
 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - HABITE-SE 

1 – Endereço do Imóvel:__________________________________________________________________ 

2 – Inscrição Imobiliária:____________________________________ Quadra:________ Lote:__________ 

 

 

 

01 FOTO DE CADA FACHADA DO IMÓVEL  

(FRENTE, FUNDOS E LATERAIS). 

- As fotos devem ter tamanho mínimo de 9 cm x 13 cm 

- As fotos devem estar em níveis de resolução e qualidades que permitam a 

boa visualização do item demonstrado 

- As fotos devem ser tiradas em ângulos que permitam a boa visualização dos 

itens demonstrados 

- As fotos devem estar na orientação adequada  

 

 

FOTOS DAS ÁREAS INTERNAS (CONSTRUÇÃO PRINCICPAL E EDÍCULA SE 
HOUVER), DEMONSTRANDO BARRAS IMPERMÉAVEIS NOS BANHEIROS E 

COZINHAS, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, 
REVESTIMENTOS EM GERAL E DEMAIS FOTOS QUE JULGAR NECESSÁRIO. 

 - As fotos devem ter tamanho mínimo de 9 cm x 13 cm 

- As fotos devem estar em níveis de resolução e qualidades que permitam a 

boa visualização do item demonstrado 

- As fotos devem ser tiradas em ângulos que permitam a boa visualização dos 

itens demonstrados 

- As fotos devem estar na orientação adequada  

 



 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DAS ÁREAS EXTERNAS (CORREDORES, SACADAS, VARANDAS, 
TERRAÇOS, COBERTURAS, EDÍCULAS, VAGAS DE ESTACIONAMENTO, 

PISCINAS, DEMAIS FOTOS QUE JULGAR NECESSÁRIO). 

- As fotos devem ter tamanho mínimo de 9 cm x 13 cm 

- As fotos devem estar em níveis de resolução e qualidades que permitam a 

boa visualização do item demonstrado 

- As fotos devem ser tiradas em ângulos que permitam a boa visualização dos 

itens demonstrados 

- As fotos devem estar na orientação adequada  

 

 

 

FOTO DO PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONTEMPLANDO FOTO DA GUIA 

REBAIXADA, DOS ACESSOS E DA NUMERAÇÃO OFICIAL AFIXADA NO LOCAL. 

- As fotos devem ter tamanho mínimo de 9 cm x 13 cm 

- As fotos devem estar em níveis de resolução e qualidades que permitam a 

boa visualização do item demonstrado 

- As fotos devem ser tiradas em ângulos que permitam a boa visualização dos 

itens demonstrados 

- As fotos devem estar na orientação adequada  

 



 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DOS ITENS DE ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS NA EDIFICAÇÃO (AQUELES 

DECLARADOS NA APROVAÇÃO DE PROJETO) 

- As fotos devem ter tamanho mínimo de 9 cm x 13 cm 

- As fotos devem estar em níveis de resolução e qualidades que permitam a 

boa visualização do item demonstrado 

- As fotos devem ser tiradas em ângulos que permitam a boa visualização dos 

itens demonstrados 

- As fotos devem estar na orientação adequada  

 

 

 

FOTOS DAS ÁREAS DEMOLIDAS, (QUANDO HOUVER ÁREAS INDICADAS 

COMO A DEMOLIR NO QUADRO DE ÁREAS) 

- As fotos devem ter tamanho mínimo de 9 cm x 13 cm 

- As fotos devem estar em níveis de resolução e qualidades que permitam a 

boa visualização do item demonstrado 

- As fotos devem ser tiradas em ângulos que permitam a boa visualização dos 

itens demonstrados 

- As fotos devem estar na orientação adequada  

 



 
 

    Declaramos que as fotos apresentadas são atuais e fiéis ao existente edificado no imóvel, sob as penas 

previstas no Artigo 137 da LC. 651/2022. 

 

São José dos Campos, ____ de ____________ de _______. 

 

_______________________ ____________________ 

PROPRIETÁRIO (nome, CPF e RG) 

 

____________________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (nome, CPF, RG e CREA/CAU)  

 

Concordamos que os nossos dados pessoais e dados pessoais sensíveis coletados serão para o fim de 
solicitação de habite-se e serão tratados e armazenados por esta municipalidade de acordo com a Lei 
Federal n. 13.708/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e o Decreto Municipal n. 18.855/2021. 

 

ASSINATURA 

ASSINATURA 


