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LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO 

 
1. Requerimento Padrão (fornecido pelo IMPLURB) devidamente preenchido, sendo imprescindível conter 

o nome do interessado, número do telefone, número do celular e e-mail do proprietário, do procurador 

e/ou responsável técnico e o prazo de vigência do alvará. 

a. No caso do requerente ser Pessoa Jurídica, apresentar cartão do CNPJ e Contrato Social; 

b. No caso do requerente ser locatário de imóvel, apresentar Contrato de Locação; 

2. Certidão Narrativa de Registro de Imóveis atualizada (últimos 30 dias), Título Definitivo, Escritura Pública 

ou Documento que comprove a posse do terreno por mais de 05 (cinco) anos. No caso de ´Instrumento 

Particular de Compra e Venda´ ou ´Contrato de Compra e Venda´, só poderá ser aceito se estiver 

acompanhado do documento de posse em nome do ´antigo proprietário´ do lote. 

3. Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo – CPD ou Guia 

de quitação atual do IPTU ou Documento que comprove a isenção deste. 

4. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de Execução da obra do profissional habilitado pelo 

CREA-AM/ CAU-AM. 

5. Memorial com descrição da demolição a se realizar, definindo com exatidão as áreas a se demolir e 

cronograma de obras assinado pelo responsável técnico. Em caso de demolição para retirada de 

tanques de combustíveis, informar a quantidade de tanques a serem removidos. 

6. Arquivo Digital da Implantação Geral com indicação da área em questão em modo PDF (não serão 

necessárias plantas impressas). 

 

 

 

 

Observações:  

 
a. Formalização e/ou Trâmite de Processos por terceiros só será aceita com a apresentação de Procuração.  

b. Após a formalização do processo e dentro dos prazos legais, será necessário Vistoria Técnica no local pela Gerência de 

Levantamento Técnico - GLT, sendo necessário um responsável no local no ato da vistoria, a qual será agendada por meio de 

contato telefônico. 

c. O interessado deverá acompanhar o trâmite do processo, pois quando encaminhado à Gerência de Atendimento – 

GEAT/IMPLURB, a Lei determina o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestações ao processo, sob pena de arquivamento. 

d. Os itens acima listados são imprescindíveis para formalização e análise dos processos, não isentando os setores técnicos de 

solicitarem outros documentos complementares previstos em Lei. 

e. O órgão competente municipal terá 60 (sessenta) dias úteis para se pronunciar podendo ser prorrogado o prazo, a critério da 

administração. 
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LICENÇA/ ALVARÁ PARA MURO DE ARRIMO ou MURO LIMÍTROFE AO LOGRADOURO 

 

1. Requerimento Padrão (fornecido pelo IMPLURB) devidamente preenchido, sendo imprescindível conter 

o nome do interessado, número do telefone, número do celular e e-mail do proprietário, do procurador 

e/ou responsável técnico e o prazo de vigência do alvará. 

a. No caso do requerente ser Pessoa Jurídica, apresentar cartão do CNPJ e Contrato Social; 

b. No caso do requerente ser locatário de imóvel, apresentar Contrato de Locação; 

2. Certidão Narrativa de Registro de Imóveis atualizada (últimos 30 dias) ou Escritura Averbada. 

3. Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo – CPD ou Guia 

de quitação atual do IPTU ou Documento que comprove a isenção deste. 

4. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de Autoria e Execução da obra do profissional 

habilitado pelo CREA-AM/ CAU-AM. 

5. Memorial com descrição dos serviços, incluindo o perímetro, área e altura do muro, cronograma de obra 

e devidamente assinado pelo responsável técnico. 

6. Arquivo Digital da Implantação Geral com indicação da área em questão a ser murada e localização da 

mesma, em modo PDF (não serão necessárias plantas impressas). 

