
DECRETO N.º 4.094, DE 05 DE JUNHO DE 2014. 
 
 

Dispõe sobre os critérios, procedimentos, regras e atribuições 
para concessão do Habite-se Parcial no Município de Louveira, 
e dá outras providencias. 

 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR , Prefeito do Município de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 98, XIV, da lei Orgânica do Município; 
 

 

CONSIDERANDO que o “habite-se parcial” para construções em 
execução serve ao interesse público, que ao ser concedido pela 
Prefeitura Municipal, reconhece plenas condições de uso da parte 
da edificação concluída; 
 
 

CONSIDERANDO que a concessão do “habite-se parcial” atende 
também aos interesses da Secretaria de Tributação do município, 
que passará a lançar e cobrar o tributo individualizado sobre a parte 
concluída da edificação; 
 
 

CONSIDERANDO que o “habite-se parcial” é compatível com as 
normas previdenciárias relacionadas às contribuições incidentes 
sobre a construção de edificações;  
 
 

CONSIDERANDO que o “habite-se parcial”  atende ao interesse 
do proprietário da obra, permitindo-lhe o uso da parte concluída da 
edificação  e otimizando, dessa forma, a sua condição de 
investimento na parte ainda em construção; 
 
 

CONSIDERANDO que o “habite-se” parcial igualmente serve ao 
ocupante para a utilização da parte concluída da edificação para o 
fim previsto em seu projeto construtivo licenciado; 
 
 

CONSIDERANDO mais, do que consta nos autos do procedimento 
administrativo n.º 03970-183/2014;  

 
Decreta: 

 
Art. 1º - Este Decreto trata da normativa para concessão do 

“Habite-se Parcial” para todos os fins de direito.  
 

Art. 2º Caberá à Divisão de Tributação a realização dos cálculos do 
ISS devido pela prestação de serviços de construção civil e da emissão da taxa que corresponde 
ao “Habite-se Parcial”. 
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Art. 3º Ato conjunto dos Secretários de Finanças e Economia e 
Desenvolvimento Urbano definirá o modelo do documento de que trata este Decreto.  

 
Art. 4º  A expedição do “Habite-se Parcial” somente poderá ser 

efetuada, depois de verificados os requisitos legais de utilização da parte construída da 
edificação:  

 
I- mediante prova da quitação do ISS incidente sobre a prestação de 

serviços de construção civil;  
II- mediante prova do pagamento da taxa do “Habite-se Parcial”;  
III- mediante ciência do setor de cadastro imobiliário para 

atualização dos dados cadastrais do imóvel.  
 

Art. 5º As informações necessárias à expedição do “Habite-se 
Parcial” serão definidas através de Normativa emitida pela Secretaria Municipal de Obras. 

 
Parágrafo único – Ato do Secretário de Obras disciplinará os 

procedimentos e os documentos necessários à eficácia deste Decreto, bem como disciplinará os 
casos omissos. 

 
Art. 6º  Será permitida a expedição de “Habite-se Parcial” 

contemplando parte do projeto inicial, desde que cumpridas todas as condições do art. 4º deste 
Decreto.  

 
Art. 7º No caso de expedição do último “Habite-se Parcial” será 

devido o “Habite-se Total” referente ao projeto aprovado pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano.  
 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação. 
 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.  
 

Louveira, 05 de junho de 2014. 
 
 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
Publicado em registrado na Secretaria de Administração em 06 de 

junho de 2014. 
 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 
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NORMATIVA SECRETARIA DE OBRAS 2014  

HABITE-SE PARCIAL  

1. HABITE-SE PARCIAL 

1.1 Relação de documentos para protocolo de pedido 

1.2 Exigências/ esclarecimentos  

1.1 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PROTOCOLO DE PEDIDO 

- Requerimento assinado pelo proprietário ou procurador legalmente constituído;  

- Número da Inscrição Cadastral do imóvel para consulta de regularidade de IPTU;  

- Escritura registrada do imóvel ou contrato de compra e venda;  

- Cópia do Alvará de Construção;  

- 01 cópia do projeto (jogo completo de plantas) aprovado;  

- Apresentação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, para o sistema contra 

incêndio, pânico, etc, para construção industrial e comercial acima de 750m2 ou local público; 

- Documentos específicos:  

1 - Apresentação de Laudo de Estanqueidade e ART, para empreendimentos que 

possuam cozinhas industriais ou que adotem uso de GLP/GN, exceto para as uniresidenciais e 

para condomínio horizontal de casas com coberturas independentes.  

