
  
 
 
 

 

 
 

(PROJETO DE LEI Nº 023/99-PMA) 
 

 
LEI Nº 1.355 DE  15 DE SETEMBRO DE 1999. 
  
Dispõe sobre a retificação dos Artigos 1º e 2º da Lei Municipal 
nº 1.336 de 05/04/99,  referente  à extensão de uma área de 
terras e o valor da mesma, e dispõe também sobre a inclusão 
da referida área no perímetro urbano do Município.  
 
A Câmara Municipal de Andirá,  Estado do Paraná, aprovou e 

eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º:- Fica o Executivo Municipal autorizado a retificar os 

Artigos 1º e 2º  da Lei Municipal nº 1.336 de 05/04/99, referente à extensão de uma área 
de terras e o valor da mesma, bem como autorizado incluir  referida área no perímetro 
urbano do Município,  conforme descrição do memorial: 

 
“ O referido imóvel é delimitado por um polígono irregular cujo levantamento 
se inicia pelo marco nº 12J assinalado em planta anexo e locado à margem da 
Rua  Balduino Oscar Negrão Monteiro. Deste marco tomando o rumo 
66º14’07” SE e distância de 59,744m; e confrontando com terras da área 
remanescente do Sítio Seis Irmãos, vai até o marco nº 1J, que está locado à 
margem direita do Córrego sem denominação específica. Deste marco deflete à 
direita e tomando o sentido a jusante do referido córrego vai até o marco nº 81. 
Deste marco deflete à esquerda e tomando o rumo 25º58’57”SE  e distância de 
73,487m; e ainda confrontando com terras da área remanescente do Sítio Seis 
Irmãos, vai até o marco nº 6D. Deste marco deflete à esquerda e tomando o 
rumo 72º13’33”NE e distância de 192,669m; vai até o marco nº 6C. Deste 
marco deflete à direita e tomando o rumo 56º34’44”SE e distância de 50,838m; 
vai  até o marco nº 6B. Deste marco deflete à esquerda e tomando o rumo 60º 
04’26”NE e distância de 76,838m; vai até o marco nº 5J. Deste marco deflete à 
direita e tomando o rumo 45º29’37”SE e distância de 50,020m; vai até o marco 
nº 5C. Deste marco deflete à esquerda e tomando o rumo 41º 47’08”NE  e 
distância de 80,028m; vai até o marco nº 5B. Deste marco deflete à esquerda e 
tomando o rumo 25º28’56”NO e distância de 124,529m; vai até o marco nº 4B. 
Deste marco deflete à direita e tomando o rumo 7º37’30”NO e distância de 
15,982m ; vai até o marco nº 4 A. Deste marco deflete à esquerda e tomando o 
rumo 42º 45’53”NO e distância de 74,449m; vai até o marco   nº  9G.       Deste  
 marco deflete à direita e tomando o rumo 32º 23’38”NO e distância de 
91,508m ; vai até o marco nº 9H. Deste marco deflete à direita e tomando o 
rumo 4º 50’18” NE e distância de 127,224m; vai até o marco nº 1G. Deste 
marco deflete à esquerda e tomando o rumo 65º45’52”NO  e distância de 
78,066m; vai até o marco nº  12L, que   está locado à margem da Rua Balduíno   
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Oscar Negrão Monteiro, e, finalmente deste marco deflete à esquerda e 
tomando o rumo 56º 17’50”SO e distância de 13,280m; e margeando a referida 
rua vai até o marco inicial, fechando-se assim o polígono que encerra uma área 
de 69.084,271m²  que é igual a 6,9084 hectares, equivalentes a 2,8547 
Alqueires Paulista.  

 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:   A área em questão destina-se para 

implantação do Projeto Fundo de Vale. 
 
 
Art. 2º:-  Ao imóvel descrito no Artigo 1º  foi fixado o  valor de R$ 

45.675,00 (Quarenta e cinco mil  seiscentos e setenta e cinco reais). 
 
Emenda Aditiva 03/99-CMA ao Artigo 2º, passa a ter a  seguinte 

redação: 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  O pagamento do valor acima será feito até 

08 de outubro de 1999, de forma integral sob pena de ficar revogada a presente Lei. 
 
 
Art. 3º:- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Paço Municipal  Braulio Barbosa Ferraz, Município  de  Andirá, 

Estado do Paraná, em 15 de setembro de 1999, 56º da Emancipação Política. 
 
 
 

 
CELSO TOZZI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
  

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ   
                    CGC/MF - 76.235.761/0001-94 
                Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 

 


