
SMU – DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO E VALORES EXERCÍCIO 2023

VRM (Valor de Referência Municipal) para 2023: R$ 42,62

HABITE-SE
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s) e pelo responsável técnico (não serão aceitos 
rasurados);
– Cópia da matrícula do imóvel atualizada - prazo de até 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;
– Laudo de vistoria do SAMAE (excetuam-se desta exigência os projetos aprovados via Prefaza, 
Serrano Legal, Habite Legal I e Regularizações aprovadas pela Lei nº 5000 de 15/12/1998);
– Em caso de edificações residenciais acima de três (03) pavimentos, edificações 
comerciais/industriais/institucionais deverá ser apresentado o APPCI (Alvará de Prevenção e 
Proteção Contra Incêndios) para a liberação do Habite-se;
– Caso se trate de ampliação de área construída, deverá ser apresentado o Habite-se da edificação 
existente no lote (desnecessário caso a edificação anterior já esteja averbada na matrícula, ou caso 
conste na Certidão Aerofotogramétrica do ano de 1964);
– Taxas de R$ 0,42 x m² + R$ 84,83, se Residencial/Comercial até 4 pavimentos,
                   R$ 0,49 x m² + R$ 84,83, se Predial,
                   R$ 0,30 x m² + R$ 84,83, se Industrial.
– Isento de taxa para residência unifamiliar até 70m², sendo uma economia por lote, e não 
localizada em Zona das Águas (ZA), conforme artigos 21 e 22 da LCM 636/2020.
– A documentação fiscal comprobatória da mão de obra empregada, para fins do cálculo do ISS 
habite-se, que poderá ser composta por notas fiscais de prestação de serviços contratados de 
terceiros ou 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), deverá ser apresentada diretamente à Secretaria da Receita Municipal exclusivamente de 
forma virtual através da Declaração de Serviços Prestados na Obra – DSPO. O requerente terá 
acesso a respectiva declaração de sua obra através de e-mail recebido no endereço informado no 
requerimento do habite-se.
– Se, durante a análise desses documentos, o auditor-fiscal detectar a necessidade de outros 
elementos (Cópia da matrícula da obra no INSS – CEI, contratos de prestação de serviços para 
execução da obra, entre outros), os mesmos poderão ser solicitados também através da DSPO.

** DOCUMENTAÇÃO PARA HABITE LEGAL I e II, e CAXIAS LEGAL: Requerimento 
assinado pelo proprietário e responsável técnico + Projeto Habite Legal ou Caxias Legal + Cópia da
matrícula do imóvel atualizada - prazo de até 6 meses + Laudo de vistoria do SAMAE ou Termo de 
Compromisso para Emissão de Carta de Habite-se (somente para Habite Legal II ou Caxias Legal) 
+ Caso se trate de ampliação de área construída, deverá ser apresentado o Habite-se da edificação 
existente no lote (desnecessário caso a edificação anterior já esteja averbada na matrícula, ou caso 
conste na Certidão Aerofotogramétrica do ano de 1964).**

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



Atestado de Inexistência;
– Alvará de Demolição/Remoção (se houver).
– Taxa de R$ 84,83.

ATESTADO 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$ 84,83.

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ 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$ 84,83.

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 até 6 meses;
– Protocolo de requerimento de Autorização ambiental para gerenciamento de resíduos da 
construção civil, no caso de edificações com área igual ou superior a 100m²; ou Formulário 
específico de isento, no caso de edificações com área inferior a 100m²; ambos os documentos 
expedidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
– Taxa de R$ 123,98.
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;
– Alvará de demolição que se pretende renovar;
– Taxa de R$ 123,98.
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 LICENÇA PARA CONSTRUIR
– Requerimento assinado pelo(s) proprietário(s) e responsável técnico;
– Projeto aprovado e Alvará de Licença para Construir.



– Taxa de 0,072 x m² + R$ 123,98, se Residencial/Comercial até 4 pavimentos;
                  0,10 x m² + R$ 123,98, se Predial;
                  0,26 x m² + R$ 123,98, 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 até 6 meses.
– Taxa de R$ 46,45.

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$ 46,45.

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 contendo a indicação do 
local em que se pretende instalar o tapume.
– 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 de R$ 123,98.

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;
– 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 de R$ 123,98.