1.2. EXIGÊNCIAS/ ESCLARECIMENTOS  

Serão conferidos previamente os documentos e plantas apresentados conforme relação 

especificada no item 1.1  

Além da apresentação da documentação citada são condições para emissão do HABITE-SE 

PARCIAL: 
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1. Atendimento à(s) exigência(s) expressa(s) no Alvará de Obras.  

2. Poderá ser concedido HABITE-SE PARCIAL para conjuntos de edificações, desde que 

as partes liberadas possam ser ocupadas, utilizadas ou habitadas, independentemente 

umas das outras, sem riscos aos usuários da edificação.  

3. A concessão do HABITE-SE PARCIAL para edificações multiresidenciais será emitida 

para cada edificação concluída. 

REQUERIMENTO 

______________________________________________________, abaixo assinado  

(R e s p. T é c n i c o) 

CREA / CAU nº _______________e responsável pela obra e 

______________________________________________________________________,  

(P r o p r i e t á r i o) 

vem mui respeitosamente solicitar o HABITE-SE PARCIAL, da construção situada à  

Rua /Av. ______________________________________________________________ (e n d e r 
e ç o d a o b r a) 

objetivando a parte identificada e quantificada em cópia do espelho do projeto aprovado, 
declarando sob as pena da Lei, que a mesma se encontra em plena condição de uso e segurança, 
em conformidade com a legislação vigente, e, para tanto, junta a documentação necessária 
referente ao protocolo nº _________/_____. 

Louveira, ______de ____________________de _______. 

_______________________________ Autor do projeto (Assinatura) 

CREA / CAU n.º 

____________________________________ Responsável pela obra (Assinatura) 

CREA / CAU n.º 
 

__________________________________________ Proprietário (Assinatura) 
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Dados do Proprietário:  

R.G.: _____________________________ CPF ______________________________  

End. atual ___________________________________________________________  

Cep:_______________Cidade:__________________ Telefone:_________________  

E-mail:______________________________________________________________  
 

INSTRUÇÕES PARA A EMISSÃO DO HABITE-SE PARCIAL:  

1. PROTOCOLAR ESTE REQUERIMENTO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO 

PELO PROPRIETÁRIO, AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL PELA OBRA, 

JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E CÓPIA DO ESPELHO DO 

PROJETO APROVADO.  

2. SERÁ REALIZADA VISTORIA NO IMÓVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS.  

3. SOMENTE SERÁ FORNECIDO O HABITE-SE TOTAL SE A OBRA ESTIVER PRONTA, 

HABITÁVEL E DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO E A ÁREA DE OBRA 

ESTIVER DEVIDAMENTE ISOLADA. 

4. O HABITE-SE DEVERÁ SER SOLICITADO EM TODOS OS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DO IMÓVEL (CONSTRUÇÃO, 

REGULARIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO ETC.).  

5. EM CONSTRUÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS COM ÁREA SUPERIOR A 750m², 

ASSIM COMO EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES E COMERCIAIS, 

DEVERÁ SER ANEXADO, A ESTE REQUERIMENTO, O A.V.C.B. (AUTO DE VISTORIA 

DO CORPO DE BOMBEIROS). 

6. O REQUERIMENTO PODERÁ SER ASSINADO POR OUTRO PROFISSIONAL, NO 

CASO DA IMPOSSIBILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO, DESDE 

QUE ACOMPANHADO DA RESPECTIVA A.R.T. REFERENTE À RESPONSABILIDADE 

DE VISTORIA PARA A EMISSÃO DO HABITE-SE. 


