
AMPLIAÇÃO DE OBRA
(deve possuir Projeto Aprovado e Habite-se)
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- IU (emitido através do SMUWEB)
- ART ou RRT (projeto e execução de todos os itens)
- Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (6 meses)
- Comprovante de assinatura dos proprietários
(escritura ou cópia RG)
- Projeto Arquitetônico e Hidrossanitário (em CD, no
formato .dwg, entregue em envelope meio-ofício ou em pastas)
*Hidro aprovado pelo SAMAE em caso de edifícios ou 
pavilhões acima de 500m²
- Memorial Descritivo (pode constar no CD)

- Projeto Anteriormente Aprovado
- Cópia do Habite-se
- Planilha de Áreas (para edifícios comerciais ou residenciais)
TAXA (guia gerada pelo SMUWEB):
Aprovação: 0,11 x m²
Licença (casa/pavilhão): 0,26 x m²
Licença (prédio): 0,29 x m²
Expediente: R$ 75,24

APROVAÇÃO E LICENÇA
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- IU (emitido através do SMUWEB)
- ART ou RRT (projeto e execução de todos os itens)
- Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (6 meses)
- Comprovante de assinatura dos proprietários
(escritura ou cópia RG)
- Projeto Arquitetônico e Hidrossanitário (em CD, no
formato .dwg, entregue em envelope meio-ofício ou em pastas)
*Hidro aprovado pelo SAMAE em caso de edifícios ou
 pavilhões acima de 500m²
- Memorial Descritivo (pode constar no CD)
- Planilha de Áreas (para edifícios comerciais ou residenciais)
TAXA (guia gerada pelo SMUWEB):
Aprovação: 0,11 x m²
Licença (casa/pavilhão): 0,26 x m²
Licença (prédio): 0,29 x m²
Expediente: R$ 75,24
EDIFICAÇÕES ATÉ 70m² – ISENTO DE TAXA

REGULARIZAÇÃO
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- IU (emitido através do SMUWEB)
- ART (atividade “Regularização”, de todos os itens) ou RRT
(atividades “Laudo Técnico” e “Vistoria”, elencando no campo 5 as
responsabilidades)
- Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (6 meses)
- Comprovante de assinatura dos proprietários
(escritura ou cópia RG)
- Projeto Arquitetônico e Hidrossanitário (em CD, no
formato .dwg, entregue em envelope meio-ofício ou em pastas)
*Hidro aprovado pelo SAMAE em caso de edifícios ou 
pavilhões acima de 500m²
- Laudo Técnico (pode constar no CD)
- Planilha de Áreas (para edifícios comerciais ou residenciais)
TAXA (guia gerada pelo SMUWEB):
Aprovação: 0,11 x m²
Licença (casa/pavilhão): 0,26 x m²
Licença (prédio): 0,29 x m²
Expediente: R$ 75,24

APROVAÇÃO DE PROJETO
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- IU (emitido através do SMUWEB)
- ART ou RRT (projeto arquitetônico)
- Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (validade:
6 meses)
- Comprovante de assinatura dos proprietários
(Escritura ou Cópia RG)
- Projeto Arquitetônico (em CD, no formato .dwg, entregue em
envelope meio-ofício ou em pastas)
- Memorial Descritivo (pode constar no CD)
- Planilha de Áreas (para edifícios residenciais e comerciais)
Taxa (guia gerada pelo SMUWEB):
Aprovação: 0,11 x m²
Expediente: R$ 46,45
EDIFICAÇÕES ATÉ 70m² – ISENTO DE TAXA

LICENÇA PARA CONSTRUIR
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- IU (emitido através do SMUWEB)
- ART ou RRT (projeto e execução de todos os itens)
- Projeto anteriormente aprovado
- Projeto Hidrossanitário (vistado pelo SAMAE, em caso de
edifícios ou pavilhões acima de 500m²)
TAXA (guia gerada via SMUWEB):
Licença (casa/pavilhão): 0,26 x m²
Licença (edifícios): 0,29 x m²
Expediente: R$ 75,24

SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO
(para obras que não possuam Habite-se e em que
houve alteração da área aprovada)
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- IU (emitido através do SMUWEB)
- ART ou RRT (projeto e execução de todos os itens)
- Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (6 meses)
- Comprovante de assinatura dos proprietários
(escritura ou cópia RG)
- Projeto Arquitetônico e Hidrossanitário (em CD, no
formato .dwg, entregue em envelope meio-ofício ou em pastas)
*Hidro aprovado pelo SAMAE em caso de edifícios ou pavilhões
acima de 500m²
- Projeto Anteriormente Aprovado
- Memorial Descritivo (pode constar no CD)
- Planilha de Áreas (para edifícios comerciais ou residenciais)
TAXA (guia gerada pelo SMUWEB):
Área aprovada: 0,193 x m²
Aumento de Área: 0,34 x m²
Expediente: R$ 75,24

SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHAS DO
HABITE/SERRANO/CAXIAS LEGAL
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- Formulário e/ou Laudo Técnico anteriormente
aprovado
- Formulário e/ou Laudo Técnico para substituição
* Primeiramente, gera-se o requerimento pelo SMUWeb.
Posteriormente, gera-se o novo formulário, também pelo
sistema.
TAXA (gerada pelo SMUWEB): R$ 46,45

DOCUMENTOS e TAXAS 2023 – EDIFICAÇÕES - SMU



LICENÇA PARA REFORMA 
(para adequações, troca de atividade e alterações 
de fachada ou cobertura)
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- IU (emitido através do SMUWEB)
- ART ou RRT (projeto e execução de reforma)
- Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (6 meses)
- Comprovante de assinatura dos proprietários
(escritura ou cópia RG)
- Projeto Arquitetônico de reforma (em CD, no formato
.dwg, entregue em envelope meio-ofício ou em pastas)
- Memorial Descritivo (pode constar no CD)

- Projeto Anteriormente Aprovado
- Cópia Habite-se

 Para reformas de adequação para Escolas
de Educação Infantil e Clínicas
Veterinárias, deverá ser preenchido e
entregue formulário específico.

 Adequações podem ser requeridas em
nome do locatário, anexando cópia do
Contrato de Locação e RG
TAXA (guia gerada pelo SMUWEB):
Expediente: R$46,45

SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHAS
(não pode haver alteração de área construída, 
nem Habite-se)
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- Via(s) do Projeto Anteriormente Aprovado
- Pranchas para Substituição
TAXA (gerada pelo SMUWEB): R$46,45

TROCA DE PROPRIETÁRIO
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- Matrícula do Registro de Imóveis Atualizada (6 meses)
- Projeto anteriormente aprovado
TAXA (gerada pelo SMUWEB): R$46,45

CAXIAS LEGAL
Processo Eletrônico habilitado através do SMUWeb
Documentação mínima necessária (digitalizada):
- Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s)

-Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (validade:

6 meses)

-Comprovante de assinatura dos proprietários

(escritura ou cópia RG)

- ART (atividade “Regularização”, de todos os itens) ou RRT
(atividades “Laudo Técnico” e “Vistoria”, elencando no campo 5 
as responsabilidades)

TAXA: R$20,00 m²

TROCA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- Projeto anteriormente aprovado
- ART ou RRT do novo RT
- ART ou RRT do atual RT
- Baixa da ART ou RRT
TAXA (gerada pelo SMUWEB): R$46,45

BAIXA DE PROJETO
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- Projeto anteriormente aprovado
- Baixa da ART ou RRT
TAXA (gerada pelo SMUWEB): R$46,45

AUTENTICAÇÃO DE PROJETO
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- Projeto aprovado
- Projeto para autenticação
TAXA (gerada pelo SMUWEB): (0,072 x m²) x n.º de
jogos + R$ 46,45

BUSCA DE PROJETO
- Requerimento
- Matrícula do Registro de Imóveis
ISENTO DE TAXA

DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO
- Requerimento
TAXA: R$46,45

CONSTRUÇÃO DE CERCAS E MUROS
- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
- IU (emitido através do SMUWEB)
- ART ou RRT
- Croquis (em CD, formato .dwg, em envelope meio-ofício, ou em
pastas)
TAXA: R$46,45 (até 3,00 m de altura – ISENTO)

REDES DE INFRAESTRUTURA
- Requerimento
- ART ou RRT
- Projeto arquitetônico
- Termo de compromisso (Decreto n.º 10.153/2000)

- Memorial descritivo
- Planta baixa geral
- Quitação ISS
- Planilha de área
- Taxa:
Subterrâneo: - ISENTO
Ponto: R$21,74 / UN
Poste: R$21,74 / UN

(disponível no SMUWEB após análise)

SERRANO LEGALSERRANO LEGAL
- Formulário (gerado pelo SMUWeb e impresso em uma folha
frente e verso)
- Laudo Técnico (gerado pelo SMUWeb)
* Para o Serrano Legal, o laudo deve conter, no seu verso,
fotos coloridas da frente e da lateral da edificação
-Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (validade:
6 meses)
-Comprovante de assinatura dos proprietários
(escritura ou cópia RG)
- ART (atividade “Regularização”, de todos os itens) ou RRT
(atividades “Laudo Técnico” e “Vistoria”, elencando no campo 5 as
responsabilidades)
* Taxa expedida após análise técnica.

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS (para Projeto) 
Processo Eletrônico habilitado através do SMUWeb
Documentação mínima necessária (digitalizada):

- Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s)
-Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (validade:
6 meses)

(escritura ou cópia RG)
- Croqui de Situação do lote e Localização da(s) 
edificação(ões)
TAXA: (n.º de testadas x 46,65) + R$46,45 (Expedida 

automaticamente pelo Sistema)

(em arquivo formato figura: .jpg, .jpeg ou .png

-Comprovante de assinatura dos proprietários

*Área sobre a diretriz viária: R$ 60,00 m² .



PREFAZA
- Formulário Padrão fornecido pela SMU

-Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (validade:
6 meses)

-Comprovante de assinatura dos proprietários
(escritura ou cópia RG)
- ART (atividade “Regularização”, de todos os itens) ou RRT
(atividades “Laudo Técnico” e “Vistoria”, elencando no campo 5 as
responsabilidades)

- Laudo Técnico
(documentos disponíveis para download no site da Prefeitura)

(regularização para áreas de Bacia de Captação)

                ATENÇÃO!

             Anexos, documentos e demais arquivos para download disponíveis através do link:

                 https://caxias.rs.gov.br/servicos/urbanismo/edificacoes

* Taxa expedida após análise técnica.

APROVAÇÃO SIMPLIFICADA 

- ART ou RRT 

- Comprovante de assinatura dos proprietários

- Requerimento (gerado pelo SMUWEB)
-  IU (emitido através do SMUWEB)

- Matrícula do Registro de Imóveis atualizada 

(escritura ou cópia RG)

- Projeto Arquitetônico e Hidrossanitário (em CD, no
formato .dwg, entregue em envelope meio-ofício ou em pastas)

*Hidro aprovado pelo SAMAE acima de 500m². 

- Memorial Descritivo (pode constar no CD)

TAXA (guia gerada pelo SMUWEB):
Aprovação: 0,11 x m²
Licença (casa / com. / ind.): 0,26 x m²

EDIFICAÇÕES ATÉ 70m² – ISENTO DE TAXA

(6 meses)

Expediente: R$ 75,24

https://caxias.rs.gov.br/servicos/urbanismo/smuweb

         Manual do Usuário e de Suporte Extra (Smuweb, IU, Croqui) disponíveis através do link:

                                    

ANTENAS DE COMUNICAÇÃO

TAXA: 200 VRM’S – Lei n° 8.666/2021 
Verificar checklist no Formulário Padrão ERB (link abaixo).

(projeto e execução de todos os itens)
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