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LEI N
o
 1193/2017 

 

 

 

 

 

      
  

           

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRUZEIRO 

DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do artigo 53 da 

Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 
 

 

     Art. 1º - Esta Lei delimita o Perímetro Urbano do Município 

de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná. 

     Art. 2º -  É considerada área urbana do Município de Cruzeiro 

do Iguaçu-Pr o espaço territorial definido pelo seguinte perímetro: 

I. Sede Urbana Municipal 1- a poligonal do perímetro da sede urbana municipal 1 de 

Cruzeiro do Iguaçu tem início no marco M01 situado no encontro da PR 473 e Rua das 

Flores e segue por 167.64m e Az 307º05’24” acompanhando a PR 473 até o marco M02, 

intercessão da referida rodovia com a Rua Paraná. Segue em direção ao M03, passando por 

córrego sem denominação, percorrendo 132.51m e Az 36º21’34” por linha seca. Segue em 

direção ao M04, passando novamente por córrego sem denominação, percorrendo 264.58m 

e Az 299º36’09”, por linha seca. Segue em direção ao M05 no prolongamento da Rua 

Nossa Senhora de Fátima, por 402.34m e Az 0º00’00” por linha seca. Segue em direção ao 

M06, percorrendo 217.14m e Az 268º28’14” por linha seca. Segue em direção ao M07, 

passando pelo caminho para a comunidade Pedra do Ouro, percorrendo 256,34m e Az 

308º29’47” por linha seca. Segue em direção ao M08, percorrendo 236,13m e Az 

237º47’46” por linha seca. Segue em direção ao M09, seguindo a Rua Luiz Bertoldo, por 

246,40m e Az 117º15’52”. Segue em direção ao M10 percorrendo 320,39m e Az 

238º52’00” por linha seca. Segue em direção ao M11, percorrendo, por linha seca, 

110,48m e Az 148º33’47”. Segue em direção ao M12 Segue o em direção ao M13, por 

230,05m e Az 269º20’15” em linha seca. Segue em direção ao M14, passando pela estrada 

para a comunidade Salto Canoas, percorrendo 299,12m e Az 180º23’13” por linha seca. 

Segue em direção a M15, percorrendo 289,47m e Az 112º59’34” por linha seca. Segue em 

direção ao M16 seguindo a Rua Luiz Bertoldo, por 270,50m e Az 187º22’59” em linha 

seca. Segue em direção ao M17, por linha seca, por 218,35m e Az 94º29’11”. Segue em 

direção ao M18 percorrendo 203,75m e Az 28º57’50” por linha seca. Segue em direção ao 

M19, percorrendo 147,18m e Az 114º30’24” por linha seca. Segue em direção ao M20, 

percorrendo 231.68m e Az 14º02’45” por linha seca. Segue em direção ao M21 por 

azimutes diversos, percorrendo 962,11m. Segue em direção ao M22, passando pelo córrego 

sem denominação ao sul do município, percorrendo 132,67m e Az 168º57’28” em linha 

seca. Segue em direção ao M23, percorrendo 56,00m e Az 103º24’04” por linha seca. 

Segue em direção ao M24, seguindo azimutes diversos, por 456,48m. Segue em direção ao 

M25 seguindo, por 97,53m e Az 79º24’24” por linha seca. Segue em direção ao M26 por 

65,00m e Az 351º02’13” em linha seca. Segue em direção ao M27, seguindo azimutes 

diversos, por 115.40m. Segue em direção ao M28, por linha seca, percorrendo 71.46m e Az 
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334º47’26”. Segue em direção ao M29, percorrendo 126.55m e Az 68º11’43” por linha 

seca. Segue em direção ao M30, percorrendo 113.33m e Az 333º32’46”, Segue em direção 

ao M31, percorrendo 270.30m e Az 247º33’24”, Segue em direção ao M32, percorrendo 

29.90m e Az 349º37’49” por linha seca. Segue em direção ao M33, percorrendo 237.61m e 

Az 313º37’08” por linha seca. Segue em direção ao M01, onde teve início esta descrição, 

na intercessão da PR 473 e Rua das Flores, percorrendo 49.25m e Az 232º29’13” por linha 

seca. 

II. Sede Urbana Municipal 2 – O perímetro da sede urbana municipal 2 de Cruzeiro do 

Iguaçu tem o marco inicial em M30 na rodovia PR 473, a 1.500m do limite do perímetro da 

sede urbana municipal 1, na direção sudeste, no sentido Município de Dois Vizinhos. O 

perímetro da sede urbana municipal 2 limita-se aos lotes com testada para porção da PR 

473, em uma profundidade máxima de 50 metros para cada lado da rodovia a partir da faixa 

de domínio, numa extensão de 1.000m, até o M31, na referida rodovia. 

