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LEI Nº 1348, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

Define Lote Rural como área de expansão urbana do 

Município de Renascença, para fins de Industrialização 

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 da cidade de Renascença, o seguinte imóvel: Lote Rural nº 12 Remanescente, da Gleba 

Barra do Marmeleiro, Seção “B”, localizado no Município de Renascença, Comarca de 

Marmeleiro, com área superficial de 173.635,38m
2
, (cento e setenta e três mil, seiscentos e 

trinta e cinco metros e trinta e oito decímetros quadrados), de propriedade do Município de 

Renascença Estado do Paraná, com matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Marmeleiro, sob nº 366, folha 1, para fins de loteamento de nova área Industrial. 

 

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

Ao NORDESTE – por linha seca, confronta com o lote 11 da mesma gleba; Ao LESTE - por 

linha seca confronta com o Lote 12-A da mesma gleba; Ao SUDESTE - por linha seca e pelo 

Arroio Desejousqui, confronta com o lote 20 da mesma gleba; Ao OESTE – por linha seca, 

confronta com o Lote 11 da mesma gleba; Ao NOROESTE - por linha seca, confronta com o 

Lote 11 da mesma gleba. 

 

Art. 2º. No parcelamento do solo, no arruamento, na drenagem pluvial, espaços de uso 

coletivo e nas edificações, deverá ser obedecida a averbação da área de preservação 

permanente e conservação de área de reserva legal – SISLEG e a legislação urbanística, 

ambiental, Federal, Estadual e Municipal. 

 

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir a área descrita no Art. 1º, 

no mapa oficial do município de Renascença. 

 

Art. 4º. Uma vez cessada a competência tributária da União, sobre referida área, os 

tributos municipais terão incidência de acordo com o que determina o Código Tributário 

Municipal e legislação específica pertinente ao caso. 

 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Renascença, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, 52º ano de 

emancipação. 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 

 


