
REQUERIMENTO 5: SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE

Todos os campos são de preenchimento obrigatório

Identificação da construção

Alvarás de construção nº                                                                                                     [   ] escaneado

Inscrição Imobiliária                                                                   Solicitação para                                     m²

Alvará de construção em nome de                                                                                                           

                                                                                     CPF/CNPJ                                                                            

Para imóvel (   ) Privado (   ) Público

[   ] comercial [   ] industrial [   ] serviço [   ] instituição
[   ] residencial → (   ) individual (   ) prédio (   ) geminado
Localização

Rua:                                                                                                                                                                  

Nº predial (fornecido pela Secretaria de Meio Ambiente)                                

Bairro:                                                                         Referência:                                                             

Informações para contato

Quem acompanhará o fiscal durante a vistoria?                                                                                   

Melhor período para realizar a vistoria [   ] manhã [   ] tarde

Telefones:                                                                                                                                                      

E-mail:                                                                                                                                                            

Sistema de tratamento de esgoto do imóvel

[   ] Fossa séptica e filtro anaeróbico – Anexar: Nota Fiscal de compra
[   ] ETE – Estação de tratamento de esgoto particular (empresas e condomínios)
[   ] Rede coletiva de tratamento – Anexar: Conta de água emitida pela Companhia Águas de 
Joinville

Identificação do Responsável Técnico

Nome:                                                                                                                                                            

CPF:                                                                             Inscrição CREA / CAU:                                          

Nº do ART/RRT do projeto hidrossanitário:                                                                                            

Telefones:                                                                                                                                                      

E-mail:                                                                                                                                                            

Continua no verso →



REQUERIMENTO 5: SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE (verso)

Identificação do solicitante

[   ] proprietário
[   ] *construtora [   ] *comprador [   ] *contabilidade / administradora [   ] *imobiliária
[   ] *engenheiro / arquiteto [   ] *outro:                                                                                          

Nome do solicitante / representante legal:                                                                                              

                                                                                                                                                                        

Telefones:                                                                                                                                                      

E-mail:                                                                                                                                                            

[   ] Sim, li o Anexo H e estou ciente de que deverei providenciar todas as solicitações antes de 
a vistoria ser realizada. Estou ciente, também, de que o não cumprimento destas 
solicitações acarretam em Infração Sanitária (Art. 75 do Decreto Estadual SC nº 
24.980/1985)

* [   ] Possuo autorização do proprietário, para fazer esta solicitação
* [   ] O proprietário está ciente de que uma equipe da Vigilância Sanitária fará uma vistoria no 

local

Para construção comercial / indústria / serviço / instituição:

[   ] Sim, possui acessibilidade
[   ] Sim, possui banheiro para PcD (Pessoa com Deficiência)
[   ] Sim, possui lixeira

Data da assinatura:                                                  Assinatura do solicitante:                                     

Documentos a serem entregues:

1. Este formulário preenchido e assinado
I. [   ] Formulário complementar para geminados – Anexo 5a
II. [   ] Formulário complementar para condomínios industriais / outros, multifamiliares, 

blocos / torres – Anexo 5b
2. Cópia do Alvará de Construção, com carimbo e assinatura da Sec. de Meio Ambiente.
3. Projeto de localização do imóvel (mapa de localização do imóvel)
4. Projeto hidrossanitário de todos os pavimentos, em escala 1/50 e fonte tamanho 10. 

Assinado pelo profissional.
5. ART/RRT – Responsabilidade Técnica, do engenheiro ou arquiteto (documento emitido 

pelo CREA / CAU) relativo ao projeto hidrossanitário. Assinado pelo profissional.
6. Cópia de conta de água do mês atual.
7. Original da taxa de Habite-se, paga.

Para a realização do protocolo do pedido e encaminhamento da vistoria, todos os documentos
listados devem ser apresentados.

Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório.
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