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https://taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/02/Decreto-ARE.pdf
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ESCANEIE-ME

http://condephaat.sp.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/
https://aga.decea.mil.br/planos
http://www.taubate.sp.gov.br/anexos/planejamento/Mapa-de-Zoneamento-2022.kml
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ESCANEIE-ME ESCANEIE-ME ESCANEIE-ME

https://taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/ANEXO-I-FORMULÁRIO-DE-ADESÃO.docx
https://taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/ANEXO-II-TERMO-DE-RESPONSABILIDADE.docx
http://www.taubate.sp.gov.br/anexos/planejamento/ANEXO-III-PROJETO-ARE-SIMPLIFICADO.dwg


https://taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/ANEXO-II-TERMO-DE-RESPONSABILIDADE.docx


•

•



01

02

03

04

05

06

http://www.taubate.sp.gov.br/anexos/planejamento/Mapa-de-Zoneamento-2022.kml
http://gpmpmt.softpark.com.br:8085/pmd-pv/processo/abrir-processo?idTipoSolicitacao=31&origem=EXTERNO
http://www.taubate.sp.gov.br/anexos/planejamento/ANEXO-III-PROJETO-ARE-SIMPLIFICADO.dwg


TRIAGEM

1º

CONFERÊNCIA DO 

PREENCHIM ENTO E DOS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELO 

REQUERENTE

EMISSÃO DE 
GUIA

2º

CONFECÇÃO DAS GUIAS DE 

PAGAMENTO REFERENTES 

AO ALVARÁ 

CONFECÇÃO 
DO ALVARÁ

3º

CONFERÊNCIA DE 

PAGAMENTO

E LIBERAÇÃO DO 

DOCUMENTO
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ESCANEIE-ME

ESCANEIE-ME

ESCANEIE-ME ESCANEIE-ME

ESCANEIE-ME

ESCANEIE-ME

ESCANEIE-ME

https://qrco.de/bd1EQp
https://www.caurn.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/ABNT-NBR-9050-15-Acessibilidade-emenda-1_-03-08-2020.pdf
https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2014/13410.pdf
http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/C541994.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1978/decreto-12342-27.09.1978.html#:~:text=Aprova%20o%20Regulamento%20a%20que,Secretaria%20de%20Estado%20da%20Sa%C3%BAde.
http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/image/L54302018.pdf
http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html_impressao/C4122017.htmL
http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/C3782015.html


SEPLAN

DEPARTAMENTO DE 
LICENCIAMENTO URBANÍSTICO

ARE

https://taubate.sp.gov.br/
https://taubate.sp.gov.br/planejamento/
https://taubate.sp.gov.br/
https://taubate.sp.gov.br/planejamento/
https://instagram.com/aprovacao.taubate?igshid=YmMyMTA2M2Y=


ANEXO I DO DECRETO N°14.715/2020

FORMULÁRIO DE ADESÃO – ALVARÁ RÁPIDO ELETRÔNICO - ARE

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Taubaté,

Venho, por meio deste REQUERER a aprovação do projeto no sistema “Alvará Rápido Eletrônico -

ARE” nos termos do Decreto Municipal n°14.715 de 27 de abril de 2020.

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

Nome:

RG:

E-mail:

Residente à Rua/av.:  

Bairro:

CPF/CNPJ:

Telefone: ( )

n°

Cidade: 

DADOS DO AUTOR DO PROJETO:

Nome:

CREA/CAU:

E-mail:

Residente à Rua/av.:  

Bairro:

Telefone: ( )

n°

Cidade: 

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome:

CREA/CAU:

E-mail:

Residente à Rua/av.:  

Bairro:

Telefone: ( )

n°

Cidade: 

DADOS DA OBRA:

Endereço (rua/av.)

N°

Bairro:

Complemento: Lote: Quadra:

Cidade: 

Taubaté, de de .

Assinatura do Proprietário  

Nome/CPF:

Assinatura do Responsável Técnico da Obra  
Nome/Título/Registro:

Assinatura do Autor do Projeto  
Nome/Título/Registro:

https://taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/ANEXO-I-FORMULÁRIO-DE-ADESÃO.docx


ANEXO II DO DECRETO N°14.715/2020

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Alvará Rápido Eletrônico -ARE

Nós, proprietário(s) e profissionais técnicos (autor do projeto e responsável técnico a execução da obra), já

qualificados através do Formulário de Adesão, DECLARAMOS, para os devidos fins de direito inclusive nas

esferas civil e penal, que:

I. Estamos cientes e reconhecemos que o projeto ora apresentado e que a execução da respectiva obra

obedece a todas as legislações urbanísticas vigentes, em especial, o disposto nos art. 2º a 6º do Decreto

n° 14.715/2020 que instituiu o sistema “Alvará Rápido Eletrônico -ARE”;

II. Estamos cientes de que o não atendimento das legislações aplicáveis é passível de aplicação das

penalidades cabíveis no Código de Obras do Município, assim como, nas disposições constantes do Art.

12 e parágrafos, do Decreto n° 14.715/2020 que instituiu o sistema “Alvará Rápido Eletrônico -ARE”,

dentro de cada competência conforme estabelecido pelo art. 7° do referido decreto;

III. Estamos cientes de que os projetos autorizados através do Alvará Rápido Eletrônico -ARE não poderão  

ser beneficiados por quaisquer leis de legalização, regularização ou anistia.

IV. Garantimos que o imóvel se encontra apto e atende na íntegra ao art. 3° e ao art. 4° do presente decreto;

V. As informações constantes no presente processo são verdadeiras e autenticas e ficamos cientes através

desse documento que a falsidade dessa declaração, bem como, das peças gráficas apresentadas,

configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, e passível de apuração na forma da Lei, bem como,

denúncia ao órgão de classe profissional, inclusive com relação as dimensões da edificação da

edificação e do lote, a idade da construção e seu estado de conservação.

Taubaté, de de .

Assinatura do Proprietário  

Nome/CPF:

Assinatura do Responsável Técnico da Obra  

Nome/Título/Registro:

Assinatura do Autor do Projeto  
Nome/Título/Registro:

https://taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/ANEXO-II-TERMO-DE-RESPONSABILIDADE.docx
https://taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/ANEXO-II-TERMO-DE-RESPONSABILIDADE.docx

