA (A.P.)  

Interessado apresenta docu-

mentos relativos a AUDIENCIA 

PÚBLICA  

CTCMU encaminha documentos à 

CTS-SEMUR, para elaboração de 

Parecer Técnico Final  

CTCMU solicita ao interessado 

complementação de documentos.  

Documentos 
OK? 

 

Não 

Sim 

CTCMU verifica documentos  

CTS-SEMUR emite Parecer 

Técnico Final e encaminha à 

CTCMU  

CTCMU encaminha parecer 

Técnico e para homologação do 

CMPDP   

CMPDP delibera pela aprovação, 

reprovação ou aprovação 

condicional do EIV 

CTCMU encaminha processo à CTS-

SEMUR para elaboração de TERMO DE 

COMPROMISSO URBANISTICO - EIV  

CTS-SEMUR elabora o TERMO DE 

COMPROMISSO URBANÍSTICO - EIV e 

encaminha à CTCMU 

CTCMU comunica o interessado sobre a 

decisão Final do EIV, e encaminha 

TERMO DE COMPROMISSO 

URBANISTICO - EIV para assinatura. 

Interessado assina TERMO DE 

COMPROMISSO URBANÍSTICO-

EIV e entrega à CTCMU  

CTCMU providencia demais assinatura no 

TERMO DE COMPROMISSO - EIV 

CTCMU entrega cópia do Termo de 

Compromisso ao interessado e solicita 

publicação de SÚMULA do Licenciamento 

Urbanístico -EIV 

Interessado entrega comprovação de 

publicação da SÚMULA à CTCMU 

CTCMU providencia lançamento do 

Licenciamento EIV no sistema de Cadastro 

Imobiliário Municipal, arquiva original de 

todas as publicações e do Termo de 

Compromisso Urbanístico-EIV, e encaminha 

processo com cópia do Termo ao Setor 

Técnico para início do processo de 

aprovação do Projeto, e emissão de Alvará 

de Construção ou Alvará de Localização e 

Funcionamento 
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