
L E I Nº  1 1 6 5 
 
Regulariza parcelamento do solo 

urbano, aprova subdivisão da chácara 
21-A  e dá outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, JOSÉ KRESTENIUK, Prefeito Municipal, no uso das atribuições 
legais, atendidas as disposições do Decreto-Lei número 58, de 10/12/1937, das 

Leis Federais números 6.766, de 19/12/1979, 9.785, de 29/01/1999 e 10.257, 
de 10/07/2001, do Plano Diretor Municipal e da decisão do Conselho de 

Desenvolvimento Municipal, tomada em reunião realizada no dia 27 de 
fevereiro de 2009,  de conformidade com as disposições constantes do artigo 
7º, incisos I, XVII, XXII, e do artigo 70, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,  

sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica aprovada a subdivisão e regularização do parcelamento 

de solo urbano, anexo ao patrimônio da sede do município, composto pela área  
urbana da chácara nº 21-A (vinte e um - A), constante da matrícula original nº 
16.672, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Oficio da Comarca de 

Francisco Beltrão – PR, e respectivas averbações, com área superficial de 
4.988,00m² (quatro mil novecentos e oitenta e oito metros quadrados), com os 
limites e confrontações constantes da matrícula e memorial descritivo. 

 
Art. 2º - A área de que trata esta lei passará a constituir  a via e 

logradouro público constante do artigo 3º inciso I desta lei, e a seguinte quadra 

e lotes urbanos: 
 

I - Quadra n.º –  01 (um) Bairro Associação. 

a) - Lote Urbano n.º  1 com 1.895,27 m²; 
b) – Lote Urbano n.º  2 com   346,83 m²; 
c) – Lote Urbano n.º  3 com   429,46 m²; 

d) – Lote Urbano n.º  4 com   305,12 m²; 
e) – Lote Urbano n.º  5 com   742,35 m²; 
f) – Lote Urbano n.º  6 com   851,00 m². 

   
Art. 3º - A área de 417,97m² (quatrocentos e dezessete metros e 

noventa e sete decímetros quadrados), será recebida em doação pelo Município 

de Renascença, Estado do Paraná, destinando-se a formação da seguinte via e 
logradouro público: 

 

I – Rua Projetada 1, com  área de 417,97m²,  
 
II – Fica dispensada a destinação de área institucional, por se 

tratar de área de regularização fundiária urbana inferior a 10 (dez) unidades. 
 

Art. 4º - Os imóveis descritos nos artigos 2º e 3º  possuem os 

limites e confrontações constantes das Plantas e Memoriais Descritivos, todos 
subscritos pelo Engenheiro Civil Ricardo Bernardo Pereira – CREA 7410-V/PR, 
anexos e partes integrantes desta Lei. 

 



Art. 5º - O titular proprietário dos imóveis, objeto da presente 
regularização, obriga-se a recolher as taxas e emolumentos legais, dando-se o 
prazo previsto em lei para os competentes registros e cadastros imobiliários. 

 
Art. 6º - Ficam autorizadas as alterações cadastrais, patrimoniais, 

tributárias e no Registro de Imóveis competente, na forma da lei. 

 
Art. 7º - Obriga-se o proprietário a escriturar ao Município de 

Renascença, Estado do Paraná,  as áreas das vias públicas constantes do artigo 

3º, Inciso I. 
 

Art. 8º - Obriga-se o proprietário a escriturar  os lotes já ocupados 
anteriormente a esta regularização, cuja posse seja pacífica e consentida. 

 

Art. 9º – Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamentar a 
presente Lei, naquilo que for necessário para o seu bom cumprimento.   

 

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR,  em  01 de 
dezembro de 2010. 
 

 
   JOSÉ KRESTENIUK 
      Prefeito Municipal 

 
 


