
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

 
D E C R E T O   Nº 033/2019 

 
APROVA UNIFICAÇÃO DE LOTES DE TERRAS QUE ESPECIFICA 

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

D E C R E T A: 
 
Artigo 1º - Fica aprovado o Projeto de Unificação dos lotes de terra nºs 09-A e 10-
A da quadra nº 16, com frente para a Rua Paranaguá, Centro, desta cidade de 
Porecatu, Estado do Paraná, em 01 lote que doravante passará a denominar-se lote nº 
09-A, com as seguintes medidas, divisas, áreas e confrontações abaixo: 
 
Lote nº 09-A Quadra 16 – Centro 
Área: 340,50 m² 
Área Construída: 30,00 m² 
Cadastro Imobiliário: 227-0 
Endereço: Rua Paranaguá nº 605 

 
Pela frente, do ponto 0 ao ponto 1, confronta-se com a Rua Paranaguá nº 605, 
medindo 8,00 metros, seguindo em frente, do ponto 1 ao ponto 2, confronta-se com o 
lote nº 09, medindo 15,00 metros, defletindo a direita do ponto 2 ao ponto 3, 
confronta-se com o lote nº 9, medindo 12,00 metros, defletindo a esquerda, do ponto 
3 ao ponto 4, confronta-se com o lote nº 07, medindo 15,00 metros, defletindo a 
esquerda do ponto 4 ao ponto 5, confronta-se com o lote nº 11 medindo 14,70, 
defletindo a esquerda do ponto 5 ao ponto 6, confronta-se com o lote nº 10, medindo 
15,00 metros, defletindo a direita do ponto 6 ao ponto 7, confronta-se com o lote nº 
10, medindo 5,30 metros, defletindo a esquerda, do ponto 7 ao ponto 0, confronta-se 
com o lote nº 9-B, medindo 15,00 metros, perfazendo assim o lote nº 9-A, após a 
unificação, um total – 340,50 metros quadrados de área.  
 
Artigo 2º - Fica declarada edificável a área de terra ora unificada, referida no 
artigo anterior deste Decreto. 
 
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU, Estado do Paraná, 
aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (13.03.2019). 
 
 
 

Fabio Luiz Andrade 
Prefeito 


