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Dividido em 5 partes: 

A – Dados do Imóvel: endereço, quadra, lote, emplacamento; 

 01 – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA; 

 02 – FRAÇÃO: quantidade de FAIE a ser preenchido. Por exemplo, será preenchido 01 e 
02, onde 01 será o FAIE da residência e 02 será o FAIE do comércio ou vice-versa;  

 03 – NT: número de testada, não preencher, necessário verificar na Diretoria de 
Controle e Cadastro – Secretaria de Planejamento; 
 
 
 

 04 – NÚMERO:  emplacamento, número do imóvel. 

 05 – COMPLEMENTO: colocar alguma observação, como por exemplo, 
se é um comércio com residência. 



 

B – Características da Obra: características construtivas, tipo do imóvel.  

 



 

 06 – TIPOS DE CONSTRUÇÃO; 
      Assinalar o item 6, conforme o uso do imóvel 

Para a classificação de SUPERPOSTA, é quando trata-se de uma edificação 

com mais de um andar e seu uso seja misto (residência e comércio) ou 
residências.  



Ela é 

alinhada 

ou Recuada 

      

Construção 

até o 

alinhamento 

frontal do 

lote 

  Possui 

recuo 

frontal 

Residência Horizontal 

 
 

Ela é alinhada ou Recuada 

      

Construção até 

o alinhamento 

frontal do lote 

  Possui recuo 

frontal 

Atenção: assinalar somente 1 item, 
ou ela é do tipo alinhada ou tipo 
recuada. 



Construção possui recuos de 
todos os lados e alinhada com a 
testada . 

Construção de uso misto ou 
residenciais - superpostas, alinhada 
com a testada . 

Construção encostada na lateral, 
possui uma parede em comum 
com a casa vizinha e alinhada com 
a testada. 

Construção encostada na lateral, 
possui parede em comum com a casa 
vizinha e plantas idênticas , sendo 
alinhada com a testada . 

Legenda 

SUPERPOSTA : RESIDÊNCIAS E/OU USO MISTO 
(RESIDÊNCIA COM COMÉRCIO) 



 

EXEMPLO: Se for uma construção (residência) horizontal, 
alinhada, isolada: 

Assinalar somente uma opção: ISOLADA.  



 

Construção possui recuos de 
todos os lados e frontal. 

Construção de uso misto ou 
residências - superpostas, recuada 
com a testada. 

Construção encostada na lateral, 
possui uma parede em comum 
com a casa vizinha e recuada com 
a testada. 

Construção encostada na lateral, 
possui parede em comum com a casa 
vizinha e plantas idênticas , sendo 
recuada com a testada. 

Legenda 

SUPERPOSTA : RESIDÊNCIAS E/OU USO MISTO 
(RESIDÊNCIA COM COMÉRCIO) 



 

EXEMPLO: Se for uma construção (residência e comércio 
= uso misto), horizontal, recuada, superposta: 

Assinalar somente uma opção: SUPERPOSTA.  

SUPERPOSTA : RESIDÊNCIAS E/OU USO MISTO 
(RESIDÊNCIA COM COMÉRCIO) 
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- Caso não seja  apenas residência 
e sim um comércio com residência 
(uso misto), FAIE será preenchido: 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 



 

Um FAIE para o comércio e outro FAIE para residência, 
com preenchimento do campo n° 05 (complemento), 

especificado FAIE residência e comércio. 

FAIE 1 

FAIE 2 



 

Exemplo: Residência com comércio;  os dados a serem 

preenchidos serão sobre o comércio. 



 

Exemplo: 2° FAIE residência; os dados  

a serem preenchidos serão sobre a residência. 
 



 

 

Do item 07 à 16 assinalar  uma característica, a 
PREDOMINANTE; 
 

Do item 18 e 19 assinar opção de nº 3 (demais 
tipos) para RESIDÊNCIA ou COMÉRCIO 
 
 
 



 

C – Especificações: número de ambientes, área construída, se possui 

piscina, números de processos (VISA, HABITE-SE....).  
 

O ITEM 20 – PREENCHER ÁREA CONSTRUÍDA , CASO TENHA COBERTURA 

REMOVÍVEL (ABRIGO DESMONTÁVEL) QUE CONSTE DESCRITO NO QUADRO DE 

ÁREAS DO PROJETO APROVADO, ESTE DEVERÁ SER PREENCHIDO NO ITEM 21 .  

A SOMA DO ITEM 20 E 21, DEVERÁ SER O TOTAL DO PROJETO APROVADO.  



 
O ITEM 22 – PREENCHER O NÚMERO DE AMBIENTES QUE O IMÓVEL POSSUI 

 

 SALA:         -  RESIDÊNCIA: quantidade de salas 

                       - COMÉRCIO/ INDÚSTRIA: quantidade de salas ou salão comercial /industrial 

QUARTO:    - RESIDÊNCIA: quantidade de quartos 

SUÍTE:          - RESIDÊNCIA :este item, já inclui  na contagem o dormitório e o banheiro que faz 

                         parte da suíte. 

COZINHA:    quantidade   

DEP:                 - dependências que não estão citados nos itens anteriores : área de serviço, 

                          despensa, depósito, área de churrasqueira... 

GAR:                - quantidade de garagem coberta 

 



 

 ITEM 23: INFORMAR SE O IMÓVEL POSSUI PISCINA, CASO SIM, INFORMAR A ÁREA ABAIXO 

DESTE ITEM. 

ITEM 24 : É O ÚNICO QUE PODERÁ  SER ASSINALADO AS OPÇÕES MAIS DE UMA VEZ, PARA A 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS PÚBLICOS. 

ITEM 25: CATEGORIA DO USO 

ITEM 26: CATEGORIA DE OCUPAÇÃO 

ITEM 27 : ASSINALAR LEVANTAMENTO NORMAL (1) 

ITEM 28: NÚMERO DO PROCESSO APROVADO  NA SEPLAN 

ITEM 29: NÚMERO DO PROCESSO APROVADO  NA VISA (se houver) 

ITEM 30: NÚMERO DO PROCESSO DE HABITE-SE  (deixar em branco/ uso do cadastro) 

 

ÁREA DA 
PISCINA 



 

D -  ano de construção, pavimentos  

Informar o ano 
da construção  

Se possui  
elevador  

Quantos 
pavimentos tem a 
construção 



 

E – Condomínios: características construtivas,tipo do 
imóvel; 

 
Não precisa ser preenchido, é de uso da Diretoria de Controle e Cadastro 



 

E  PRINCIPALMENTE......... 

Não esquecer de preencher os campos 
totalmente e com caneta esferográfica, sem 

rasuras. E o profissional responsável , 
informar seus dados e assiná-lo. 


