
 

 

Documentos necessários: (* - exceto para demolição) 

1. Uma via deste Requerimento devidamente preenchido e assinado; 

2. Cópia do CPF e RG do requerente. Para pessoas jurídicas, cópia do contrato social e documentos do responsável ; 

3. Matrícula atualizada do terreno, retirada no Cartório de Registro de Imóveis, com data no máximo 90 dias anterior ao 

requerimento. Caso o requerente não seja único proprietário, apresentar Autorização dos demais para a obra, conforme modelo; 

4. *Uma via do Projeto Arquitetônico assinado pelo técnico responsável que possua Alvará de Licença para Prestação de Serviços no 

Município e pelo proprietário e ainda, devidamente aprovado pela Vigilância Sanitária; 

5. *3ª via da ART de projeto e execução (via destinada aos Órgãos Públicos), devidamente assinada e paga; 

6. Certidão de Uso de Solo 

 

Ao Diretor do Departamento de Fiscalização e Arrecadação do Município de Nova Crixás-GO 

 

Requerimento de alvará de construção 
 

Eu,_________________________________________________________________________________, 

fone:_____________________, residente e domiciliado ______________________________________, 

   lote    
, 

 quadra      nº                           Bairro                     
, neste Município, inscrito no CPF sob 

nº ____________________ e RG sob nº _____________________, venho muito respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria, solicitar análise e aprovação do projeto apresentado para a concessão do 

Alvará para obra de: 

 

[  ] construção [  ] reforma [  ] ampliação [  ] reforma e 

ampliação 

[  ] demolição 

 

Para uma edificação em: 

 

[  ] alvenaria [  ] madeira [  ] mista [  ] outro _______________________ 

 

Finalidade:  

 

[  ] residencial [  ] comercial [  ] industrial [  ] serviços  [  ] misto 

Para uma área total de ______________ m²; a ser executada na 

                       Logradouro                        
,

   nº    
, 

   lote    
, 

 quadra
, 

               Bairro                
, 

neste Município, tendo como Responsável Técnico o (a) 

           titulação                                alprofission do nome                       

                                     
, CREA-GO 

          n           
, 

anexando também os documentos necessários para a emissão do mesmo.  

 

Pede Deferimento,          

 

Nova Crixás, ___________de _____________________ de _______________. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Requerente 

 

 


	Requerimento de alvará de construção

