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Gabinete do Prefeito 

LEI N º 042/2014 
30/09/2014 

 

SÚMULA: INSTITUI O PERÍMETRO 

URBANO DO MUNICÍPIO DE 

LARANJEIRAS DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
 O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, no uso de suas atribuições torna 

público que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O território municipal é dividido em zonas urbanas e zona rural, para fins urbanísticos 

e tributários. 

§ 1º. A zona urbana do Município de Laranjeiras do Sul, para efeito desta Lei é a Sede do 

Município de Laranjeiras do Sul e o Distrito de Passo Liso. 

§ 2º. A zona rural é constituída pelo restante do território do Município. 

§ 3º. As representações cartográficas e os memoriais descritivos dos perímetros urbanos do 

Município constam no Anexo I, II, III e IV parte integrante da presente Lei, sendo mapa e 

memorial descritivo do Perímetro Urbano da Sede do Município de Laranjeiras do Sul e 

mapa e memorial descritivo do Perímetro Urbano do Distrito de Passo Liso.  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei 012/2003 e as 

demais disposições em contrário. 
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  Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, 30 de setembro de 
2014. 

 

IVAN THEODOROVICZ 
Prefeito Municipal 

 

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO DO PERÍMETRO URBANO DO 

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 

Partindo do Ponto P1 de coordenadas X=360833.87 e Y=7193320.39; segue em linha reta 

uma distância de 155,08 metros e azimute 136°0´49” até chegar ao ponto P2 de 
coordenadas X=360941.57 e Y=7193208.81; deste vira-se à direita e segue em linha reta 

uma distância de 104,63 metros e azimute 191°35´21” até chegar ao ponto P3 de 
coordenadas X=360920.55 e Y=7193106.31; deste vira-se novamente à direita e segue em 

linha reta uma distância de 714,71 metros e azimute 210°15´49” até chegar ao ponto P4 de 
coordenadas X=360560.35 e Y=7192489.00; deste vira-se à esquerda e segue em linha reta 

uma distância de 262,70 metros e azimute 153°27´2” até chegar ao ponto P5 de 
coordenadas X=360677.77 e Y=7192254.00; deste vira-se  à direita e segue em linha reta 

uma distância de 106,18 metros e azimute 164°18´24” até chegar ao ponto P6 de 
coordenadas X=360706.49 e Y=7192151.78; deste vira-se novamente à direita e segue em 

linha reta uma distância de 799,08 metros e azimute 170°45´46” até chegar ao ponto P7 de 
coordenadas X=360834.76 e Y=7191363.06; deste vira-se  novamente à direita e segue em 

linha reta uma distância de 686,81 metros e azimute 187°36´11” até chegar ao ponto P8 de 
coordenadas X=360743.89 e Y=7190683.29; deste vira-se novamente à direita e segue em 

linha reta uma distância de 554,45 metros e azimute 254°2´41” até chegar ao ponto P9 de 
coordenadas X=360210.80 e Y=7190529.88; deste vira-se à esquerda e segue em linha reta 

uma distância de 722,87 metros e azimute 195°35´41” até chegar ao ponto P10 de 
coordenadas X=360016.47 e Y=7189833.62; deste vira-se novamente à esquerda e segue 
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em linha reta uma distância de 726,46 metros e azimute 167°59´54” até chegar ao ponto 

P11 de coordenadas X=360167.53 e Y=7189123.04; deste vira-se à direita e segue em linha 

reta uma distância de 588,74 metros e azimute 212°45´56” até chegar ao ponto P12 de 
coordenadas X=359848.90 e Y=7188627.97; e segue em linha reta uma distância de 

1918,52 metros e azimute 212°5´46” até chegar ao ponto P13 de coordenadas X=358829.51 

e Y=7187002.68; deste vira-se à direita e segue em linha reta uma distância de 470,35 

metros e azimute 248°10´26” até chegar ao ponto P14 de coordenadas X=358392.88 e 

Y=7186827.81; deste vira-se à direita e segue em linha reta uma distância de 571,87 metros 

e azimute 265°54´51” até chegar ao ponto P15 de coordenadas X=357822.47 e 

Y=7186787.07; deste vira-se à esquerda e segue em linha reta uma distância de 161,86 

metros e azimute 184°54´19” até chegar ao ponto P16 de coordenadas X=357808.63 e 

Y=7186625.80; deste vira-se à direita e segue em linha reta uma distância de 300,56 metros 

e azimute 288°44´56” até chegar ao ponto P17 de coordenadas X=357513.34 e 

Y=7186681.86; deste vira-se novamente à direita e segue em linha reta uma distância de 

715,82 metros e azimute 317°12´8” até chegar ao ponto P18 de coordenadas X=357027.01 

e Y=7187207.09; deste vira-se à esquerda e segue em linha reta uma distância de 103,09 

metros e azimute 271°16´19” até chegar ao ponto P19 de coordenadas X=356923.94 e 

Y=7187209.38; deste vira-se novamente à esquerda e segue em linha reta uma distância de 

