
DECRETO Nº 1.203, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

 

Institui a normatização de procedimentos 

para a adoção de habite-se e auto de 

conclusão autodeclaratório durante a 

situação de emergência devido à pandemia 

do novo coronavírus (COVID-19). 

 

 

Considerando a necessidade de distanciamento social devido à pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando a necessidade de adaptação nos procedimentos administrativos 

para proteger munícipes e funcionários da exposição ao vírus; 

Considerando a necessidade de acelerar a conclusão dos processos para a 

obtenção de habite-se e auto de conclusão, de forma a não prejudicar a execução e a 

qualidade dos serviços prestados por esta Prefeitura; 

 

Considerando a necessidade dos munícipes em obter documentos públicos de 

forma antecipada para a conclusão dos processos de regularização imobiliária; e 

 

Considerando a demanda crescente nos serviços prestados por esta 

Municipalidade na liberação de habite-se e auto de conclusão; 

 

HENRIQUE MARTIN, Prefeito Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições, decreta: 

 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o sistema de expedição de habite-se e auto de 

conclusão autodeclaratórios no Município de Cabreúva, durante a situação de 

emergência devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 2º Será obrigatória a solicitação de habite-se autodeclaratório nos casos de 

residências unifamiliares, estas restritas às construções de até 750,00m² (setecentos e 



cinquenta metros quadrados) e multifamiliares, estas restritas às construções de até 

200,00m² (duzentos metros quadrados) e com no máximo 04 (quatro) unidades e até 02 

(dois) pavimentos, e será aceita a solicitação do auto de conclusão autodeclaratório nos 

casos de comércio e/ou prestação de serviço, estes restritos às construções até 

200,00m² (duzentos metros quadrados) e até 02 (dois) pavimentos. 

 

Parágrafo único. Serão aceitos subsolos desde que a somatória das 

áreas de térreo + superior + subsolo não ultrapassem o estabelecido no 

caput deste artigo. 

 

Art. 3º A Administração Municipal adotará exclusivamente o sistema de habite-se 

e auto de conclusão autodeclaratório, conforme descrito no artigo 2º, devendo o 

proprietário e o responsável técnico solicitá-lo conforme o Anexo I deste Decreto, 

ficando os mesmos responsáveis pelas informações e documentos apresentados, sem 

prejuízo da possibilidade de vistoria pelo Poder Público em qualquer tempo, o qual 

poderá suscitar a invalidação do ato administrativo, caso se verifique irregularidade nas 

informações prestadas, conforme disposto no Anexo II. 

 

§ 1º Considera-se o sistema de habite-se e auto de conclusão 

autodeclaratório o pedido de vistoria feito através de formulário próprio, 

assinado pelo responsável técnico pela obra (responsável pela 

execução ou regularização da obra) e pelo proprietário, em que ambos 

assumem total e plena responsabilidade, mediante declaração, de que 

a obra foi executada de acordo com o projeto apresentado e aprovado 

pela Municipalidade, acompanhado de relatório fotográfico detalhado do 

mesmo, conforme Anexo III, onde seja possível a verificação do 

descrito no memorial de compartimentos, recuos, aberturas, calçada e 

área permeável. 

 

§ 2º O relatório fotográfico citado no § 1º deste artigo deverá apresentar 

05 (cinco) ou mais fotografias das áreas exteriores, enquadrando-se 

especialmente a fachada frontal, os fundos, as laterais [corredor(es) 

externo(s)], o passeio e a(s) área(s) permeável(is), assinado pelo 

responsável técnico, devidamente identificado, vinculado à Anotação de 



Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da 

execução ou regularização da obra, podendo a municipalidade solicitar 

imagens complementares. 

 

§ 3º Caso o responsável técnico pela solicitação de habite-se ou auto 

de conclusão não seja o responsável pela execução ou regularização 

da obra, deverá ser apresentada ART, RRT ou TRT de vistoria e laudo 

técnico. 

 

Art. 4º Caso se verifique alguma irregularidade nas informações prestadas nos 

Anexos, o Conselho ao qual pertence o responsável técnico que forneceu a informação 

[Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CFT)] e o Ministério 

Público serão oficiados com o relato do ocorrido, comprovando a tipificação do artigo 

299 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940), e será 

aplicada multa no valor de 20 (vinte) Unidades Fiscal do Estado de São Paulo 

(UFESP’s) ao proprietário do imóvel e de 40 (quarenta) UFESP’s ao profissional que 

assinou o formulário próprio para o pedido de habite-se ou auto de conclusão 

autodeclaratório, que se já emitidos, poderão ser cancelados após análise das 

Secretarias envolvidas. 

 

Parágrafo único. Consideram-se irregularidades, para a aplicação da 

penalidade descrita no caput deste artigo, os casos em que se 

verifiquem as seguintes alterações, em relação ao projeto, de área de 

construção, de taxa de ocupação, de recuos, de gabarito, de tipo de 

uso, e inconformidades com o projeto aprovado, também serão 

considerados como irregularidades os casos em que a informação de 

obra concluída ou não concluída não seja confirmada como verdadeira. 

 

Art. 5º Caso o responsável pela obra incorra na irregularidade descrita no 

parágrafo único do artigo 4º por duas vezes no período de 06 (seis) meses, não poderá 

ter projetos analisados e aprovados pela Prefeitura pelo período de 06 (seis) meses a 



partir da data em que for notificado da decisão da Municipalidade acerca da 

irregularidade apurada, conforme descrito neste artigo. 

 

Parágrafo único. Os projetos protocolados antes da data da notificação 

ao responsável técnico informando a irregularidade descrita no artigo 4º 

e no caput deste artigo poderão ser aprovados, desde que atendam à 

legislação vigente. 

 

Art. 6º A Municipalidade reserva-se o direito de, a seu critério, vistoriar o imóvel 

antes da emissão do habite-se ou do auto de conclusão autodeclaratório. 

 

Art. 7º Sem prejuízo do disposto neste Decreto, na análise dos requerimentos de 

habite-se ou auto de conclusão a Prefeitura verificará eventuais exigências relativas à 

Companhia Estadual do Estado de São Paulo (CETESB), Corpo de Bombeiros, 

Vigilância Sanitária e outros órgãos, no que couber, sempre que se faça necessário. 

 

Art. 8º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará 

enquanto durar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto 2019, nos termos da Lei Federal nº 

13.979, de 2020. 

 

 

 Cabreúva, em 21 de setembro de 2020. 

 

 

 

HENRIQUE MARTIN 

Prefeito 

 

 Arquivado em pasta própria e publicado no local de costume. Setor de 

Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 21 de setembro de 2020. 

 

 

Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal. 


