ANEXO VII – Modelo de Procuração – Pessoa Física e Pessoa Jurídica
PROCURAÇÃO – Pessoa Física

OUTORGANTE
Eu, __________________________________________________, nacionalidade: ___________________,
estado civil: __________________, profissão: _____________________________, portador(a) do RG/RNE
nº__________________ e inscrito(a) no CPF sob nº_______________________ residente e domiciliado na
_____________________________________________________________________, nº _________ Bairro
_________________________, CEP ______________ Cidade ___________________________________,
Estado ________.

OUTORGADO(S)
Nome: _________________________________________, brasileiro (a), estado civil: _________________,
engenheiro/arquiteto/técnico em edificações, portador do RG nº _________________ e inscrito(a) no CPF
sob o nº _______________________, CREA/CAU nº _______________________ com endereço eletrônico
(e-mail): _________________________________________________ e com endereço comercial, sito à
_____________________________________________________________________, nº _________ Bairro
_________________________, CEP ______________ Cidade ___________________________________,
Estado ________.

PODERES
A OUTORGANTE confere ao(s) OUTORGADO(S) poderes específicos para requerer, retirar documentos e
assinar e projetos referente ao imóvel sito à __________________________________________________,
Inscrição Imobiliária nº _____________________________ em pedidos administrativos de sua tramitação
junto a Prefeitura Municipal de Jacareí; bem como proceder a todos os atos necessários ao fiel cumprimento
deste mandato.
Jacareí, ____ de _______________ de ______.

________________________________________
ASSINATURA DO OUTORGANTE
(com firma reconhecida ou apresentação do documento)

________________________________________
ASSINATURA DO OUTORGADO

PROCURAÇÃO – Pessoa Jurídica

OUTORGANTE
__________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº __________________________________, com sede na ______________________________
__________________________________________, nº _________ Bairro _________________________,
CEP ________________ Cidade _____________________________, Estado ___________________, neste
ato

representada

nos

termos

de

seu

Estatuto

Social

ou

documento

equivalente,

por

__________________________________________________, nacionalidade: _______________________,
estado civil: _________________, profissão: ______________________________, portador(a) do RG/RNE
nº ___________________________ e inscrito(a) no CPF sob nº __________________________, residente
e domiciliado na ________________________________________________________________________,
nº _______________ Bairro _______________________________________, CEP ___________________
Cidade ___________________________________, Estado ________.
OUTORGADO(S)
Nome: _________________________________________, brasileiro (a), estado civil: _________________,
engenheiro/arquiteto/técnico em edificações, portador do RG nº __________________ e inscrito(a) no CPF
sob o nº _______________________, CREA/CAU nº _______________________ com endereço eletrônico
(e-mail): ____________________________________________________ e com endereço comercial, sito à
______________________________________________________________________________________,
nº _________ Bairro ________________________________________, CEP ________________________
Cidade ___________________________________, Estado ________.
PODERES
A OUTORGANTE confere ao(s) OUTORGADO(S) poderes específicos para requerer, retirar documentos e
assinar e projetos referente ao imóvel sito à __________________________________________________,
Inscrição Imobiliária nº _____________________________ em pedidos administrativos de sua tramitação
junto a Prefeitura Municipal de Jacareí; bem como proceder a todos os atos necessários ao fiel cumprimento
deste mandato.
Jacareí, ____ de _______________ de ______.

________________________________________
ASSINATURA DO OUTORGANTE
(com firma reconhecida ou apresentação do documento)

________________________________________
ASSINATURA DO OUTORGADO