3520,59 metros e azimute 217°6´44” até chegar ao ponto P20 de coordenadas X=354799.69 

e Y=7184401.86; deste vira-se à direita e segue em linha reta uma distância de 1691,91 

metros e azimute 272°17´49” até chegar ao ponto P21 de coordenadas X=353109.13 e 

Y=7184469.67, deste vira-se novamente à direita e segue em linha reta uma distância de 

365,87 metros e azimute 24°50´6” até chegar ao ponto P22 de coordenadas X=353262.80 e 

Y=7184801.71; deste vira-se novamente à direita e segue em linha reta uma distância de 

151,70 metros e azimute 37°55´59” até chegar ao ponto P23 de coordenadas X=353356.06 

e Y=7184921.36; deste vira-se novamente à direita e segue em linha reta uma distância de 

176,59 metros e azimute 49°13´32” até chegar ao ponto P24 de coordenadas X=353489.79 

e Y=7185036.69; a partir deste vira-se novamente à direita e segue em linha reta uma 

distância de 183,91 metros e azimute 73°21´11” até chegar ao ponto P25 de coordenadas 



 

            MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 
                 Estado do Paraná                   

                     Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070 
CNPJ: 76.205.970/0001-95    Fone: (42)  3635-8100        Fax: (42) 3635-1231 

 

 

 

4 

 

X=353665.99 e Y=7185089.38; deste vira-se novamente à direita e segue em linha reta uma 

distância de 423,55 metros e azimute 87°54´5” até chegar ao ponto P26 de coordenadas 

X=354089.25 e Y=7185104.89; deste vira-se à esquerda e segue em linha reta uma 

distância de 218,65 metros e azimute 73°57´14” até chegar ao ponto P27 de coordenadas 

X=354299.39 e Y=7185165.33; deste vira-se novamente à esquerda e segue em linha reta 

uma distância de 1558,20 metros e azimute 35°9´18” até chegar ao ponto P28 de 

coordenadas X=355196.59 e Y=7186439.31; deste vira-se à direita e segue em linha reta 

uma distância de 490,48 metros e azimute 43°59´47” até chegar ao ponto P29 de 
coordenadas X=355537.28 e Y=7186792.15; deste vira-se à esquerda e segue em linha reta 

uma distância de 223,01 metros e azimute 30°47´29” até chegar ao ponto P30 de 
coordenadas X=355651.45 e Y=7186983.73; deste vira-se novamente à esquerda e segue 

em linha reta uma distância de 298,71 metros e azimute 16°36´57” até chegar ao ponto P31 
de coordenadas X=355736.86 e Y=7187269.97; deste vira-se novamente à esquerda e 

segue em linha reta uma distância de 202,08 metros e azimute 5°37´57” até chegar ao ponto 

P32 de coordenadas X=355756.70 e Y=7187471.07; deste vira-se novamente à esquerda e 

segue em linha reta uma distância de 399,16 metros e azimute 346°49´43” até chegar ao 

ponto P33 de coordenadas X=355665.74 e Y=7187859.73; deste vira-se à direita e segue 

em linha reta uma distância de 140,87 metros e azimute 356°13´27” até chegar ao ponto 

P34 de coordenadas X=355656.47 e Y=7188000.29; deste vira-se novamente à direita e 

segue em linha reta uma distância de 178,47 metros e azimute 11°5´33” até chegar ao ponto 

P35 de coordenadas X=355690.80 e Y=7188175.43; deste vira-se à esquerda e segue em 

linha reta uma distância de 214,35 metros e azimute 284°45´25” até chegar ao ponto P36 de 
coordenadas X=355483.52 e Y=7188230.03; deste vira-se novamente à esquerda e segue 

em linha reta uma distância de 153,05 metros e azimute 250°21´18” até chegar ao ponto 

P37 de coordenadas X=355339.38 e Y=7188178.58; deste vira-se à direita e segue em linha 

reta uma distância de 278,07 metros e azimute 263°41´28” até chegar ao ponto P38 de 
coordenadas X=355062.99 e Y=7188148.02; deste vira-se novamente à direita e segue em 

linha reta uma distância de 407,52 metros e azimute 334°21´23” até chegar ao ponto P39 de 
coordenadas X=354886.63 e Y=7188515.40; deste vira-se novamente à direita e segue em 
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linha reta uma distância de 751,19 metros e azimute 55°5´7” até chegar ao ponto P40 de 
coordenadas X=355502.61 e Y=7188945.35; deste vira-se à esquerda e segue em linha reta 

uma distância de 796,29 metros e azimute 47°4´24” até chegar ao ponto P41 de 
coordenadas X=356085.67 e Y=7189487.67; deste vira-se à direita e segue em linha reta 

uma distância de 486,95 metros e azimute 124°32´38” até chegar ao ponto P42 de 
coordenadas X=356486.77 e Y=7189211.55; deste vira-se à esquerda e segue em linha reta 

