
 

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

 

 

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE HABITE-SE 

 

Venho por este requerer a Vossa Excelência que seja realizada a vistoria e consequente expedição 

do HABITE-SE para a edificação identificada abaixo. 

Desde já me responsabilizo, sob pena de lei, que solicitarei ao Poder Público autorização para toda e 

qualquer modificação, acréscimo, cobertura ou demolição que a partir desde ato desejar promover em meu 

imóvel, ciente que após a expedição da Carta de Habitação não possa realizar nenhuma obra sem novo 

projeto aprovado, compromisso este que me responsabilizo em repassar aos adquirentes em caso de 

transferência desta  propriedade. 
 

PROPRIETÁRIO: 

Nome:_________________________________________________________________________

Endereço: Rua ____________________________________, nº (ou Qd. e Lt.) ________________________ 

Bairro ______________________________, Nova Crixás-GO. 

Telefones: _____________________________________________________________ 

OBRA: 

Endereço: Rua ____________________________________, nº (ou Qd. e Lt.) ___________________  

Bairro _________________________________, Nova Crixás-GO. 
 
 

Características:    ☐ Construção     ☐ Regularização     ☐ Acréscimo     ☐ Restauração 

Habite-se:        ☐ Total   ☐ Parcial 

Processo de Aprovação: ___________________________________ 

Responsável Técnico: ________________________________Telefones: _______________________  

Área Construída: ___________________________________ 
 

Observações: 
 

 
 

 

Nova Crixás, ____ de _____________ de 2018. 
 
 
 
 

 

           Assinatura  do    Proprietário/Requerente                            Assinatura  e  carimbo  do    Responsável     Técnico 
 
 

• O HABITE-SE SOMENTE SERÁ DEFERIDO COM A OBRA TOTALMENTE ACABADA E EM EXATA 

CONFORMIDADE COM O PROJETO APROVADO. 

• EFETUAR PAGAMENTO DA TAXA NA RETIRADA DO HABITE-SE. 



 

Anexo 1 - Documentação necessária. 
 
 
 

• Requerimento padrão devidamente preenchido com identificação do imóvel; 

• CREA do profissional e sua Inscrição Municipal; 

• ART do técnico responsável pela execução da obra; 

• RG e CPF do requerente ou, se for empresa, CNPJ e Contrato Social e documentos dos 
sócios; 

• Guia quitada ou comprovante de arrecadação da taxa devidos ao órgão municipal; 

• Comprovante de pagamento do IPTU do imóvel e número do Cadastro Municipal; 

• Cópias dos projetos aprovados e do Alvará de Construção; 

• Comprovantes de quitação do ISS da obra: o imposto que incide sobre os prestadores 
de serviço da obra; 

• Vistoria de Conclusão Aprovada pela autoridade administrativa (fiscalização e 
engenharia). 


