
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

 
  

DECRETO N018/2018. 
  

 
 APROVA SUBDIVISÃO DE LOTE DE TERRA QUE ESPECIFICA 

  

O Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei: 
 

 DECRETA 
  
Artigo 1º - Fica aprovado o Projeto de Subdivisão da Quadra nº 90-A, com frente 

para a Rua Urbano Lunardelli, 29, Centro, desta cidade de Porecatu, 
Estado do Paraná, em 02 lotes que doravante passarão a denominar-se 
de lote n. 01 e 01-A, com as seguintes medidas, divisas, áreas e 
confrontações abaixo.   

  
 
Lote n. 01 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lote n. 01-A -    
 
 

 
 
Pela frente, confronta-se com a Rua Urbano 
Lunardelli, medindo 37,10 metros; pelo lado direito, 
confronta-se com Ribeirão Capim, medindo 89,00 
metro; pelo fundo, confronta-se com a Rua 
Paranaguá, medindo 80,00 metros; e, pelo lado 
esquerdo, confronta-se com o Lote nº 01-A, 
medindo 40,33 metros e com a Rua Ouro Preto, 
medindo 63,67 metros, perfazendo assim o lote n. 
01, um total de – 5.560,01 metros quadrados de 
área. 
 
Pela frente, confronta-se com a Rua Urbano 
Lunardelli, medindo 12,90 metros; pelo lado direito, 
confronta-se com o lote nº 01, medindo 40,33 
metros; pelo fundo, confronta-se com o lote nº 01, 
medindo 12,90 metros; e, pelo lado esquerdo, 
confronta-se com a Rua Outro Preto, medindo 
40,33, perfazendo assim o lote n. 1-A, um total de – 
519,99 metros quadrados de área. 
  

Artigo 2º A construção existente na Matrícula nº 4.091, Quadra nº 90-A, após esta 
subdivisão, ficará localizada da seguinte proporção: Lote nº 01, Quadra 
nº 90-A, com 466,33 m2 e Lote nº 01-A, da Quadra nº 90-A, com 233,55 
m2. 

 
Artigo 3º 

 
Fica declarada edificável, as áreas de terras ora subdivididas, 
denominadas de lote nº 01 e 01-A da quadra nº 90-A, Centro, referidas 
no artigo anterior deste Decreto. 
 

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando o 
Decreto nº 174/2016. 
 

 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU, Estado do Paraná, 
aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito 
(05.03.2018). 

 
 
 

Fábio Luiz Andrade 
Prefeito Municipal 

 


