
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
SECRETARIA DE URBANISMO  

MODELO MEMORIAL DESCRITIVO 
DESCRITIVO 

DESDOBRO/ REMANEJAMENTO DE LOTES 

Local:  

Proprietário(s):  

Situação Atual 

Lote A  

Mede _______ metros de frente para a Av./Rua _________________________________________ ; do 

lado direito de quem da Av./Rua ______________________________________________________ olha 

para o imóvel mede ______________ metros, confrontando com _________________________; do lado 

esquerdo mede ____________ metros, confrontando com______________________; mede nos fundos 

________________ metros confrontando com  _________________________ encerrando uma área de 

_________ m².  

Situação Pretendida 

Lote B  

Mede _______ metros de frente para a Av./Rua _________________________________________ ; do 

lado direito de quem da Av./Rua ______________________________________________________ olha 

para o imóvel mede ______________ metros, confrontando com _________________________; do lado 

esquerdo mede ____________ metros, confrontando com______________________; mede nos fundos 

________________ metros confrontando com  _________________________ encerrando uma área de 

_________ m².  

Lote C 

Mede _______ metros de frente para a Av./Rua _________________________________________ ; do 

lado direito de quem da Av./Rua ______________________________________________________ olha 

para o imóvel mede ______________ metros, confrontando com _________________________; do lado 

esquerdo mede ____________ metros, confrontando com______________________; mede nos fundos 

________________ metros confrontando com  _________________________ encerrando uma área de 

_________ m².  

_______________________________   __________________________________ 

 (Proprietário)       (Autor do Projeto) 

 CREA/CAU nº______________________ 
 Insc. Municipal nº___________________ 



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
SECRETARIA DE URBANISMO  

MODELO MEMORIAL DESCRITIVO 
MEMORIAL DESCRITIVO 

UNIFICAÇÃO DE LOTE 

Local:  

Proprietário(s):  

Situação Atual 

Lote A 

Mede _______ metros de frente para a Av./Rua _________________________________________ ; do 

lado direito de quem da Av./Rua ______________________________________________________ olha 

para o imóvel mede ______________ metros, confrontando com _________________________; do lado 

esquerdo mede ____________ metros, confrontando com______________________; mede nos fundos 

________________ metros confrontando com  _________________________ encerrando uma área de 

_________ m².  

Lote B 

Mede _______ metros de frente para a Av./Rua _________________________________________ ; do 

lado direito de quem da Av./Rua ______________________________________________________ olha 

para o imóvel mede ______________ metros, confrontando com _________________________; do lado 

esquerdo mede ____________ metros, confrontando com______________________; mede nos fundos 

________________ metros confrontando com  _________________________ encerrando uma área de 

_________ m².  

Situação Prentendida 

Lote AB(unificados) 

Mede _______ metros de frente para a Av./Rua _________________________________________ ; do 

lado direito de quem da Av./Rua ______________________________________________________ olha 

para o imóvel mede ______________ metros, confrontando com _________________________; do lado 

esquerdo mede ____________ metros, confrontando com______________________; mede nos fundos 

________________ metros confrontando com  _________________________ encerrando uma área de 

_________ m².  

_______________________________   __________________________________ 

 (Proprietário)       (Autor do Projeto) 

 CREA/CAU nº______________________ 
 Insc. Municipal nº___________________ 
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