 

 

 

 

Observações: 
 

a. Formalização e/ou Trâmite de Processos por terceiros só será aceita com a apresentação de Procuração, não obrigatoriedade de 
reconhecimento em cartório.  

b. Após a formalização do processo e dentro dos prazos legais, será necessário Vistoria Técnica no local pela Gerência de 
Levantamento Técnico - GLT, sendo necessário um responsável no local no ato da vistoria, a qual será agendada por meio de 
contato telefônico. 

c. O interessado deverá acompanhar o trâmite do processo, pois quando encaminhado à Gerência de Atendimento – 
GEAT/IMPLURB, a Lei determina o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestações ao processo, sob pena de arquivamento. 

d. Os itens acima listados são imprescindíveis para formalização e análise dos processos, não isentando os setores técnicos de 
posteriormente, solicitarem documentos complementares previstos em Lei. 

e. O órgão competente municipal terá 60 (sessenta) dias úteis para se pronunciar sobre os processos referente aprovação de 
projetos, podendo ser prorrogado o prazo, a critério da administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.manaus.am.gov.br/docs/portal/secretarias/implurb/NOVA%20LISTA%20DE%20DOCUMENTOS/4.0%20LISTA%20DE%20DOCUMENTOS%20GER%C3%8ANCIA%20DE%20INFORMA%C3%87%C3%83O%20T%C3%89CNICA/ALVAR%C3%81%20PARA%20MURO%20DE%20ARRIMO%20E_OU%20MURO%20LIM%C3%8DTROFE%20AO%20LOGRADOURO%202017.pdf
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LICENÇA/ ALVARÁ PARA STAND DE VENDAS 

 

1. Requerimento Padrão (fornecido pelo IMPLURB) devidamente preenchido, sendo imprescindível conter 

o nome do interessado, número do telefone, número do celular e e-mail do proprietário, do procurador 

e/ou responsável técnico e o prazo de vigência do alvará. 

a. No caso do requerente ser Pessoa Jurídica, apresentar cartão do CNPJ e Contrato Social; 

b. No caso do requerente ser locatário de imóvel, apresentar Contrato de Locação; 

2. Certidão Narrativa de Registro de Imóveis atualizada (últimos 30 dias), Título Definitivo, Escritura Pública 

ou Documento que comprove a posse do terreno por mais de 05 (cinco) anos. No caso de ´Instrumento 

Particular de Compra e Venda´ ou ´Contrato de Compra e Venda´, só poderá ser aceito se estiver 

acompanhado do documento de posse em nome do ´antigo proprietário´ do lote. 

3. Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo – CPD ou Guia 

de quitação atual do IPTU ou Documento que comprove a isenção deste. 

4. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de Autoria e Execução da obra do profissional 

habilitado pelo CREA-AM/ CAU-AM. 

5. Certidão de Aprovação ou Alvará de construção do empreendimento o qual este stand está vinculado.  

6. Memorial com descrição dos serviços, incluindo área total a ser construída e cronograma de obra, 

devidamente assinado pelo responsável técnico. 

7. Arquivo Digital do Projeto Arquitetônico em modo PDF (não serão necessárias plantas impressas). 

 

 
 
 
 
 
Observações: 

 

a. Formalização e/ou Trâmite de Processos por terceiros só será aceita com a apresentação de Procuração, não obrigatoriedade de 
reconhecimento em cartório.  

b. Após a formalização do processo e dentro dos prazos legais, será necessário Vistoria Técnica no local pela Gerência de 
Levantamento Técnico - GLT, sendo necessário um responsável no local no ato da vistoria, a qual será agendada por meio de 
contato telefônico. 

c. O interessado deverá acompanhar o trâmite do processo, pois quando encaminhado à Gerência de Atendimento – 
GEAT/IMPLURB, a Lei determina o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestações ao processo, sob pena de arquivamento. 

d. Os itens acima listados são imprescindíveis para formalização e análise dos processos, não isentando os setores técnicos de 
posteriormente, solicitarem documentos complementares previstos em Lei. 

