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Descrição 
Autorização para execução de obras pelo setor público ou privado que interfira nos passeios ou vias da 

cidade.  

Documentação Exigida 
1. Requerimento Online preenchido no site da Sedur (Central de Serviços); 

2. Cópia do RG e CPF do requerente, em caso de pessoa física; 
3. Cópia do RG e CPF do representante legal, em caso de pessoa jurídica; 
4. Cópia do Contrato Social, em caso de pessoa jurídica, registrado no órgão competente; 

5. Cópia do CNPJ, em caso de pessoa jurídica; 
6. Cópia do contrato firmado entre a empresa prestadora do serviço e a Prefeitura Municipal de Lauro 

de Freitas, quando houver; 

7. RRT / ART dos responsáveis técnicos pelo projeto; 
8. Certidão Negativa de ISS dos responsáveis técnicos pelo projeto, atualizada; 

9. Cronograma físico da obra; 
10. Peças gráficas: 
 Plantas do projeto (01 via de cada); 

11. CD ou DVD contendo plantas (item 10) em arquivo .dwg (salvo em versão 2010 ou anterior); 

12. Procuração do requerente, caso a solicitação seja feita por terceiros. Deverá constar, 
obrigatoriamente, os seguintes dados do outorgante: nome completo, CPF, RG, endereço completo 

e telefone (com firma reconhecida em cartório ou acompanhada da cópia do RG do outorgante e 

do outorgado). 
 

Observações 
 A concessão do alvará está condicionada à apresentação de RRT / ART e Certidão Negativa de ISS, 

atualizada, dos responsáveis técnicos pela obra; 
 Todas as ARTs/RRTs deverão ser devidamente quitadas; 
 Todas as peças gráficas deverão conter na legenda a natureza e local da obra, nome do proprietário, 

nome do responsável técnico pelo projeto e do responsável técnico pela execução da obra, bem como 
os respectivos números de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e na Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas; 
 Todas as peças gráficas deverão estar devidamente assinadas pelo proprietário e pelos responsáveis 

técnicos; 

 Após a conclusão da análise do projeto arquitetônico deverá ser entregue mais uma via do jogo de 

peças gráficas para aprovação; 
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Valores definidos na Lei Nº 1572/2015 e alterado através da Lei Nº 1.649/2016 atualizado para o 
exercício de 2018. 

 
 

 
 

Local de Atendimento 
Site da Sedur – http://sedur.laurodefreitas.ba.gov.br 

 
Horário de Atendimento 
24 horas 

 

Taxas 

Descrição Valor (R$) 
Análise 48,94 
Emissão da Licença/Autorização 3,37/m 

http://sedur.laurodefreitas.ba.gov.br

