
VIABILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
EDIFICAÇÕES

 Tipo de Edificação :

 Caso seja Indústria ou Depósito, declarar qual a finalidade : 

 Requisitos para aprovação dos projetos:
1    Apresentação do projeto hidrossanitário contendo o nome e área dos compartimentos; - (2 vias Impressas)
1.1 Apresentação das plantas do barrilete, cisternas, coluna de distribuição e seus respectivos cortes; - (2 vias Impressas)
1.2 Apresentação da plantas dos pavimentos, (do tipo e diferenciado quando existentes); - (2 vias Impressas)
1.3 Apresentação da plantas baixas das salas comerciais contendo o nome e área, (quando existentes); - (2 vias Impressas)
2    Apresentação do memorial descritivo e de cálculo do projeto hidrossanitário. 
3    Apresentar A.R.T. c/ o código A0425 ou R.R.T. (1 via impressa e a outra digital)
4    Apresentar o formulário de viabilidade preenchida em 2 vias. ( 1 via impressa e a outra digital)

OBS.: TODOS OS REQUISITOS A CIMA SÃO OBRIGATÓRIO APRESENTAR UMA CÓPIA DIGITAL GRAVADO 

EM UM CD COM IDENTIFICAÇÃO NA CAPA CONFORME O MODELO.

Do Requerente:

  N°de Dormitório: 

 Caixa de Água s/ RTI –Litros: 

  Cisterna – Litros: 

  Reserva de Incêndio - Litros: 

Nome: 

Endereço da Obra: 

Nome da Edificação: 

N°de Economias: 

N° de Salas Comerciais: 

N° de Aptos Zelador:        

Início da Obra - Fim:

Nome do Técnico Responsável:    N° do CREA: 

Parecer do Setor Técnico – Conasa Águas de Itapema

Diâmetro da Rede :  Data: 

Material da Rede :     Parecer :

 ________________________
     ASS SETOR TÉCNICO

Vazão: 

Diâmetro: 

Hidrômetro: Tipo: 

Casa Geminadas Oficina 

Comércio  Depósito 

Unifamiliar Coletivo 
Unifamiliar 
Multifamiliar  Indústria        Escritório 

Indeferido

Falta de Rede de Água

Deferido

Anexo 2 - IT SGQ OP 002
Data: 24/09/2015
Rev. 01


	1 Apresentação do projeto hidrossanitário contendo o nome e área dos compartimentos; - (2 vias Impressas)
	1.1 Apresentação das plantas do barrilete, cisternas, coluna de distribuição e seus respectivos cortes; - (2 vias Impressas)
	1.2 Apresentação da plantas dos pavimentos, (do tipo e diferenciado quando existentes); - (2 vias Impressas)
	1.3 Apresentação da plantas baixas das salas comerciais contendo o nome e área, (quando existentes); - (2 vias Impressas)
	2 Apresentação do memorial descritivo e de cálculo do projeto hidrossanitário.
	3 Apresentar A.R.T. c/ o código A0425 ou R.R.T. (1 via impressa e a outra digital)
	4 Apresentar o formulário de viabilidade preenchida em 2 vias. ( 1 via impressa e a outra digital)


	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1: Off
	Caixa 01: Off
	Caixa02: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 4: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 2: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 3: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 7: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 5: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 6: Off
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 


