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DESMEMBRAMENTO DO LOTE RURAL EM ÁREA URBANA – CASOS ESPECÍFICOS NA LEI 
N.º 5.868/1972, ALTERADA PELA LEI N.º 13.001/2014 

Check list 

1ª ETAPA 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
ENTREGUES 

SIM NÃO 

Requerimento solicitando aprovação de desmembramento 
do lote rural dentro da área urbana, devidamente instruído, 
identificado e justificado 

  

Comprovante de pagamento da taxa   

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: SIM NÃO 

RG e CPF   

CNPJ   

Contrato social   

Estatuto   

Ata   

DOCUMENTOS DO IMÓVEL: SIM NÃO 

Certidão de Inteiro Teor atualizada   

Documento de aquisição do imóvel referente à parte 
solicitada no requerimento 

  

CCIR   

Projeto do Lote original conforme registro em Cartório   

Localização da gleba no território municipal   

Projetos de desmembramento com memoriais e ART/RRT 
(Levantamento topográfico em coordenadas UTM no 
Sistema Geodésico Brasileiro SIRGAS2000, via impressa – 
assinado por responsável técnico habilitado, e arquivo 
eletrônico em DWG) 

  

a) Poderá ser aprovado o desmembramento de lote rural em área urbana, com área mínima de 
360,00m², desde que tenha acesso à via pública oficial, e escola ou posto de saúde em um raio 
máximo de 3km. 

 
b) Estando os projetos de desmembramento de acordo com as normas técnicas e dentro da legalidade, 

serão dadas as diretrizes para apresentação do projeto de descaracterização. 
 

c) Com a aprovação do Projeto de desmembramento e de descaracterização, será emitida a Certidão de 
Descaracterização. 
 

d) O projeto será apresentado ao S.R.I, tendo seu registro condicionado a descaracterização do imóvel 
desmembrado, como ato contínuo. 
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Check list 

2ª ETAPA - DESCARACTERIZAÇÃO 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ENTREGUES 
SIM NÃO 

Requerimento solicitando aprovação e diretrizes para 
transformação de lote rural para urbano, devidamente 
instruído, identificado e justificado 

  

Comprovante de pagamento da taxa   

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: SIM NÃO 

RG e CPF   

CNPJ   

Contrato social   

Estatuto   

Ata   

DOCUMENTOS DO IMÓVEL: SIM NÃO 

Certidão de Inteiro Teor atualizada 
  

Projeto do lote desmembrado registrado em Cartório (ou 
projeto do lote original conforme o caso) 

  

Localização da gleba no território municipal   

Projetos de Descaracterização acompanhado dos memoriais 
e ART/RRT (Levantamento topográfico em coordenadas 
UTM no Sistema Geodésico Brasileiro SIRGAS2000, via 
impressa – assinado por responsável técnico habilitado, e 
arquivo eletrônico em DWG) 

  

 
a) Estando o projeto de descaracterização em conformidade com as normas técnicas e 

dentro da legalidade receberá as diretrizes para conclusão do projeto. (O projeto 
final deverá conter os dados de identificação urbana como: setor, quadra e lote, ou 
setor e lote, ou ainda, setor e chácara urbana, bem como um campo que indique a 
identificação do imóvel quando rural). Será o projeto aprovado e expedido a 
Certidão de Descaracterização para ser encaminhado ao SRI. 

 
b) O imóvel será reconhecido como urbano no ato da aprovação, sendo encaminhado 

ao Setor Imobiliário para lançamento no Sistema Cadastral e Tributário. 
 

c) Deverá o requerente solicitar baixa do CCIR do imóvel descaracterizado.    
 


