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Desmembramento | Remanejamento | Remembramento 

 

- Poderão ser exigidos outros documentos por esta secretaria para dar prosseguimento à análise. 

- Consta em anexo as dúvidas frequentes e esclarecimentos sobre a abertura deste processo. 

 

(   ) Requerimento (modelo em anexo); 

(   ) Cópia dos documentos pessoais do/a proprietário/a (CPF e RG); 

(   ) Cópia dos documentos pessoais (CPF, RG) do/a representante legal (quando 

houver), juntamente a procuração; 

(   ) Cópia do CNPJ e contrato social da empresa (quando for o caso) juntamente a 

cópia do CPF e RG do/a administrador ou representante legal da empresa; 

(   ) Procuração para movimentação do processo (quando houver movimentação 

realizada por terceiros); 

(   ) Cópia do CPF e RG do procurador; 

(   ) Taxa de análise paga; 

(   ) Cópia da certidão de registro com data máxima de 30 dias no nome do/a atual 

proprietário/a; 

(   ) Cópia da certidão de uso do solo atualizado; 

(   ) Cópia da diretriz viária (quando houver); 

(   ) Cópia do mapa de aprovação do loteamento, que mostre a quadra e o lote 

objeto de parcelamento; 

(   ) 01 via do memorial de descritivo do projeto desenvolvido por profissional 

habilitado/a; 

(   ) 01 via do projeto desenvolvido por profissional habilitado/a; 

(   ) 01 via do documento de autoria do projeto (ART, RRT, TRT). 
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Modelo de Requerimento 

 

Eu,   

Inscrito/a ao CPF/CNPJ nº   

Inscrito/a ao RG nº  

Telefone nº: (   )  

E-mail:   
 

Residente no endereço: 
 

Avenida/Rua:  

Quadra:  Lote:  

Setor:  
 

Solicito análise para: 
 
(   ) Desmembramento     (   ) Remanejamento     (   ) Remembramento 

(   ) Desmembramento e Remembramento 

 
Para o endereço: 
 

Avenida/Rua:  

Quadra:  Lote(s):  

Setor:  
 

Conforme certidão de registro, com as seguintes justificativas e finalidades e uso 

construtivo pretendido: 

 

 

 

 

 

 

Aparecida de Goiânia, ________ de _____________ de _______. 

 

 

Assinatura do/a interessado/a: __________________________________________. 

CPF/CNPJ nº ______________________________. 

RG nº ____________________________________. 


