
6 - Termo de Recebimento de Obras - TRO

4 - Fiscalização e Execução das Obras 

3 - Termo de Acordo 

2 - Análise de Projetos 

1 - Solicitação da DTB no INTERLIGA 

Para análise de projetos é necessário o 

empreendedor apresentar e inserir no INTERLIGA 

o licenciamento ambiental, aprovação, liberação 

do empreendimento na prefeitura, ART de 

projeto e alvarás de construção.

5 - Termo de Doação 

Prazo : 30 dias 

Prazo: 30 dias

Elaborar o  Plano de Trabalho após a oficilização do interesse pelo empreendedor. (USIE-SEP)

Roteiro de Aprovação e Liberação de Empreendimentos Particulares

Inserir dados básicos no sistema INTERLIGA (Empreendedor)                                                         

Prazo : 30 dias 

Informar ponto de tomada de água e de lançamento de esgoto (Área Operacional)

Analisar e disponibilizar a DTB no INTERLIGA para download (USIE-SEP)

Inserir projetos de Água, de Esgoto, Elétrico e Estrutural no INTERLIGA para análise da COPASA 

(Empreendedor)

Fazer Download da DTB no INTERLIGA (Empreendedor)

Com os dados da DTB, o empreendedor irá 

elaborar o projeto para análise da COPASA

O prazo de trinta dias é contado a partir da 

entrega do plano de trabalho assinado pelo 

empreendedor.

Emitir Laudo de análise - LAN , quando há inconsistências no projeto e ele precisa ser corrigido e 

reapresentado (USIE-SEP)

ou 

Emitir o Laudo de aprovação do projeto - LAP que ficará disponível no INTERLIGA (USIE-SEP)

Solicitar a inspeção dos materiais a serem aplicados na obra (SIMO), de acordo com a liberação da 

fiscalização (Empreendedor)

Vistóriar e aprovar os materiais a serem aplicados na obra (USEs)

O Empreendedor só está autorizado a iniciar as 

obras de abastencimento e esgotamento 

sanitário após receber a Ordem de Serviço

 Executar as obras conforme projeto aprovado e de acordo com as orientações da fiscalização. 

Entregar o cadastro da infraestutura implantada no final da obra. (Empreendedor)

Testar e emitir parecer aprovando a infraestrutura implantadas                                                      

(Gerências Regionais ou Unidades de Macro Operação)

 O Empreendedor deverá apresentar a ART de 

execução e Cronograma de implantação da obra 

para emissão da O.S.  

Prazo : 30 dias

Com o TRO liberado, o empreendedor poderá solicitar junto as agências de atendimento da COPASA ou via 115, as ligações de água e de esgoto

Exigir e analisar a documentação necessária para elaborar o Termo de Doação da Infraestrutura 

implantada (USIE-SEP)

Disponibilizar o TRO no INTERLIGA (USIE-SEP)

Emitir o TRO (USEs)

Elaborar o Termo de Doação da Infraestrutura implantada (Juridico)

 Análise de viabilidade técnica (USIE-SEP)

Emitir a Ordem de Serviço (O.S.) autorizando o início das obras de acordo com o projeto aprovado 

(USEs)

Disponibilizar no Interliga o Termo de Acordo homologado. (USIE-SEP)

Elaborar o Termo de Acordo (Juridico)


