
LOCALIZAÇÃO
Endereço do imóvel :
Complemento:                                  Bairro: CEP:
Nome do edifício:
Ponto de referência:

IDENTIFICAÇÃO
Mocambo Casa Apartamento Instituição educacional Edificação Especial

Galpão Loja Hotel/Motel Instituição financeira Instituição Hospitalar

Sala Posto de combustível Edificação industrial Outro:
Construída Sim Não Regularizada Sim Não

DADOS DO LOTE
Nome do Loteamento:
Quadra: Lote:
Formato: Retangular Triangular Irregular Outro:
Posição: Normal Encravado Esquina Outra:
Superfície: Seca Alagada Alagadiça Outra:
Topografia: Plana Aclive/declive Área/formato que impede a construção

Inserção:
Malha urbana Condomínio fechado Área de ocupação desordenada Outra:
Zona Verde Gleba urbanizável Declarado de utilidade pública

Murado: Sim Não Com calçada: Sim Não
COMPOSIÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Quantidade de pavimentos: Área privativa: Área comum: Área total:
Ano da construção: Estado de conservação: Bom Regular Mau
Tipo de estrutura: Alvenaria Concreto Taipa Outro:

atividade mercantil: não sim Se sim, qual?

Composição

nº quarto(s) social __ mezanino churrasqueira bicicletário gás canalizado
nº suíte(s)_________ salão de festas playground guarita sistema de incêndio
nº banheiro(s)______ copa/bar campo/quadra interfone aquecimento solar

varanda piscina academia portão eletrônico nº vagas de garagem
dependência serv. sauna salão jogos câmera segurança elevador

ACABAMENTOS

Revestimento externo Esquadrias externas Revestimento teto
reboco sem pintura / pintura com cal inexistente telha aparente
reboco ou chapisco com pintura PVA madeira antiga argamassa / estuque
reboco ou chapisco com pintura látex acrílica ferro / alumínio simples concreto aparente
tijolo aparente / pedra ardósia, cariri ou similar porta de enrolar de aço forro alumínio
elementos vazados de concreto ou cerâmica madeira trabalhada forro gesso simples
estrutura ou paineis de madeira alumínio anodizado / pvc forro gesso trabalhado
cerâmica / pastilha / azulejo vidro temperado forro de madeira
texturados Piso interno acústico 
concreto aparente com acabamento cimentado simples plástico / pvc
pele de vidro cerâmica <= 900 cm² Coberta
mármore cerâmica > 900 cm² improvisada
granito / porcelanato granilite / marmorite laje sem impermeab.
estrutura ou placas metálicas (alumínio, inox, etc) taco laje impermeabilizada 
Piso externo tábua corrida telha fibrocimento
solo natural / gramado laminado telha cerâmica
cimentado concreto com acabamento telha concreto / kalheta
cobograma / seixos / cacos cerâmicos cimentado alto acabamento telha alumínio / acrílica
lajota cerâmica / pedra ardósia, cariri ou similar pedra ardósia, cariri, outras telha de zinco
piso intertravado de concreto / pedra portuguesa mármore telha estrutural
lajota de concreto / paralelepípedo / asfalto granito / porcelanato iluminação zenital
cerâmica / granilite / marmorite borracha / vinílico ventilação forçada
granito / mármore / porcelanato metálico policarbonato / vidro

Tipo de 
Empreendimento


