
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CNPJ 77.817.476/0001-44

LEI n° 034/2001
07/11/2011

•
SÚMULA:Altera o Perímetro Urbano do Muni-
cípio de Diamante D'Oeste, Institui metragem
mínima para lotes com finalidade social, insti-
tui metragem mínima para subdivisão de lotes
urbanos e dá outras providencias.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Aprovou e Eu Prefeita Mu-
nicipal Sanciono a seguinte:

LEI

•

•
•

Art. 10_ Ficam transformadas em perímetros urbanos as áreas rurais consti-
tuídas: LOTERURALn° 145 (cento e quarenta e cinco) da gleba 04 (quatro)
com área superficial de 4,1714 ha (quatro hectares, dezessete ares e catorze
centaires); LOTERURALnO144 (cento e quarenta e quatro) da gleba 04 (qua-
tro) com área superficial de 4,8952 ha (quatro hectares, oitenta e nove ares e
cinqüenta e dois centaires); LOTERURALn° 143 (cento e quarenta e três) da
gleba 04 (quatro), com área superficial de 2,7534 há (dois hectares, setenta e
cinco ares e trinta e quatro centaires); LOTERURALn° 2-B (dois b) constante
do quinhão B, com área superficial de 145.168,00 m2 (cento e quarenta e
cinco mil cento e sessenta e oito metros quadrados).

Parágrafo único: As áreas que trata o caput desse artigo possuem os sEguin-
tes limites e confrontações:

LOTERURALnO145 (cento e quarenta e cinco) da gleba 04 (quatro) com área
superficial de 4,1714 ha (quatro hectares, dezessete ares e catorze centaires),
limita-se ao NORTE com parte do lote 146, da gleba 04 e com parte do lote
145-A, da gleba 04, do qual esta separado pela estrada PR 488, a ESTE com
parte do lote 144 da gleba 04 e com parte do lote 145-A da gleba 04, do qual
esta separado pela estrada PR 488, ao SUL com parte do lote 144 da gleba
04, a OESTE com parte do lote 146 da gleba 04 e com lote 149 da gleba 04,
do qual esta separado por um córrego, inscrito sob matricula n° 5.707 no CRI
da cidade de Matelândia, Estado do Paraná. Este imóvel esta localizado na
Saída para Vera Cruz do Oeste, lado direito .
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, . "" -LOTE RURALn° 144 (cento e quarenta e quatro) da gleba 04 (quatro) com
área superficial de 4,8952 ha (quatro hectares, oitenta e nove ares e cinqüen-
ta e dois centaires), limita-se ao NORTEcom parte do lote 145, da gleba 04 e
com parte do lote 144-A, da gleba 04, do qual esta separado pela estrada PR
488, a ESTE com parte do lote 143 da gleba 04 e com parte do lote 144-A da
gleba 04, do qual esta separado pela estrada PR 488, ao SUL com parte do
lote 143 da gleba 04, a OESTE com parte do lote 145 da gleba 04 e com os
lotes 149 e 150 da gleba 04, do qual esta separado por um córrego, inscrito
sob matricula n° 6.427 no CRI da cidade de Matelândia, Estado do Paraná.
Este imóvel esta localizado na Saída para Vera Cruz do Oeste, lado esquerdo.

LOTERURALn° 143 (cento e quarenta e três) da gleba 04 (quatro), com área
superficial de 2,7534 há (dois hectares, setenta e cinco ares e trinta e quatro
centaires), limita-se ao NORTEcom parte do lote 144, da gleba 04, a ESTE
com parte do lote 142 e com o lote 143-A da gleba 04, do qual esta separado
pela estrada PR 488, ao SUL com parte do lote 142 da gleba 04, a OESTE
com parte do lote 144 da gleba 04 e com o lote 150 da gleba 04, do qual esta
separado por um córrego, inscrito sob matricula n° 6.192 no CRI da cidade
de Matelândia, Estado do Paraná. Este imóvel esta localizado na Saida para
Vera Cruz do Oeste, lado direito.

LOTERURALn° 2.B (dois b) constante do quinhão B, com área superficial de
145.168,00 m2 (cento e quarenta e cinco mil cento e sessenta e oito metros
quadrados), limita-se ao NORTEpor uma linha seca de 148,00 metros com
AZn0 69047'SE, confrontando-se com o lote n° 2-A, e por uma linha seca de
335,00 metros, com AZNO 72°50'SE, confrontando-se com o lote n° 1-B; ao
SUL por uma linha seca de 260,00 metros com AZ NO 73°30'SE, confron-
tando com o patrimônio Diamante do Oeste; ao LESTEpor uma linha seca de
511,40 metros, com AZ SO 24°30'NE, confrontando com o patrimônio Dia-
mante do Oeste, e a OESTE numa extensão de 205,00 metros pelo córrego
Diamante, confrontando com os lotes n° l-A e 1-B e por uma linha seca de
365,00 metros, com AZ NO 15°00'SE, confrontando com a estrada que vai
para Santa Helena, inscrito sob matricula nO4.642 no CRI da cidade de Ma-
telândia, Estado do Paraná. Este imóvel esta localizado na Saida para Santa
Helena, lado direito.

Art. 2° _As áreas que tratam o artigo primeiro todas são de propriedadc par-
ticular e se destinam a implantação de projeto para habitação social e lotea-

mento.

Art. 30 _Fica determinado que os lotes para habitação popular com finalidade

social terão metragem minima de 160 m2 (cento e sessenta metros quadra-

dos);
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Art. 4° _ Fica determinado que para subdivisão de lotes urbanos: para lotes
de esquina a metragem mínima é de 125 m2 (cento e vinte e cinco metros
quadrados), com testada mínima de 08 m (oito)metros lineares; para subdi-
visão de lotes a metragem mínima exigida é de 160, m2(cento e sessenta me-
tros quadrados), com testada nunca inferior a 08 (oito)metros lineares.

Art. 5° _ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrario .
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