
SMU – DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO E VALORES – EXERCÍCIO 2019

HABITE-SE
– Requerimento assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico (não será aceito rasurado);
– Cópia da matrícula do imóvel atualizada - prazo de 6 meses;
– Projeto aprovado completo, com Carta de Alinhamento ou Informações Urbanísticas, planilha
de áreas ou quadro de áreas (quando predial ou geminado);
– Alvará de Licença para Construir;
– Anexar notas fiscais para posterior quitação do ISS (se houver);
– Certificado de vistoria do SAMAE (excetuam-se desta exigência os projetos aprovados via 
Prefaza ou Serrano Legal);
– Taxas de R$ 0,32 x m² + R$ 66,97 se Residencial/Comercial até 4 pavimentos
                   R$ 0,39 x m² + R$ 66,97 se Predial
                   R$ 0,239 x m² + R$ 66,97 se Industrial
– Isento para residência unifamiliar até 70m², uma economia por lote, até 2 (dois) pavimentos e não 
localizada em Zona das Águas (ZA), conforme art. 5º da LC 375/2010.
* HABITE LEGAL I e II: Requerimento assinado pelo proprietário e responsável técnico + 
Projeto Habite Legal + Cópia da matrícula do imóvel atualizada - prazo de 6 meses + Certificado de
vistoria do SAMAE (somente para Habite Legal II).

ALVARÁ PARA DEMOLIÇÃO
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s) que consta(m) na matrícula do imóvel ou pelo 
inventariante;
– Termo de inventariante se o(s) proprietário(s) que consta(m) na matrícula for(em) falecido(s);
– Cópia de documento oficial de identificação com foto do(s) requerente(s), se for pessoa física, ou 
cópia do contrato social, se for pessoa jurídica;
– Cópia da matrícula do imóvel atualizada - prazo de 6 meses;
– Uma planta de situação e localização assinada pelo responsável técnico contendo a(s) 
edificação(ões) existente(s) no lote com a informação da área construída de cada uma e a indicação 
de qual(ais) se pretende demolir;
– Duas fotos do imóvel - prazo de 6 meses;
– Certidão de lançamento expedida pela Secretaria da Receita Municipal;
– Taxa de R$ 97,86.
– Obs: Se o prédio se localizar no alinhamento do logradouro público ou a menos de 2,00m do
mesmo, deverá existir um responsável técnico para execução da demolição com a respectiva
ART, inclusive para TAPUMES, quando edificados em alvenaria.

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ PARA DEMOLIÇÃO
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s) que consta(m) na matrícula do imóvel ou pelo 
inventariante;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto do(s) requerente(s) se for pessoa física ou 
cópia do contrato social se for pessoa jurídica;
– Cópia da matrícula do imóvel atualizada – prazo de 6 meses;
– Uma planta de situação e localização assinada pelo responsável técnico indicando o atual estágio 
da demolição;
– Alvará de demolição que se pretende renovar;
– Taxa de R$ 97,86
– OBS: Se o prédio se localizar no alinhamento do logradouro público ou a menos de 2,00m do
mesmo, deverá existir um responsável técnico para execução da demolição com a respectiva
ART, inclusive para TAPUMES, quando edificados em alvenaria.



CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA
– Requerimento (contendo área, material, nº de pavimentos, rua(s), quadra, lote e nº predial) 
assinado pelo(s) proprietário(s) que consta(m) na matrícula do imóvel;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto, se o requerente for pessoa física, ou cópia 
do contrato social, se o requerente for pessoa jurídica;
– Uma planta de situação e localização assinada pelo responsável técnico contendo as edificações 
atualmente existentes sobre o lote (se houver) e a indicação da edificação objeto do pedido de 
Certidão de Inexistência;
– Alvará de Demolição/Remoção (na falta, trazer cópia da matrícula do imóvel atualizada - prazo de
6 meses; Certidão de lançamento e Certidão do que existia, estas duas últimas expedidas pela 
Secretaria da Receita Municipal);
– ISENTO DE TAXAS.

CERTIDÃO DE REFORMA
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s) e pelo responsável técnico;
– Projeto aprovado;
– Alvará de Licença para Reforma (para projetos aprovados via Habite-Legal não precisa);
– Taxa de R$ 66,97.

RENOVAÇÃO DE  LICENÇA PARA REFORMA
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s) e pelo responsável técnico;
– Projeto aprovado;
– Alvará de Licença para Reforma que se pretende renovar;
– Taxa de R$ 66,97.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO OU RECURSO
– Requerimento assinado pelo notificado ou autuado;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto, se o notificado/autuado for pessoa física, 
ou cópia do contrato social, se o notificado/autuado for pessoa jurídica;
– Cópia da Notificação ou do Auto;

LICENÇA PARA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA E/OU AGROINDUSTRIAL
– Requerimento assinado pelo proprietário ou arrendatário constante do CAR, contendo a 
localização do terreno e as atividades desenvolvidas (ou a serem desenvolvidas) no local;
– Cópia da matrícula do imóvel atualizada - prazo de 6 meses;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto, se o requerente for pessoa física, ou cópia 
do contrato social, se o requerente for pessoa jurídica;
– Cópia da Intimação da Secretaria da Receita Municipal (se houver);
– Recibo do Cadastro Ambiental Rural (CAR);
– Taxa de R$ 97,86.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUIR
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s) e responsável técnico;
– Projeto aprovado e Alvará de Licença para Construir;
– Taxa de 0,058 x m² + R$ 97,86, se Residencial/Comercial até 4 pavimentos;
                 0,081 x m² + R$ 97,86, se Predial;
                 0,20 x m² + R$ 97,86, se Industrial.