e. O órgão competente municipal terá 60 (sessenta) dias úteis para se pronunciar sobre os processos referente aprovação de 
projetos, podendo ser prorrogado o prazo, a critério da administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.manaus.am.gov.br/docs/portal/secretarias/implurb/NOVA%20LISTA%20DE%20DOCUMENTOS/4.0%20LISTA%20DE%20DOCUMENTOS%20GER%C3%8ANCIA%20DE%20INFORMA%C3%87%C3%83O%20T%C3%89CNICA/ALVAR%C3%81%20PARA%20STAND%20DE%20VENDAS%202017.pdf
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LICENÇA/ ALVARÁ PARA TAPUME 

 

1. Requerimento Padrão (fornecido pelo IMPLURB) devidamente preenchido, sendo imprescindível conter 

o nome do interessado, número do telefone, número do celular e e-mail do proprietário, do procurador 

e/ou responsável técnico e o prazo de vigência do alvará. 

a. No caso do requerente ser Pessoa Jurídica, apresentar cartão do CNPJ e Contrato Social; 

b. No caso do requerente ser locatário de imóvel, apresentar Contrato de Locação; 

2. Certidão Narrativa de Registro de Imóveis atualizada (últimos 30 dias), Título Definitivo, Escritura Pública 

ou Documento que comprove a posse do terreno por mais de 05 (cinco) anos. No caso de ´Instrumento 

Particular de Compra e Venda´ ou ´Contrato de Compra e Venda´, só poderá ser aceito se estiver 

acompanhado do documento de posse em nome do ´antigo proprietário´ do lote. 

3. Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo – CPD ou Guia 

de quitação atual do IPTU ou Documento que comprove a isenção deste. 

4. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de Autoria e Execução da obra do profissional 

habilitado pelo CREA-AM/ CAU-AM. 

5. Certidão de Aprovação ou Alvará de construção do empreendimento o qual este stand está vinculado.  

6. Memorial com descrição dos serviços, incluindo o perímetro, área e altura do tapume, cronograma de 

obra e devidamente assinado pelo responsável técnico. 

7. Arquivo Digital da Implantação Geral com indicação da área em questão, em modo PDF (não serão 

necessárias plantas impressas). 

 

 

 
 
 
 
 
Observações: 

 

a. Formalização e/ou Trâmite de Processos por terceiros só será aceita com a apresentação de Procuração, não obrigatoriedade de 
reconhecimento em cartório.  

b. Após a formalização do processo e dentro dos prazos legais, será necessário Vistoria Técnica no local pela Gerência de 
Levantamento Técnico - GLT, sendo necessário um responsável no local no ato da vistoria, a qual será agendada por meio de 
contato telefônico. 

c. O interessado deverá acompanhar o trâmite do processo, pois quando encaminhado à Gerência de Atendimento – 
GEAT/IMPLURB, a Lei determina o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestações ao processo, sob pena de arquivamento. 

d. Os itens acima listados são imprescindíveis para formalização e análise dos processos, não isentando os setores técnicos de 
posteriormente, solicitarem documentos complementares previstos em Lei. 

e. O órgão competente municipal terá 60 (sessenta) dias úteis para se pronunciar sobre os processos referente aprovação de 
projetos, podendo ser prorrogado o prazo, a critério da administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.manaus.am.gov.br/docs/portal/secretarias/implurb/NOVA%20LISTA%20DE%20DOCUMENTOS/4.0%20LISTA%20DE%20DOCUMENTOS%20GER%C3%8ANCIA%20DE%20INFORMA%C3%87%C3%83O%20T%C3%89CNICA/ALVAR%C3%81%20PARA%20TAPUME%202017.pdf
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LICENÇA/ ALVARÁ PARA TERRAPLANAGEM 

 

1. Requerimento Padrão (fornecido pelo IMPLURB) devidamente preenchido, sendo imprescindível conter 

o nome do interessado, número do telefone, número do celular e e-mail do proprietário, do procurador 

e/ou responsável técnico e o prazo de vigência do alvará. 

