
DECRETO N.º 1424, DE 27 DE AGOSTO DE 2013 

 

 

Aprova a Subdivisão do Lote 01, da Quadra 04, do 

Bairro Zanella e dá outras providências. 

 

 

LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito Municipal de RENASCENÇA, no uso de 

suas atribuições legais, em especial, nas disposições do Decreto-Lei número 58, de 10 de 

dezembro de 1937, das Leis Federais números 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 9.785, 

de 29 de janeiro de 1999 e 10.257, de 10 de julho de 2001 e da Lei Complementar 

Municipal n.º 11, de 13 de abril de 2011, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º.  Fica aprovada a subdivisão do lote 01, da quadra 04, localizado no 

Loteamento Zanella, Bairro Zanella, constante da matrícula n.º 4.596 do Registro Geral de 

Imóveis da Comarca de Marmeleiro - PR, anexo ao patrimônio da sede do Município de 

Renascença, com área superficial total de 4.910,91m² (quatro mil, novecentos e dez 

metros e noventa e um decímetros quadrados), com os limites e confrontações constantes 

da matrícula e memorial descritivo, o qual, por força da Lei Municipal nº 1.039, de 15 de 

dezembro de 2008, passou a integrar o perímetro urbano do Município de Renascença, 

Estado do Paraná. 

 

Art. 2º. O imóvel descrito no artigo 1º passará a formar 12 (doze) lotes urbanos, da 

quadra 04: 

 

I - Lote n.º 01-Remanescente, com área de 419,93m² (quatrocentos e dezenove 

metros e noventa e três decímetros quadrados); 

 

II - Lote n.º 01-A, com área de 420,00m² (quatrocentos e vinte metros quadrados); 

 

III - Lote n.º 01-B, com área de 390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados); 

 

IV - Lote n.º 01-C, com área de 390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados); 

 

V - Lote n.º 01-D, com área de 390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados); 

 

VI - Lote n.º 01-E, com área de 390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados), 

 

VII - Lote n.º 01-F, com área de 382,15m² (trezentos e oitenta e dois metros e quinze 

decímetros quadrados); 

 

VIII - Lote n.º 01-G, com área de 470,51m² (quatrocentos e setenta metros e 

cinquenta e um decímetros quadrados); 

 

IX - Lote n.º 01-H, com área de 405,00m² (quatrocentos e cinco metros quadrados); 



 

X - Lote n.º 01-I, com área de 405,00m² (quatrocentos e cinco metros quadrados); 

 

XI - Lote n.º 01-J, com área de 423,82 m² (quatrocentos e vinte e três metros e 

oitenta e dois decímetros quadrados); 

 

XII - Lote n.º 01-K, com área de 424,51m² (quatrocentos e vinte e quatro metros e 

cinquenta e um decímetros quadrados). 

 

Art. 3º. Os lotes descritos no artigo 2º possuem os limites e confrontações 

constantes das Plantas e Memoriais Descritivos, todos subscritos pelo Técnico em 

Geomensura Guilherme José Guollo – CREA/PR 112200-TD, anexos e partes integrantes 

deste Decreto. 

 

Art. 4º. O titular proprietário dos lotes, objeto da presente subdivisão, obriga-se a 

recolher as taxas e emolumentos legais, dando-se o prazo previsto em lei para os 

competentes registros e cadastros imobiliários. 

 

Art. 5º. Ficam autorizadas as alterações cadastrais, patrimoniais, tributárias e no 

Registro de Imóveis competente, na forma da Lei. 

 

Art. 6º. Fica dispensada a licença do órgão ambiental, a doação de área institucional 

ao Município e a entrega de projetos da rede de distribuição de energia elétrica e 

iluminação pública, da rede de distribuição de água potável, da rede de coleta de esgotos 

(dejetos líquidos), da rede de coleta de águas pluviais, de pavimentação das vias públicas e 

da coleta resíduos e dejetos sólidos, tendo em vista que tais obrigações já foram realizadas 

no processo de aprovação do Loteamento, nos termos do Decreto n.º 1.232, de 18 de abril 

de 2011. 

 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, 

Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de 

agosto do ano de dois mil e treze, 52º ano de 

Emancipação. 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 
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