SEGUNDA VIA DE HABITE-SE
– Requerimento (contendo nº e ano do projeto arquitetônico) assinado pelo proprietário;



– Cópia de documento oficial de identificação com foto, se o requerente for pessoa física, ou cópia 
do contrato social, se o requerente for pessoa jurídica;
– Cópia da matrícula do imóvel atualizada - prazo de 6 meses;
– Taxa de R$ 36,67.

RERRATIFICAÇÃO DE HABITE-SE
– Requerimento assinado pelo proprietário ou responsável técnico;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto, se o requerente for pessoa física, ou cópia 
do contrato social, se o requerente for pessoa jurídica;
– Habite-se original expedido;
– Taxa de R$ 36,67.

VIABILIDADE DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
– Requerimento contendo endereço completo, inscrição cadastral do imóvel (informação constante 
no carnê do IPTU) e atividades a serem desenvolvidas no local;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto, se o requerente for pessoa física, ou cópia 
do contrato social, se o requerente for pessoa jurídica;
Taxa: R$ 36,67.

ALVARÁ PARA TAPUME
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s) que consta(m) na matrícula do imóvel;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto do(s) requerente(s), se for pessoa física, ou 
cópia do contrato social, se for pessoa jurídica;
– Cópia da matrícula do imóvel atualizada – prazo de 6 meses;
– Uma planta de situação e localização assinada pelo responsável técnico;
– OBS: Deverá existir um responsável técnico pela execução dos tapumes com a respectiva ART, 
quando os mesmos forem edificados em alvenaria e com altura superior a 3m (três metros).
Taxa: R$ 97,86.

RENOVAÇÃO DE   ALVARÁ PARA TAPUME
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s);
– Cópia de documento oficial de identificação com foto do(s) requerente(s) se for pessoa física ou 
cópia do contrato social se for pessoa jurídica;
– Cópia da matrícula do imóvel atualizada – prazo de 6 meses;
– Uma planta de situação e localização assinada pelo responsável técnico.
– Alvará para tapume que se pretende renovar;
– OBS: Deverá existir um responsável técnico pela execução dos tapumes com a respectiva ART, 
quando os mesmos forem edificados em alvenaria e com altura superior a 3m (três metros).
Taxa: R$ 97,86.

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ELEVADOR/ESCADA ROLANTE/MONTA CARGA
– Requerimento assinado pelo síndico do Condomínio ou pela administradora do Condomínio;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto do requerente;
– Carta Técnica da empresa responsável pela manutenção do(s) elevador(es) do Condomínio.

AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO PARCIAL DO PASSEIO PÚBLICO COM MESAS E 
CADEIRAS
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s) do estabelecimento;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto do(s) requerente(s);
– Cópia do Alvará de Licença para Localização do estabelecimento;
– Taxa: a ser fixada conforme Lei Ordinária Municipal nº 4.528 de 04/09/1996, se a 
autorização for concedida (m² x R$ 16,82 ao mês).



LICENÇA PARA REBAIXE DE MEIO-FIO (Isento de licença para até um rebaixe, com 
largura máxima igual a 6m, por testada de lote, conforme artigo 20 da LC 375/2010)
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s) que consta(m) na matrícula do imóvel;
– Cópia da matrícula do imóvel atualizada - prazo de 6 meses;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto, se o requerente for pessoa física, ou cópia 
do contrato social, se o requerente for pessoa jurídica;
– Planta de situação e localização indicando o rebaixe pretendido;
– Taxa de R$ 36,67.

CERTIDÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB)
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s);
– Cópia de documento oficial de identificação com foto, se o requerente for pessoa física, ou cópia 
do contrato social, se o requerente for pessoa jurídica;
– Projeto aprovado;
– Carta de alinhamento;
– Licenciamento integrado para instalação de ERB;
– Taxa de R$ 97,86.

LICENÇA PARA REMOÇÃO DE EDIFICAÇÃO
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s), contendo número do lote, quadra, nome do 
logradouro e número predial da posição anterior e posterior do prédio;
– Cópia de documento oficial de identificação com foto, se o requerente for pessoa física, ou cópia 
do contrato social, se o requerente for pessoa jurídica;
– Cópia da matrícula do imóvel atualizada - prazo de 6 meses;
– Duas plantas de situação e localização (de onde está e para onde vai a edificação);
– Alinhamento fornecido - Informações Urbanísticas (de onde irá se situar o prédio a ser removido);
– Certidão Negativa de Débitos (IPTU);
– Visto de outros órgãos (Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade);
– Certidão do que existia e Certidão de lançamento expedidas pela Secretaria da Receita Municipal;
– Taxa de R$ 97,86.

VRM (Valor de Referência Municipal) para 2019: R$ 33,64.


