
Desmembramento 
Remembramento 

 
 
 
 

 
 

- 3 cópias da escritura pública do terreno; 

- 3 cópias da planta de situação / 

localização existente; 

- 3 cópias da planta de situação / 

localização proposta contendo: 

 - Medidas da testada do terreno; 

 - Área do terreno; 

 - Indicação magnética (norte); 

 - Informar distância da esquina mais 

próxima; 

 - Nome dos lindeiros (assinados 

pelos mesmo); 

- 3 cópias do Memorial descritivo do projeto; 

- Declaração atestando que o levantamento 

foi realizado in loco e informando as áreas 

construídas e/ou informando que não há 

construção sobre o terreno;  

- 3 cópias da Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART (paga). 

                                               *TODOS OS                        
                                                                  DOCUMENTOS DEVEM  
                                                                 SER ASSINADOS PELO  

                                                    PROPRIETÁRIO. 

 
 

              Setor de Engenharia 
     (51)36551399 ramal 231 
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