III. Comunidade de Foz do Chopim-Sede Urbana 1– A poligonal do perímetro da sede 

urbana municipal da Comunidade de Foz do Chopim tem início no marco M01 seguindo 

pelo limite do imóvel com Foz do Chopim Energética, a mesma segue por 103.25m e Az 

154º00’53” até o marco M02, seguindo pelo limite do imóvel com Foz do Chopim 

Energética, medindo 77.08m e Az 150º43’34”, segue em direção ao M03, seguindo pelo 

limite do imóvel com Foz do Chopim Energética, percorrendo 15.31m e Az 129º28’21”, 

segue em direção ao M04, seguindo pelo limite do imóvel com Foz do Chopim Energética, 

percorrendo 77,46m e Az 155º34’43”, por linha seca, segue em direção ao M05, seguindo 

pelo limite do imóvel com Foz do Chopim Energética, por 36.674m e Az 164º21’45” por 

linha seca. Segue em direção ao M06, seguindo pelo limite do imóvel com Foz do Chopim 

Energética, percorrendo 292.92m e Az 156º06’14” por linha seca, segue em direção ao 

M07, passando pelo limite da Rua Celso Ramos, percorrendo 1.202,75m e Az 63º20’13” 

por linha seca. Segue em direção ao M08, percorrendo pelo limite da Rua Jorge Lacerda 

segue por 754,13m e Az 333º24’17” por linha seca. Segue em direção ao M09, seguindo 

pelo Trecho da Travessa 2, por 91,58m e Az 243º21’32”. Segue em direção ao M10 

percorrendo 19,11m e Az 0º47’08” por linha seca. Segue em direção ao M11, percorrendo, 

por linha seca, 36,73 m e Az 333º44’10”. Segue em direção ao M12 Segue o em direção ao 

M13, por 10,38m e Az 313º50’21” em linha seca. Segue em direção ao M14, percorrendo 

27,58m e Az 300º22’34”, segue então pelo limite da cota de desapropriação do lago da 

Usina Hidrelétrica Salto Caxias do Rio Iguaçu.   

IV. Comunidade de Foz do Chopim-Sede Urbana 2 – Loteamentos as margens do Lago de 

Salto Caxias: A poligonal do perímetro da sede urbana municipal do Distrito de Foz do 

Chopim-Sede II tem início no marco M01 seguindo por linha reta, medindo 131.97m e Az 

206º49’52” até o marco M02, seguindo por linha reta, medindo 198.33m e Az 291º41’44”, 

segue em direção ao M03, seguindo por linha reta, percorrendo 311.47m e Az 298º59’06”, 

segue em direção ao M04, seguindo por linha reta, percorrendo 38,97m e Az 279º06’24”, 

por linha seca, segue em direção ao M05, seguindo por linha reta, medindo 24.12m e Az 

233º56’29”, segue em direção ao M06, seguindo por linha reta, percorrendo 22.01m e Az 

203º03’02” por linha seca, segue em direção ao M07, deste seguindo por 41,58m e Az 

187º30’21”, Segue em direção ao M08, percorrendo deste por linhas retas medindo 

106.34m e Az 169º22’13”,. segue em direção ao M09, deste segue por 63,78m e Az 

156º26’31”. Até o M10, deste percorre por 104,30m e Az 153º08’22” até o marco M11, 

deste percorre, por linha seca, 74,75 m e Az 159º54’06”. Até o marco M12,  deste segue  
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por 23,15m e Az 167º11’40” , em direção ao M13, deste segue por 11,87m, e Az 187º 

43’42”, em direção ao M14, do presente marco segue por 60,81 m, e Az 206º53’30” do 

presente marco segue em direção ao M15, percorrendo deste por 21,62m e Az 222º36’06”, 

até o marco M16, deste segue por linha reta, medindo 80,72m e Az 303º31’06”, até o marco 

M17, deste segue por 71,52m, e Az 320º04’53”, , até o Marco M18, do mesmo segue 

medindo 193,45 m  e Az 308º57’06”, até o marco M19, seguindo por linha reta, medindo 

111,50m e Az 280º47’27”, até o marco M20, deste segue por linha reta medindo 86,19m, e 

Az 260º11’58”, até o marco M21, deste segue por linha reta medindo 167,33m, e Az 

236º27’55”, até o marco M22, deste segue por 87,66m e Az 317º16’32”, até o marco M23, 

deste segue por linha reta medindo 63,63m e Az 334º16’26”, até o marco M24, deste segue 

medindo 57,32m, e Az 2º 51’58”, até o marco M25, deste segue por 39,09 m, e Az 

355º22’14”, segue até o marco M26, deste segue por 21,96m,  pelo Az 338º 50’29”, deste vai 

até o marco M27, do mesmo segue por segue por 127,74m e Az 320º59’15”, segue até o 

marco M28,  do mesmo segue por 100,20m e Az 353º22’16”, até o marco M29, e medindo 

64,42m e Az 329º27’ 07”, segue até o marco M30, do presente marco segue então por 

93,30m e Az 342º05’19”, o mesmo vai até o marco M31, deste segue por 69,71m e Az 

32º06’ 50”,  segue até o marco M32, já deste segue por 79,50m e Az 3º 10’58”, até o marco 

M33, já deste segue 156,58m e Az 51º13’15” sendo até o marco M34, então pelo limite da 

cota de desapropriação do lago da usina Hidrelétrica Salto Caxias do Rio Iguaçu, segue até o 

marco M01. 

     Art. 3º - Passa a constituir parte integrante desta Lei: 

 

                           I. Anexo 1: Planta do perímetro da sede urbana do Município 

de Cruzeiro do Iguaçu-Pr; 

     II. Anexo 2: Planta do Perímetro da Sede Urbana 2 do 

Município de Cruzeiro do Iguaçu-Pr; 

III. Anexo 3: Planta do Perímetro da Sede Urbana da 

Comunidade de Foz do Chopim; 

IV. Anexo 4: Planta do Perímetro Urbano dos loteamentos 

situados as margens do Lago da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias. 

 

     Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, em especial a 

Lei Municipal nº 502/2007, de 18/04/2007, a presente Lei entrará em vigor nesta data. 
   

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -    

Estado  do  Paraná,  aos trinta dias do mês de outubro do ano de 

dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                              PREFEITO  

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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