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LOTES LOCALIZADOS EM LOTEAMENTOS DEVIDAMENTE APROVADOS 
JUNTO AO MUNICÍPIO E REGISTRADOS JUNTO AO SERVIÇO REGISTRAL DE 
IMÓVEIS DE SUA COMPETÊNCIA 

 
DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA PARA PROTOCOLAR: 

 
 

CONSULTA DE VIABILIDADE 
 

• A consulta de viabilidade é um instrumento oferecido ao contribuinte que o informe das 

dimensões e obrigações mínimas que este deverá respeitar para que o futuro projeto de 

parcelamento de solo esteja enquadrado na legislação pertinente. 

• A consulta não dá direito ao parcelamento, apenas é um documento oficial que informa o 

contribuinte de suas obrigações mínimas, caso este pretenda parcelar de algum modo sua 

propriedade dentro do perímetro urbano da cidade. 

• A consulta de viabilidade encontra-se no site: www.cascavel.pr.gov.br – link: Geo Portal 

. 

 
Subdivisão e unificação 
Para protocolar: 

• Requerimento devidamente preenchido. 

• Consulta de Viabilidade. 

• Documento do Serviço de Registro de Imóveis do(s) lote(s) em questão com certidão 

negativa atualizada. 

• ART/CREA ou RRT/CAU do responsável técnico devidamente habilitado ao serviço 

solicitado. 

• Mapas e memoriais descritivos devidamente assinados, que deverão conter: 

o Situação atual: cujos mapas deverão apresentar as dimensões e a(s) área(s) do(s) 

lote(s) em questão conforme o(s) documento(s) do registro de imóveis; 

o Situação intermediária, se houver; 

o Situação pretendida: cujo mapa deverá apresentar a proposta do responsável 

técnico que deverá atender a legislação pertinente e as indicações da Consulta de 

Viabilidade para Parcelamento do Solo; 

o Memorial da situação intermediária, se houver, e da situação pretendida. 

o Croqui das edificações (se houver) com estatística, no lote (s) pretendido.  

 

Obs. Nos casos onde existem edificações sobre o (s) imóvel (is) objeto de parcelamento, os 

mesmos deverão respeitar os parâmetros mínimos exigidos na Lei de Uso do Solo e Código de 

Obras e demais Leis pertinentes, para cada lote resultante, condição necessária para a aprovação 

do projeto.  
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Para aprovar: 

• São necessárias três vias de cada prancha dos mapas e memoriais devidamente assinadas. 

• A ART/CREA ou RRT/CAU deverá estar devidamente quitada. 

• O arquivo digital deverá ser devidamente enviado ao setor de Parcelamento do Solo da 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo - SEPLAN. 

 

 

 

 

 


