
 Fls. _____ 
 

___________________________ 

Rubrica 

NÃO RECEBER FORMULÁRIOS COM PREENCHIMENTO 
INCOMPLETO.   

PROTOCOLO 

 

Ciente da responsabilidade acerca 
da legitimidade de todos os 
documentos que instruem o 
presente processo serem a 
expressão da verdade, sob as penas 
da Lei, por omissões e/ou fatos 
controversos que venham a ser 
posteriormente apurados. 

   

REQUERIMENTO PARA ALVARÁ/ HABITE-SE / OCUPE-SE – SMOPUS 
 
 

 
 
 

 
Ao 
Prefeito Municipal de Biritiba Mirim 

DADOS DO REQUERENTE (Proprietário do Imóvel ou Representante Legal)     
Nome/Razão Social                 
                    
CPF/CNPJ         RG         
                    
Endereço             Nº CEP   
                    
Complemento     Bairro     Município     UF 
                    
Telefone fixo   Telefone celular E-mail           
                    

Abaixo assinado, vem respeitosamente requerer, conforme as seguintes características: 
DADOS DO IMÓVEL               
Endereço               Nº   
                    
Quadra   Lote   Complemento         
                    
Bairro       Inscrição Cadastral 

 
      

                    
  

DADOS DO AUTOR DO PROJETO              
Nome/Razão Social         Formação Profissional     
                    
Reg. Profissional Reg. Municipal Telefone   

 
E-mail     

                    
 

DADOS DO RESPONSAVEL TÉCNICO             
Nome/Razão Social         Formação Profissional     
                    
Reg. Profissional Reg. Municipal Telefone   

 
E-mail     

                    
 

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO - LICENÇA DE:     
  Alvará de Construção 

 

Regularização 
 

OCUPE-SE 
  Alvará de Substituição   Número Oficial    HABITE-SE 
CONSTRUÇÃO:   Área Construção 

Existente: 
  m²     

Área construção 
Nova/Ampliação:   m² 

  Residencial   Industrial   Comercial   
 

 

Observações: 

  
  

  
  

  
  

                                                                                                                                                        Biritiba Mirim,_____ de ___                 __      de ________. 
 

    

 
Ass. Autor do Projeto 

Nome:   
CREA/CAU:   

 
  

  
 

 
    

 
Ass. Responsável Técnico 

  
Assinatura do Requerente 

Nome:   
 

Nome:   
CREA/CAU:   

 
RG:   

 



 Fls. _____ 
 

___________________________ 

Rubrica 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA PROTOCOLAR O REQUERIMENTO. 
 

PARA TODAS AS SOLICITAÇÕES 
a) Requerimento Municipal devidamente preenchido (duas vias); 
b) Cópia do RG e CPF do proprietário ou CNPJ (uma via); 
c) Cópia de comprovante de residência (uma via); 
d) Cópia do espelho do IPTU (uma via); 
e) Certidão Negativa de Débitos- Seção de Tributação; 
f) Certidão Negativa de Débitos do Responsável Técnico (Arquiteto ou Engenheiro); 

 
Alvará de Construção ou Regularização de Residência ou Comércio 

a)  Matrícula ou Escritura de compra e venda do imóvel, atualizados (uma via) 
b) Planta – Projeto Completo, contendo: implantação da construção no terreno, planta de todos os pavimentos, planta de 

cobertura, cortes, fachadas (uma via); 
c) Memorial Descritivo da Obra (uma via); 
d) ART ou RRT (recolhida) – do autor do projeto e responsável técnico pela execução da obra. 
e) Para comércios apresentar: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros 

(CLCB). 
* Quando o local não possuir rede de água e esgoto, deverá apresentar: 
• Projeto e Memorial do Cálculo para o Sistema de Esgoto adotado, de acordo com a NBR 7229 e NBR 13969. 
• Deverá indicar na implantação a localização do poço;  

 
Alvará de Substituição de Projeto Aprovado de Residência ou Comércio 

a) Matrícula ou Escritura de compra e venda do imóvel, atualizados (uma via) 
b) Cópia da Planta, Memorial e Alvará aprovado pela Prefeitura de Biritiba Mirim. 
c) Planta – Projeto Completo, contendo: implantação da construção no terreno, planta de todos os pavimentos, planta de 

cobertura, cortes, fachadas (uma via); 
d) Memorial Descritivo da Obra (uma via); 
e) ART ou RRT (recolhida) – do autor do projeto e responsável técnico pela execução da obra. 
f) Para comércios apresentar: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros 

(CLCB). 
* Quando o local não possuir rede de água e esgoto, deverá apresentar: 
• Projeto e Memorial do Cálculo para o Sistema de Esgoto adotado, de acordo com a NBR 7229 e NBR 13969. 
• Deverá indicar na implantação a localização do poço;  

 
Alvará de Construção ou Regularização de Indústria 

a) Matrícula ou Escritura de compra e venda do imóvel, atualizados (uma via) 
b) Planta – Projeto Completo, contendo: implantação da construção no terreno, planta de todos os pavimentos, planta de 

cobertura, cortes, fachadas (uma via); 
c) Memorial Descritivo da Obra (uma via); 
d) ART ou RRT (recolhida) – do autor do projeto e responsável técnico pela execução da obra. 
e) Cópia do Alvará de APM, Licença Prévia e de Instalação e Planta do Projeto Aprovado na CESTEB. 
f) Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB). 

* Quando o local não possuir rede de água e esgoto, deverá apresentar: 
• Projeto e Memorial do Cálculo para o Sistema de Esgoto adotado, de acordo com a NBR 7229 e NBR 13969. 
• Deverá indicar na implantação a localização do poço;  

 
Alvará de Reforma de Residência, Comércio e Indústria 

 

Documento que autoriza reformas que tenham por finalidade a manutenção de edificações, sem intervenções nas suas estruturas 
construtivas. 
a) Matrícula ou Escritura de compra e venda do imóvel, atualizados (uma via); 
b) Memorial com a Descrição dos serviços que serão executados. 
 

HABITE-SE OU OCUPE-SE 
a) Matrícula ou Escritura de compra e venda do imóvel, atualizados (uma via) 
b) Planta devidamente aprovada pela Prefeitura de Biritiba Mirim (três vias) 
c) Memorial Descritivo da Obras devidamente aprovada pela Prefeitura de Biritiba Mirim (duas vias) 
d) Cópia do Alvará de Construção (uma via) 
e) Para comércios apresentar: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros 

(CLCB). 
* Quando o local não possuir rede de água e esgoto, deverá apresentar: 
• Cópia Projeto e Memorial do Cálculo para o Sistema de Esgoto adotado aprovados pela Prefeitura de Biritiba Mirim. 

 

OBSERVAÇÕES:  1- No caso de haver representante legal, apresentar procuração. 
                    2- Durante a análise, outros documentos serão exigidos, caso necessário, pelos setores competentes. 
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