
   
 
 
 

 

 
 

(PROJETO DE LEI Nº 026/99-PMA) 
                                      
 
                                     LEI Nº  1.360 DE  16 DE NOVEMBRO DE 1999. 

 
Dispõe sobre a aprovação do Loteamento  "Jardim do Lago", no 
prolongamento da Rua Sergipe. 
  

                                     A Câmara Municipal de Andirá, Estado do Paraná, aprovou e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei. 

  
                                     Art. 1º:-  Fica aprovado o Projeto de Loteamento denominado 
Loteamento "Jardim do Lago" ,  localizado no prolongamento da Rua Sergipe, Andirá-
Paraná, conforme descreve o memorial: 

 
MEMORIAL DESCRITIVO RUA PROJETADA:  Tem 
12,00m (doze metros) de Largura, inicia-se na Rua Sergipe e 
segue confrontado-se com a Mitra Diocesana na distância de 
101,51m (cento e um metros e cinquenta e um centímetros), 
até o ponto que divisa com o Sítio Seis Irmãos; Deste ponto 
deflete a direita confrontando com  o Sítio Seis Irmãos na 
distância de 8,00m (oito metros), até o ponto de intersecção 
entre  o lote 11 e a área de  retorno; deste ponto segue 
defletindo a direita em curva com raio de 8,00m e 
desenvolvimento de 14,52m (quatorze metros e cinquenta e 
dois centímetros) até o ponto 03 na divisa com o lote 10; do 
ponto 03 segue defletindo a direita em curva com raio de 
8,00m e  desenvolvimento de 3,76m (tres metros e setenta e 
seis centímetros) até o ponto 02; Do ponto 02 segue defletindo 
a esquerda em curva com raio de 8,00m e desenvolvimento de 
5,86m (cinco metros e oitenta e seis centímetros), até o ponto 
01; Do ponto 01 deflete  a esquerda e segue confrontando com 
o lote 10 numa distância de 1,60m (um metro e sessenta 
centímetros), até a divisa com o  lote 09; Deste ponto segue 
confrontando-se com os lotes 09,08,07,06,05,04,03,02, numa 
distância de 89,01m (oitenta e nove metros e um centímetro), 
até a divisa com a rua Sergipe; Deste ponto deflete a direita 
confrontando-se com a rua Sergipe em uma distância de 
14,15m (quatorze metros e quinze centímetros) até o ponto 
inicial, perfazendo assim o perímetro e totalizando uma área de 
1.301,20m²  (um mil trezentos e um metros e vinte centímetros 
quadrados). 
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I - O loteamento será dividido em 11 (lotes), perfazendo uma área de 2.757,98 (dois mil 
setecentos e cinquenta e sete  metros e vinte centímetros quadrados); 
 
 
      -  Lote 01    -  363,00 m² 
      -  Lote 02   -   273,06 m² 
      -  Lote 03   -   240,00 m² 
      -  Lote 04   -   240,00 m² 
      -  Lote 05   -   240,00 m² 
      -  Lote 06   -   240,00 m² 
      -  Lote 07   -   240,00 m² 
      -  Lote 08   -   240,00 m² 
      -  Lote 09   -   240,00 m² 
      -  Lote 10   -   226,81 m² 
      -  Lote 11   -   215,31 m² 
 
 
II - São de inteira responsabilidade dos  loteadores,  a execução dos serviços de infra-
estrutura, a saber: 
 

- demarcação dos lotes; 
- abertura de ruas; 
- cascalhamento de ruas; 
- execução de rede de água e esgoto; 
- execução de guias e sarjetas; 
- execução de rede de energia elétrica, com iluminação pública. 

 
III -  O prazo para execução de todos os serviços de infra-estrutura mencionados no 
ítem anterior será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da 
aprovação do presente projeto. 
 
 
IV - No referido loteamento só poderão ser construídos prédios de alvenaria e madeira, 
e após aprovação de planta apresentada pelos interessados à Divisão de Obras da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas. 
 
 
V - Ficarão caucionados em garantia todos os lotes  08 e 09, perfazendo um total   de 
480,00m² . 
 
 

Art. 2º:- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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Paço Municipal Braulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, 

Estado do Paraná, em  16 de novembro  de 1999, 56º da Emancipação Política. 
 
 
 
 
 

         CELSO TOZZI 
              PREFEITO MUNICIPAL 
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