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DECRETO Nº. 1.318, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. 
 

 

ALTERA O DECRETO N. 1.229, DE 17 DE MARÇO 

DE 2021, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE 

HABITE-SE SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE 

GUABIRUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

VALMIR ZIRKE, Prefeito Municipal de Guabiruba, no uso das atribuições que lhe 

conferem a Lei Orgânica do Município, e, 

 

 

Considerando as alterações dada na Lei 1.539 de 12 de janeiro de 2016, 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 15 do Decreto nº. 1.229, de 17 de março de 2021, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

Art. 15. No caso de imóveis preexistentes em busca de regularização, será obedecido 

o seguinte procedimento: 

 

§1º Para os sistemas de tratamento de esgoto (fossa séptica e filtro anaeróbio), 

instalados após a vigência da Lei 1.539 de 12 de janeiro de 2016, deverão estar totalmente 

abertos e devidamente higienizados para conferência e vistoria pela autoridade de saúde 

quando da concessão do habite-se sanitário, e seguir determinações das normas da ABNT 

(NBR 7229/93; NBR 13969/97) para o dimensionamento e localização. 

 

§2º Para os sistemas coletivos ou individuais, comprovadamente instalados antes da 

vigência Lei 1.539 de 12 de janeiro de 2016, alternativamente, poderá solicitar análise para 

fins de concessão do habite-se sanitário junto a autoridade de saúde, que para tal, deverá o 

proprietário providenciar a comprovação de que o sistema existente apresenta 

dimensionamento proporcional a contribuição dos despejos e esteja de acordo com as 

exigências impostas pelas legislações e Normas Técnicas (NBR) vigentes através de laudo 

pericial elaborado por profissional habilitado, constando no mínimo: 

 

I - Memorial de cálculo (conforme NBR 7229/93 e NBR 13969/97); 

 

II - Medição de cubagem da fossa séptica e medição de cubagem do filtro anaeróbio 

com a limpeza do sistema, às expensas do proprietário; 
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III - Parecer do responsável técnico informando se o sistema existente atende a 

demanda da residência em questão, em conformidade com a NBR 7229/93 e NBR 13969/97. 

 

§ 3º A autoridade de saúde negará a licença de habite-se sanitário se não for 

cumprido o disposto nos parágrafos 1º e 2º, e intimará o proprietário do imóvel a fazê-lo 

imediatamente. 

 

§ 4º Fica dispensada a abertura do sistema hidrossanitário quando atendidos os 

requisitos do § 2º deste artigo. 

 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Guabiruba/SC, 15 de outubro de 2021. 

 

 

 

VALMIR ZIRKE  

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC 
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