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súMuLA: DISPÕESOBREO PERÍMETROlJ"RBANO DASEDEDO!1UNICíPIODEDIAMAN'IE

D'OESTEE DÁOUTRASPROVI~CIAS"

A CâmaraMunicipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, aprov~

li, e Eu, prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

ARI'"19- O Perímetro urbano da sede do Municipio de Diamante D'Oeste, P<'l:

ra fins desta Lei, é o =nstante no mapa.anexo, de acordo como seguinte

IDI'ElOO- Partindo do marco !+-3 com rum:>71950'SE numadistância de 121,30
o

Maté o mar= M-4; segue com rumo 71' 50' SEmunadistância de
o

20,00 H até o marco m-5; segue can rumo 7"10'SWnumadistância
_ o

de 99,30 Mate o marco 1+-6; segue comrumo 71' 50' SE numadis-
- _ o
tancia de 410,27 Mate o mar= M-7; segue com rumo lS'10'SW n!:!

oma distância de 115,00 Maté o mar= I+-S segue comrumo 71' 50'

SE numadistância de 141,73 H até o mar= 1+-9; segue com "rumo
o

71' 50' NWnumadistância de 43, SOMaté o mar= 1+-10;segue com
o

rumo 71' 50' SE numadistância de 232,00 Maté o mar= H-11 se-
o

gue margeando uma sanga comrumo 40' 25' SE numadistância de

170,00 H,:até o marco M-12; segue margeando uma sanga can rum:>
o

17' 40' SE numadistância de 160,00 H até o mar= H-13; . ..segue

margeando uma sanga numadistância de 37,00 Maté o mar= 1+-37

segue margeando uma sanga can rum:>de 39943 SWdistância de

40,00 H até o marco m_l4; segue comrum:>S923, SWnumadistân-

cia de 144,00 até o marco M- 15; segue numadistância de 20,00

H até o Har= m-16; segue can rumo 71950 NWnumadistância de

234,00 Maté o marco M-35; segue =ti rumo 71950' NWnumadis _

.~i" de "4";00M"ti' o ~ 0>-17, '","" ~ (fJ'050 'm<
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o
numadistância Ele285,00 m até o marco M-36; segue com= 71' 50'

oNWnumadistância de 61,00 m até o marce M-18; segue comrumo18'10'

SWnumadistância de 10,00 m até o marce M.,.19;segue numadistância

20,00 m até o marco M-20;
o

de segue comrumo 71'50 NWnumadistância

45,00 m até o marce M-21;
o• de segue comrumo 10'35'SW numadistância

..•• ;.<:

83,00 m até o marco M-38; ode segue cem rumo 71'50'NWnumadistância

•

•

o
de 2,00 m até o marco M-22; segue comrumo 16'28'SW numadistância

_ o
de 235,80 m ate o marco m-23; segue cem= 85'20'NWnumadistân -

cia de 149,00 m até o marco m-39; segue cem= 85920' NWnumadi~

tância de 453,00 m até o marce M-24; segue comrumo 65900' NE '.numa

distância de 165,00 m até o marce M-25; segue comrumo 18925'NEnu-
o

ma distância de 20,00 m até o marco M--26;segue com24'45' NW.numa
o

distância de 134,00 m até o marco ~1-27; segue comrumo 39'20' NWn~

ma distância de 35,00 m até o marce M-28; segue margeando uma sanga
o

com= 72'18' numadistância de 321,00 m até o marco M--29;segue
o

com= 17'40' NEnUmadistância de 190,00 m até o marco M-30; se-
o,

gue comrumo 68' 30' NWnumadistância de 154,00 m ate o marco M- 31
o

segue com= 30'22' NEnumadistância de 226,53 m até o marco M-
o

32; segue com= 73'30' SE numadistância de 314,50 m até o marco
o

M-33; segue com rumo 73'50'SE numadistância de 20,00 m até o marco
o

M--34; segue com= 73' 50'SE numadistância de 226,00 m até o mar-
o

co M-l; segue comrumo 71'50' NEnumadistância de 43,50 m até o
o

marco M-2; segue com= 64'20'NE numadistância de 473,00 m até o

marco M-l ponto de partida deste roteiro, tendo umaárea de :
21.104.999,00 m

ART.29 -Esta Lei entrará emvigor na data de sua públicação, revogadas as

disposições em contrário.
GABINEI'ECOPREFEITOMUNICIPALDEDIAMANTED'OESTE
Aos 15 dias do mês de março e de, 19~ '

Alberl "~inheiro 70
Pref .to Municipal
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