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Processo administrativo para fins de liberação da Carta 
de Habite-se

● Fundamentos

● Procedimentos Urbanísticos

● Procedimentos Tributários

● Questionamentos



  

Fundamentos
Procedimento formal

Ato jurídico complexo X Ato jurídico simples

Lei Complementar nº 375, de 22 de dezembro de 2010

Uma obra será considerada concluída quando estiver em condições de ser habitada.

Após a conclusão das obras, deverá ser requerida a vistoria competente, num prazo máximo de 120 (cento e vinte) 
dias.

Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994

No momento do requerimento de Habite-se, o interessado deverá apresentar documentação fiscal referente à 
prestação de serviços na execução da obra.

A base de cálculo do imposto de que trata o caput deste artigo, será obtida mediante a multiplicação da metragem 
total do projeto arquitetônico aprovado, com o valor determinado na Tabela 04, anexa a este Código, de acordo com o 
tipo e padrão da construção nela previsto



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

Órgãos envolvidos:

- SMU

- SAMAE

- SEPLAN

- SEMMA

- SMOSP

- SMTTM



  

Fluxograma básico

Secretaria
Municipal de
Urbanismo 

(Início e Fim)

SEPLAN/DIGEO
Cadastro Territorial

Multifinalitário

SRM
Fiscalização do ISS

Proprietário 
Dono da obra

Documentação fiscal Requerimento
e documentos

1ª

3ª

4ª

2ª



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

HABITE-SE

ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO / 
EDIFICAÇÃO 
REGULARIZADA

INFORMAÇÕES 
URBANÍSTICAS

LOTE 
REGULARIZADO



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

Regularidade do Lote

Programa “More Legal IV”

Provimento n.º 21/2011 da CGJ/TJ-RS

Objetivo: obtenção de título de propriedade de lote que 
encontra-se em fração ideal de um todo maior.

Requisitos básicos: IPTU e Testada para via pública oficial.

Não há medida mínima de lote!



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

MORE LEGAL: procedimento

1) Lavra de Escritura: procedimento dos CRIs

Quando não há indicação da fração ideal na Matrícula 
do todo

→Contrato C/V

→ Titular vivo (dono ou promitente vendedor)

→ IPTU

Objetivo: destacamento da fração ideal!



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

MORE LEGAL: procedimento

a) SMU: protocolo

b) Semma: apuração quanto Área de Risco, Declive ou APP 
(em caso de APP, o processo é encerrado)

c) Mapa sit/loc + ART + Memorial Descritivo

d) Digeo/Seplan: diferença de área

e) Emissão de Certidão de Medidas e Confrontações e 
Requerimento ao CRI

f) Procedimento CRI/Direção do Foro: abertura da nova 
Matrícula.



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

Boletim de Informações Urbanísticas (IU)

- Decreto n.º 17.449/2015

- Informação oficial do Município quanto aos índice e atividades 
permitidos para os diferentes zoneamentos da cidade

- 2 modalidades: 

Meramente Informativo → solicitação junto ao Protocolo da SMU

Para fins de aprovação → obtido através do SMUWeb

- Depende de análise técnica para a confirmação das informações. Pode 
haver necessidade de encaminhamento para Secretarias afins.

- Validade: 2 anos (H/CS/I) e 1 ano (Postos de Combustíveis e demais 
atividades)



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

LEGALIZAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS:

- Aprovação de Projeto

- Licença para Construir

- Regularização

→ Deverá haver atendimento dos critérios definidos no PDM 
e no Código de Obras, além de normas específicas

→ Documentação padrão (requerimento via SMUWeb, IU 
válido, Matrícula atualizada, ARTs/RRTs, projeto para análise, 
etc.)



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

LEGALIZAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS:

PROTOCOLO Docs
ok?

Análise Técnica Atende
Legislação?

Correções

Projeto
Aprovado

Complementa
Docs.

S S

N N

Até 30d/u

Até 120d



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

REGULARIZAÇÕES ESPECIAIS

● Habite Legal II: Leis Compl. n.º 524/2016 e 547/2017

● Aerofotogramétrico 2014

● Diretrizes viárias

● Serrano Legal: Lei Compl. n.º 308/2008

● Anexo III (quadras específicas)

● Ligação de água em Jan/2008

● Prefaza: Lei Compl. n.º 523/2015

● Loteamentos consolidados sobre bacias do Maestra, Dal Bó e Samuara;

● Ligação comprovada à rede de esgoto ou possuir sistema de local de tratamento.