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 Auto de Infração/Embargo/Interdição/Demolição/Cassação.

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.
ISENTO DE TAXAS.



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 8.737, de 1º/12/2021, e Código 
Tributário Municipal, se a autorização for concedida (m² x R$ 21,31 [0,5 VRM ao mês]).

LICENÇA PARA REBAIXE DE MEIO-FIO (Isento de licença para até um rebaixe, com 
largura máxima equivalente a 1/3 [um terço] da testada do   lote,   observado o comprimento   
máximo de 6,00m [seis metros]; e, quando a testada do terreno for inferior a 12 m [doze 
metros], pode-se rebaixar 4,00 m [quatro metros] do meio-fio; con  forme artigo nº 33, da LCM  
nº 636/2020)
– 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$ 46,45.

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;
– Carta de alinhamento ou Informações Urbanísticas;
– Licenciamento integrado para instalação de ERB.
– Taxa de R$ 123,98.

LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE CERCA ENERGIZADA
– 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;
– ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela execução;
– Croqui de localização da área a ser cercada;
– Corte esquemático indicando a altura da cerca em relação aos muros, à cota do terreno e ao 
passeio (obedecer os parâmetros determinados nos artigos 251 a 268, da Lei Complementar 
Municipal nº 632/2020 – Código de Posturas do Município).
– Taxa de R$ 46,45.
Obs: Quando junto à divisa, apresentar declaração de concordância dos proprietários lindeiros, 
acompanhada de cópia de título de propriedade, ou demonstrar que a referida cerca será instalada com
um ângulo de quarenta e cinco graus em relação ao plano horizontal, para dentro do imóvel 
beneficiado.

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$ 123,98.

REGISTRO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PARA MARQUISES E SACADAS
-  Requerimento  contendo  a  assinatura  do  Responsável  Técnico  e  do  responsável  pelo  imóvel
(síndico, administrador ou proprietário);
- Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (validade de 6 meses), no caso de condomínios 
poderá ser apresentada a matrícula mãe, ou, a cópia da Ata de Reunião do Condomínio;
- ART ou RRT referente ao Laudo Técnico;
- Laudo Técnico de Vistoria;
- Declaração de Segurança Estrutural da(s) Marquise(s) e/ou Sacada(s).
ISENTO DE TAXAS.

RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE
- Requerimento assinado pelo requerente (sem rasuras);
- Autorização emitida no ano anterior.
- Duas fotos 3x4 (requerente e auxiliar);
- Cópia de documento oficial de identificação com foto (requerente e auxiliar);
- Cópia de comprovante de residência atualizado (requerente e auxiliar);
- Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada (sem contrato de trabalho
em vigor) (requerente e auxiliar).

Obs.: ALIMENTOS PERMITIDOS pela LCM 632/2020, art. 208: cachorro-quente, pipoca, churros, crepe
suíço, açúcar centrifugado, caldo de cana, sorvete, espetinho de carne, sanduíche natural, doces e aqueles 
permitidos pelo órgão sanitário do Município e pela Secretaria Municipal do Urbanismo;
– Taxa de R$ 123.98.

CONCESSÃO DE NOVA AUTORIZAÇÃO PARA COMÉRCIO AMBULANTE
- Requerimento assinado pelo requerente (sem rasuras);
- Indicação de 3 novos pontos para instalação, com fotos dos locais pretendidos;
- Fotos da estrutura removível utilizada para a venda;
1) Duas fotos 3x4 (requerente e auxiliar);
2) Cópia de documento oficial de identificação com foto (requerente e auxiliar);
3) Cópia de comprovante de residência atualizado (requerente e auxiliar);
4) Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada (sem contrato de 
trabalho em vigor, requerente e auxiliar);
- Em caso de deferimento da licença deverá apresentar comprovante de recolhimento da guia 
referente à taxa de Autorização para Comércio Ambulante.

Obs.: ALIMENTOS PERMITIDOS pela LCM 632/2020, art. 208: cachorro-quente, pipoca, churros, crepe
suíço, açúcar centrifugado, caldo de cana, sorvete, espetinho de carne, sanduíche natural, doces e aqueles 
permitidos pelo órgão sanitário do Município e pela Secretaria Municipal do Urbanismo.
– Taxa de R$ 123,98.