uma distância de 333,36 metros e azimute 22°37´45” até chegar ao ponto P43 de 
coordenadas X=356615.03 e Y=7189519.24; deste vira-se à direita e segue em linha reta 

uma distância de 349,16 metros e azimute 57°16´17” até chegar ao ponto P44 de 
coordenadas X=356908.76 e Y=7189708.02; deste vira-se à esquerda e segue em linha reta 

uma distância de 129,80 metros e azimute 19°118´4” até chegar ao ponto P45 de 
coordenadas X=356951.41 e Y=7189830.61; deste vira-se novamente à esquerda e segue 

em linha reta uma distância de 433,25 metros e azimute 356°18´33” até chegar ao ponto 

P46 de coordenadas X=356923.52 e Y=7190262.96; deste vira-se à direita e segue em linha 

reta uma distância de 238,42 metros e azimute 2°56´37” até chegar ao ponto P47 de 
coordenadas X=356935.77 e Y=7190501.06; deste vira-se novamente à direita e segue em 

linha reta uma distância de 295,21 metros e azimute 23°43´34” até chegar ao ponto P48 de 
coordenadas X=357054.55 e Y=7190771.32; deste vira-se novamente à direita e segue em 

linha reta uma distância de 320,45 metros e azimute 31°21´55” até chegar ao ponto P49 de 

coordenadas X=357221.34 e Y=7191044.94, deste vira-se à esquerda e segue em linha reta 

uma distância de 680,33 metros e azimute 345°4´25” até chegar ao ponto P50 de 
coordenadas X=357046.10 e Y=7191702.32; deste vira-se à direita e segue em linha reta 

uma distância de 2126,90 metros e azimute 59°41´25” até chegar ao ponto P51 de 
coordenadas X=358882.27 e Y=7192775.71; deste vira-se à esquerda e segue em linha reta 

uma distância de 480,48 metros e azimute 37°39´30” até chegar ao ponto P52 de 

coordenadas X=359175.82 e Y=7193156.09; a partir deste vira-se novamente à esquerda e 

segue em linha reta uma distância de 459,26 metros e azimute 345°6´51” até chegar ao 

ponto P53 de coordenadas X=359057.84 e Y=7193599.94; deste vira-se à direita e segue 

em linha reta uma distância de 206,25 metros e azimute 82°12´50” até chegar ao ponto P54 
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de coordenadas X=359262.19 e Y=7193627.88; deste vira-se novamente à direita e segue 

em linha reta uma distância de 601,92 metros e azimute 113°10´55” até chegar ao ponto 

P55 de coordenadas X=359815.51 e Y=7193390.93; deste vira-se à esquerda e segue em 

linha reta uma distância de 279,67 metros e azimute 70°32´59” até chegar ao ponto P56 de 

coordenadas X=360079.22 e Y=7193484.06; a partir deste vira-se novamente à esquerda e 

segue em linha reta uma distância de 935,58 metros e azimute 28°33´41” até chegar ao 

ponto P57 de coordenadas X=360526.52 e Y=7194305.78; deste vira-se à direita e segue 

em linha reta uma distância de 288,40 metros e azimute 131°40´32” até chegar ao ponto 

P58 de coordenadas X=360741.93 e Y=7194114.01; deste vira-se novamente à direita e 

segue em linha reta uma distância de 457,57 metros e azimute 180°52´48” até chegar ao 

ponto P59 de coordenadas X=360734.90 e Y=7193656.50; deste vira-se novamente à 

direita e segue em linha reta uma distância de 202,35 metros e azimute 220°53´56” até 

chegar ao ponto P60 de coordenadas X=360602.41 e Y=7193503.55; deste vira-se à 

esquerda e segue em linha reta uma distância de 295,16 metros e azimute 128°21´21” até 

chegar ao ponto de partida P1. 
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ANEXO II - MAPA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE 

LARANJEIRAS DO SUL 
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ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO DO PERÍMETRO URBANO 

DO DISTRITO DE PASSO LISO 

 

Partindo do Ponto P1 de coordenadas X=368922,36 e Y=7202018,46, segue em 

linha reta uma distância de 313 metros e azimute 101°05´32” até chegar ao ponto P2 de 
coordenadas X=369229,51 e Y=7201958,24; deste vira-se à direita e segue em linha 

reta uma distância de 150 metros e azimute 176°05´32” até chegar ao ponto P3 de 
coordenadas X=369239,73 e Y=7201808,59; deste vira-se novamente à direita e segue 

em linha reta uma distância de 362,83 metros e azimute 280°39´56” até chegar ao 

ponto P4 de coordenadas X=368883,18 e Y=7201875,74; a partir deste vira-se 

novamente à direita e segue em linha reta uma distância de 148 metros e azimute 

15°21´06” até chegar até chegar ao ponto P1. 

ANEXO IV - MAPA DO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE PASSO LISO 

 