● Vedada atividade industrial



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

SOLICITANDO A CARTA DE HABITE-SE:

Requerimento, assinado pelo proprietário e responsável técnico;

Projeto arquitetônico completo, aprovado ou regularizado;

IU atualizado ou Carta de Alinhamento emitida à época da aprovação;

Alvará de Licença para construção;

Planilha de áreas, quando multifamiliar

Certificado de vistoria do SAMAE, para projetos aprovados a partir de 
17/07/2001

Cópia da matrícula do imóvel atualizada - prazo de 6 meses;

Cópia da matrícula da obra no INSS – CEI (Cadastro Específico do INSS)

Documentação fiscal comprobatória da mão de obra empregada;



  

Procedimentos Urbanísticos: O caminho até 
o Habite-se

● O requerimento para Habite-se deverá ser apresentado até 120 dias 
após a conclusão da obra.

● Apresentada a documentação na SMU, tem início a fase da SRM;

● Após a liberação da SRM, o projeto é encaminhado ao Fiscal 
competente para vistoria;

● Caso a obra não esteja executada conforme o projeto aprovado;

● Se houve alteração de área → Subst. de Projeto

● Se não houve alteração de área → Subst. Prancha

Art. 23. Uma obra será considerada concluída quando estiver em condições de ser habitada.
Art. 24. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que tenha sido procedida a vistoria pela Diretoria de 
Fiscalização e expedida a carta de habitação.



  

Procedimento para obtenção – resumo

A Emissão do Habite-se:

- Requisitos e Protocolo

- Fiscalização do ISS: recolhimento do imposto Municipal 
referente aos serviços tomados ou mão de obra própria

- Fiscalização da SMU: emissão do Habite-se X necessidade 
de adequações.



  

Fluxograma básico

Secretaria
Municipal de
Urbanismo 

(Início e Fim)

SEPLAN/DIGEO
Cadastro Territorial

Multifinalitário

SRM
Fiscalização do ISS

Proprietário 
Dono da obra

Documentação fiscal Requerimento
e documentos

1ª

3ª

4ª

2ª



  

Documentos necessários - SRM

Notas Fiscais (primeiras vias originais) de prestação de serviço;

Notas Fiscais de serviço de concretagem; 

Guias GPS (Guia da Previdência Social), quando for empregada mão de obra própria, 
acompanhada da respectiva GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações 
à Previdência Social).

Outros: documentos contábeis ou negociais, tais como os Livros de Registro ou fichas 
de pagamento dos empregados, a matrícula atualizada do imóvel junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis da respetiva Zona, contratos de prestação de serviços para 
execução da obra, entre outros, relativos ao imóvel ou aos proprietários

Declaração Mensal de Serviços – DMS  X  NFSe (DMSe)



  

Tabela 4 anexa ao CTM



  

Linha do tempo da obra – cenário esperado

Linha do tempo da obra

Proprietário “A” Proprietário “B”

Notas Fiscais Notas Fiscais

Transferência da propriedade



  

Linha do tempo da obra – cenário observado

Linha do tempo da obra

Proprietário “A” Proprietário “B”

Transferência da propriedade

Notas Fiscais Notas Fiscais

Válido, desde que atendidos 
os requisitos



  

ITBI – Transmissões de Imóveis

● Ato Fiscalizatório e ITBI

● Cadastro Territorial Multifinalitário e DIGEO (Diretoria de 

Informações Geoespaciais)

● Implicações nas Transmissões de Imóveis com 

Benfeitorias Não Regulares



  

Links úteis

 www.caxias.rs.gov.br

➢ Secretaria da Receita Municipal

➢ Serviços

➢ Habite-se

 https://caxias.rs.gov.br/servicos/receita/habite-se

 https://caxias.rs.gov.br/servicos/urbanismo/fiscalizacao/habite-se

http://www.caxias.rs.gov.br/
https://caxias.rs.gov.br/servicos/receita/habite-se


  

Contato – Plantão Fiscal



  

Muito obrigado!

● Equipe da Secretaria da Receita Municipal

● Equipe da Secretaria Municipal do Urbanismo
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