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LEI Nº 1343, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 

 

Define Lotes Rurais como áreas de expansão urbana do 

Município de Renascença, para fins de moradia e dá outras 

providências. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito de 

Renascença, sanciono a seguinte,  

LEI: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a definir como área de expansão urbana e 

incorporar no perímetro urbano da cidade de Renascença, o seguinte imóvel: parte do Lote Rural nº 49, 

da Gleba Barra do Marmeleiro, Seção “A”, localizado no Município de Renascença, Comarca de 

Marmeleiro, com área de 52.065,00 (cinqüenta e dois mil e sessenta e cinco metros quadrados), de 

propriedade de Joceli Rufatto Lopes, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Marmeleiro, 

sob nº 5.634, folha 1, para fins de loteamento residencial. 

 

Parágrafo único – A área descrita neste artigo tem as seguintes divisas e confrontações: NORTE 

e LESTE: confronta com terras do mesmo Lote nº 49 da mesma gleba. SUL: Confronta com terras do 

Lote Rural nº 57, da mesma gleba. OESTE: Confronta com terras do Lote nº 53 da mesma gleba.  

 

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a definir como área de expansão urbana e 

incorporar no perímetro urbano da cidade de Renascença, o seguinte imóvel: parte do Lote Rural nº 49, 

da Gleba Barra do Marmeleiro, Seção “A”, localizado no Município de Renascença, Comarca de 

Marmeleiro, com área de 50.942,00 (cinqüenta mil, novecentos e quarenta e dois metros quadrados), de 

propriedade de Joceli Rufatto Lopes, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Marmeleiro, 

sob nº 5.635, folha 1, para fins de loteamento residencial. 

 

Parágrafo único – A área descrita neste artigo tem as seguintes divisas e confrontações: 

NORTE: confronta com terras do mesmo Lote nº 48 da mesma gleba. LESTE e SUL: Confronta com 

terras do mesmo Lote nº 49, da mesma gleba. OESTE: Confronta com terras do Lote nº 47 da mesma 

gleba.  

 

Art. 3º. No parcelamento do solo, no arruamento, na drenagem pluvial, espaços de uso coletivo e 

nas edificações, a proprietária do imóvel ou o empreendedor, deverá obedecer a legislação urbanística e 

ambiental Federal, Estadual e Municipal. 

 

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir as áreas descritas nos Arts. 1º e 2º, 

no mapa oficial do município de Renascença. 

 

Art. 5º. Uma vez cessada a competência tributária da União, sobre a referidas áreas, os tributos 

municipais terão incidência de acordo com o que determina o Código Tributário Municipal e legislação 

específica pertinente ao caso. 

 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Renascença, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, 52º ano de 

emancipação. 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 