a. No caso do requerente ser Pessoa Jurídica, apresentar cartão do CNPJ e Contrato Social; 

b. No caso do requerente ser locatário de imóvel, apresentar Contrato de Locação; 

2. Certidão Narrativa de Registro de Imóveis atualizada (últimos 30 dias), Título Definitivo, Escritura Pública 

ou Documento que comprove a posse do terreno por mais de 05 (cinco) anos. No caso de ´Instrumento 

Particular de Compra e Venda´ ou ´Contrato de Compra e Venda´, só poderá ser aceito se estiver 

acompanhado do documento de posse em nome do ´antigo proprietário´ do lote. 

3. Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo – CPD ou Guia 

de quitação atual do IPTU ou Documento que comprove a isenção deste. 

4. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de Autoria e Execução da obra do profissional 

habilitado pelo CREA-AM/ CAU-AM. 

5. Memorial com descrição dos serviços, especificando área total de terraplanagem e prazo de execução, 

devidamente assinado pelo responsável técnico. 

6. Licença Ambiental de Instalação, nos termos da legislação vigente. 

7. Arquivo Digital do projeto, com Implantação/ localização do lote, Planta topográfica do lote atual e após a 

Terraplanagem em questão, em modo PDF (não serão necessárias plantas impressas). 

 
 

 

 

 

Observações: 
 

a. Formalização e/ou Trâmite de Processos por terceiros só será aceita com a apresentação de Procuração, não obrigatoriedade de 
reconhecimento em cartório.  

b. Após a formalização do processo e dentro dos prazos legais, será necessário Vistoria Técnica no local pela Gerência de 
Levantamento Técnico - GLT, sendo necessário um responsável no local no ato da vistoria, a qual será agendada por meio de 
contato telefônico. 

c. O interessado deverá acompanhar o trâmite do processo, pois quando encaminhado à Gerência de Atendimento – 
GEAT/IMPLURB, a Lei determina o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestações ao processo, sob pena de arquivamento. 

d. Os itens acima listados são imprescindíveis para formalização e análise dos processos, não isentando os setores técnicos de 
posteriormente, solicitarem documentos complementares previstos em Lei. 

e. O órgão competente municipal terá 60 (sessenta) dias úteis para se pronunciar sobre os processos referente aprovação de 
projetos, podendo ser prorrogado o prazo, a critério da administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.manaus.am.gov.br/docs/portal/secretarias/implurb/NOVA%20LISTA%20DE%20DOCUMENTOS/4.0%20LISTA%20DE%20DOCUMENTOS%20GER%C3%8ANCIA%20DE%20INFORMA%C3%87%C3%83O%20T%C3%89CNICA/ALVAR%C3%81%20PARA%20TERRAPLANAGEM%202017.pdf


 
 
 

                    LISTA DE DOCUMENTOS - 2019 

                                                                                                                                          

 

Avenida Brasil, 2971 - Compensa 
Manaus-AM - CEP 69036-110 
T: +55 92 3625-5050 | 3625-5476 
implurb@pmm.am.gov.br 

implurb.manaus.am.gov.br 

LICENÇA/ ALVARÁ DE PAVIMENTAÇÃO 
 
 

1. Requerimento Padrão (fornecido pelo IMPLURB) devidamente preenchido, sendo imprescindível conter 
o nome do interessado, número do telefone, número do celular e e-mail do proprietário, do procurador 
e/ou responsável técnico e o prazo de vigência do alvará. 
a. No caso do requerente ser Pessoa Jurídica, apresentar cartão do CNPJ e Contrato Social; 
b. No caso do requerente ser locatário de imóvel, apresentar Contrato de Locação; 

2. Certidão Narrativa de Registro de Imóveis atualizada (últimos 30 dias), Título Definitivo, Escritura Pública 
ou Documento que comprove a posse do terreno por mais de 05 (cinco) anos. No caso de ´Instrumento 
Particular de Compra e Venda´ ou ´Contrato de Compra e Venda´, só poderá ser aceito se estiver 
acompanhado do documento de posse em nome do ´antigo proprietário´ do lote. 

3. Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo – CPD ou Guia 
de quitação atual do IPTU ou Documento que comprove a isenção deste. 

4. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de Autoria e Execução da obra do profissional 
habilitado pelo CREA-AM/ CAU-AM. 

5. Memorial com descrição dos serviços, especificando área total de Pavimentação e cronograma de obras, 
devidamente assinado pelo responsável técnico. 

6. Licença Ambiental de Instalação, nos termos da legislação vigente. 
7. Arquivo Digital do projeto arquitetônico com Implantação/ localização do lote, e indicação da área a ser 

pavimentada, em modo PDF (não serão necessárias plantas impressas). 
 
 
 
 
 
 
 
Observações: 

 

a. Formalização e/ou Trâmite de Processos por terceiros só será aceita com a apresentação de Procuração, não obrigatoriedade de 
reconhecimento em cartório.  

b. Após a formalização do processo e dentro dos prazos legais, será necessário Vistoria Técnica no local pela Gerência de 
Levantamento Técnico - GLT, sendo necessário um responsável no local no ato da vistoria, a qual será agendada por meio de 
contato telefônico. 

c. O interessado deverá acompanhar o trâmite do processo, pois quando encaminhado à Gerência de Atendimento – 
GEAT/IMPLURB, a Lei determina o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestações ao processo, sob pena de arquivamento. 

d. Os itens acima listados são imprescindíveis para formalização e análise dos processos, não isentando os setores técnicos de 
posteriormente, solicitarem documentos complementares previstos em Lei. 

e. O órgão competente municipal terá 60 (sessenta) dias úteis para se pronunciar sobre os processos referente aprovação de 
projetos, podendo ser prorrogado o prazo, a critério da administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                    LISTA DE DOCUMENTOS - 2019 

                                                                                                                                          

 

Avenida Brasil, 2971 - Compensa 
Manaus-AM - CEP 69036-110 
T: +55 92 3625-5050 | 3625-5476 
implurb@pmm.am.gov.br 

implurb.manaus.am.gov.br 

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ 
(Demolição, Muro, Terraplanagem, Tapume e Stand de Vendas) 

 
 
 

1. Requerimento Padrão (fornecido pelo IMPLURB) devidamente preenchido, sendo imprescindível conter 

o nome do interessado, número do telefone, número do celular, e-mail do proprietário, do procurador 

e/ou responsável técnico e o prazo de vigência do alvará. 

2. Cópia do Alvará vigente à ser renovado.  

3. Memorial com descrição dos serviços e prazo de execução, devidamente assinado pelo responsável 

técnico. 

  

 

 

Observações: 
 

a. Formalização e/ou Trâmite de Processos por terceiros só será aceita com a apresentação de Procuração, não obrigatoriedade de 
reconhecimento em cartório.  

b. Após a formalização do processo e dentro dos prazos legais, será necessário Vistoria Técnica no local pela Gerência de 
Levantamento Técnico - GLT, sendo necessário um responsável no local no ato da vistoria, a qual será agendada por meio de 
contato telefônico. 

c. O interessado deverá acompanhar o trâmite do processo, pois quando encaminhado à Gerência de Atendimento – 
GEAT/IMPLURB, a Lei determina o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestações ao processo, sob pena de arquivamento. 

d. Os itens acima listados são imprescindíveis para formalização e análise dos processos, não isentando os setores técnicos de 
posteriormente, solicitarem documentos complementares previstos em Lei. 

e. O órgão competente municipal terá 60 (sessenta) dias úteis para se pronunciar sobre os processos referente aprovação de 
projetos, podendo ser prorrogado o prazo, a critério da administração. 

 

 


