
 

 
 

NOTIFICAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL (Residencial/Comercial) 
  
 

Eu, ________________________________, portador do CPF:_______________, 
locatário do imóvel situado à Rua/Av.__________________________, número_______, 
complemento____________, Bairro________________, nesta Capital; Notifico através desta, 
que deixarei o imóvel citado a partir de 30(trinta) dias corridos, a contar da data dessa 
notificação,  conforme Contrato de Locação firmado em ____/____/______, comprometendo-
me à apresentar na respectiva entrega do imóvel, quando for o caso, as quitações dos 
consumos de água e energia, bem como a Certidão Negativa de Débitos relacionados ao 
IPTU e Taxa Condominial do Imóvel Locado. 
 
Belo Horizonte, _____ de ________________ de 20___. 
 
________________________________________________ 
Locatário(a)  
 
Atenção: Enviar a notificação datada e assinada no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas) da assinatura da mesma.  
Não serão aceitas notificações datadas e assinadas posteriores ao prazo acima informado, sendo necessária a formalização e 
envio de novo documento. 
 

  
 
  Normas e Requisitos para entrega de Imóvel Locado - Chek List. 

 
1 – Proceder à faxina e pintura integral do imóvel, conforme descriminado no Laudo de 
Vistoria; atentar-se para cores e marcas de tintas descritas no Laudo de Vistoria anexo ao 
Contrato de Locação; 
2 – Apresentar as contas pagas dos CONSUMOS FINAIS de água e energia (CEMIG e 
COPASA); As obtenções dos consumos finais se dão a partir das anotações das leituras dos 
medidores de água e energia do imóvel, leituras estas que deverão ser informadas à Cemig e 
Copasa para emissão das faturas correspondentes. Este procedimento deverá ser solicitado 
pelo locatário(a), próximo da entrega das chaves e depois que o imóvel já estiver totalmente 
vazio e desocupado pelo mesmo.  
3 – Apresentar as Certidões Negativas de Débitos referentes ao IPTU e Taxas Condominiais; 
esta última assinada pelo Síndico ou Administradora responsável pelo Condomínio; despesas 
estas juntamente do aluguel, que correrão por conta do locatário (a) até a data de entrega do 
imóvel locado; 
4 – Agendar dia e horário na imobiliária para a apresentação dos documentos, entrega das 
chaves e acerto final de aluguel. 


