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Lei n.º 1645 de 06 de julho de 2010. 
 

“Altera o limite urbano da Cidade”. 
 
  João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz 
saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Do terreno da Matr. Nº 1761, com área de 20.211,00 m², fica incluído a 
área de 13.500,00 m², na zona urbana e destes 9.621,00 m², já são tributados por 
fazerem parte do perímetro urbano, restando somente 3.879,00 m², para a inclusão da 
área desta matricula na zona urbana, ficando assim descrita nas suas confrontações e 
medidas. Ao norte com a propriedade dos sucessores de Pedro Calil, onde mede 58,6 m ; 
Ao sul com a área da Matr. Nº 2117, de propriedade da Cooperativa Tritícola Sepeense, 
onde mede 84,76m; Ao leste onde entesta com a Av. Gustavo Kath, com uma linha 
quebrada partindo da propriedade de suc. de Pedro Calil no sentido norte/sul, em dois 
segmentos um de 165m e outro de 23,65m e ao oeste, onde confronta com a área de 
proteção Ambiental (APP), de propriedade da Cooperativa Tritícola Sepeese, por uma 
linha quebrada partindo da propriedade da Cooperativa Tritícola Sepeese, área da 
matricula nº 2117, no sentido sul/norte em três segmentos com medidas de 63m, 78,73m 
e 30,27m. 

Do terreno da Matr. Nº 2117, com área de 11.248m², fica incluído somente a área 
de 6.000,00 m², na zona urbana, permanecendo o restando da área desta matrícula, ou 
seja, 5.248m² para área de proteção ambiental (APP rural), ficando assim descrita a área 
de inclusão urbana em suas medidas e confrontações: Ao norte confronta com a área da 
matrícula nº 1761, onde mede 84,76m; Ao sul com a APP de propriedade da Cooperativa 
Tritícula Sepeense e após com propriedade dos sucessores de Ângelo Bortolotto, por 
uma linha quebrada onde mede 23,46m e 24,45m e 84,76m; Ao leste, onde entesta com a 
RTS 149, onde mede 128,82m e ao oeste onde confronta com a APP rural de propriedade 
da Cooperativa Tritícula Sepeense, onde mede 73,95m. 

 
Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 1532, de 01 de agosto de 2008. 
 
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
Em 06 de julho de 2010. 

 
 
 
 
 

João Natalício Siqueira da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
Secretário da Administração 
 
 
Registre-se e Publique-se 
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Projeto de Lei n.º 18/2010 
 
 
 

J U S T I F I C A T I V A 
 
 
 

Justifica-se o presente projeto de lei tendo em vista problemas existentes em 
relação á localização e totalização da área que equivocadamente consta na Lei nº 1532, 
de 01 e agosto de 2008, a qual esta sendo revogada com o presente projeto que busca a 
solução definitiva da localização e totalização da área. 

O mapa em anexo faz parte do presente projeto. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
Em 06 de julho de 2010. 

 
 
 
 
 

João Natalício Siqueira da Silva 
Prefeito Municipal 


