GUICHÊ 08

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
Ao
Ilmo Sr. Prefeito de Barra do Piraí
REQUERIMENTO UNIFICADO

Requerente: _____________________________________________________________________________________________
CPF/CNPJ nº: __________________________________Representado por __________________________________________
CPF/CNPJ nº: _______________________ Endereço completo:___________________________________________________
Nº:_______________ Complemento: __________________________Bairro:_________________________________________
Cidade: _______________________________ Cep: _______________-_______Tel. Para contato: _______________________

Vem respeitosamente requerer que seja concedido o pedido abaixo:
Alinhamento de terreno

Desmembramento

Ligação de esgoto

Alvará de licença para construção

Habite-se de construção em geral

Numeração e renumeração de prédios

Alvará de licença para localização

Habite-se de construção parcial

Obras Diversas

Alteração de alvará de localização

Implantação de Condomínio Horizontal

Prorrogação de prazos

Aprovação de projeto

Implantação de Loteamento

Planta de situação

Análise laboratorial

Inscrição I.S.S.

Projeto de casa Popular

Baixas de qualquer natureza

Instalação Hidrômetro

Regularização de edificações

Cadastramento de imóveis

Instalação de torre de Telecomunicação

Re-ligação de água e hidrômetro

Cancelamento de auto de infração

Inumação de sepultura e carneiro

Remembramento

Certidão de Características de edificação

Licença Ambiental

Renovação de Alvará de Construção

Certidão de Características de terreno

Licença para ambulantes

Restituição

Certidão Negativa de Débitos

Licença p/ construção muro divisório

Retificação de Medidas

Concessão de nicho

Licença p/ construção muro contenção

Revisão

Concessão de Sepultura

Licença para demolição

Termo de Verif. de Execução de Obra

Desdobro de Lotes

Licença para pequenos reparos

Transferências

Declaração

Licença para publicidade

Vistoria Técnica

Desarquivamento de processos

Ligação de pena dágua

Outros

Código(s) ou Endereço do(s) Imóvel(is): ______________________________________________________________________________

Documentos a Anexar:
( ) Xerox: Carteira de identidade / CPF ou CNPJ / Comprovante de residência / Atestado de óbito / Contrato de Locação
Contrato de compra e venda / Autorização c/firma reconhecida /Certidão de Nascimento e ou/casamento
No caso de instalação de hidrômetro juntar a Nota fiscal do aparelho.
( ) No caso do procurador, inventariante, tutor, sócio, etc., juntar documento comprobatório.
( ) No caso de ISS/HABITE-SE se o atual proprietário não estiver regularizado junto ao cadastro imobiliário anexar
contrato de compra e venda ou documento comprobatório.

Detalhe neste campo o seu pedido:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Barra do Piraí, ______ de _____________________ de 2011.

___________________________________________
Assinatura do requerente

