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GOVERNO MUNICIPAL

cÂmnnn MUNTSPAL DE cAScAVEL

CASCAVEL em C\ /<',t, /tt
Procuradoria Geral do Município

PROJETO DE LEI N'
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AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A DOAR IMOVEL A COMPANHIA
MUNTCTPAL DE HABTTAçÃO Oe CASCAVEL.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO
PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar a doação
do imovel descrito no inciso I deste artigo à Companhia lVlunicipal de Habitação de
Cascavel - COHAVEL, empresa pública de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n'
00.063.738/0001-06, visando à consecução de Programa Habitacional de interesse
social, imóvel, este, descrito como:

l- Lote 1, Quadra 1, do Loteamento Gralha Azul, situado no perímetro
urbano deste tt/unicípio e Comarca de Cascavel, Paraná, com área de 4.233,43m2,
com demais características descritas na matrícula n'45.316, do 3o Ofício de Registro
de lmoveis de Cascavel - Paraná.

Parágrafo único. Após a efetivação da referida doação, cujas despesas
serão suportadas pelo Município, deverá a COHAVEL efetuar os trâmites necessários
à celebração dos contratos para titulação às famílias beneficiadas mediante
reg u lamentação específica.

Art.20 Esta Lei entra gor na data de sua p icação

ete do Prefeito Municipal,
ascavel,0l de junho de202

o Paranhos,
Prefeito [t/unicipal

7, Ç' t2021
c
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Rua Paraná,5000 - Caixa Postal 115 - CEP 85807-900 - CNPJ 76.208.86710001-07
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do Município

MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres vereadores(as).

Submeto à elevada apreciação dos Senhores lt/lembros da Câmara

t\íunicipal o anexo Projeto de Lei que "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO

I/UNICIPAL A DOAR IMOVEL URBANO À COTVIPANHIA MUNICIPAL DE

HABITAÇÃO DE CASCAVEL".

O presente Projeto de Lei objetiva doar imovel urbano à Companhia

I\Iunicipal de Habitação de Cascavel - COHAVEL, visando à consecução de Programa

Habitacional de lnteresse Social, no Loteamento Gralha Azul, situado no perímetro

urbano deste Município e Comarca de Cascavel, Paraná,

O imóvel será destinado a implementar Programa Habitacional de

lnteresso Social no Município visando atender a demanda e diminuir o deficit

habitacional promovendo moradia digna aos Cascavelenses beneficiários do

Programa.

Essas são Senhor Presidente, a razâo que justifica elaboração deste

Projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores [Vlembros da Câmara

Legislativa, tendo em vista que, a partir de então, as famílias em condiçÕes precárias

de vida possam ter a oportunidade de melhorar o ambiente social em que estão

alocadas, atendendo assim,

Excelência, os meus protestos

ad nteresse

a estima e distinta

nete do Prefeito Muni
Cascavel, 01 de junho de 1

Paranhos,
Í\Iunicipal,

renovando a Vossa

ideração.

P

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉcIo NATALINo ESP|NoLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel- Paraná.

Rua Paraná,5000 - caixa Posral 115 - CEP 85807-900 - CNPJ 76.208.86710001-07
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4nESPELHO DO CADASTRO - ITBI

cadastro: 179574000 MUNICíPlO DE CASCAVEL

004 - Número do lmóve|............: 220

005 - Edifício ..........:

007 - Complemento Endereço...:

008 - Bairro. INTERLAGOS

00 - 1oteamento........................: LOTEAMENTO GRALHA AZU L

009 - 81oco.........

01 0 - Apartamento..........

012 - Quadra. 0001

0'13 - Lote... ...,........: 0001

033 - Ocupação..................,.,....: 15 - Não Construído

038 - Situação Localização.....,..: 24 - Esq./Mais d Uma 1,1

047 - Logradouro 2........,,...........: RUA SOCRATES

056 - Testada Principal..............,: 20,23

058 - Area Total do Lote.............: 4.233,43

'a62 - Area Construída Unidade..: 0,00

068 - Area Total Construída.......:

069 - N. Pavimentos...................: 0

070 - Tipo... ............:

071 - Fachada..........

073 - Posição.............................:

074 - Situação Construção.........:

075 - Estrutrura..
076 - Cobertura.......

078 - Paredes..........

079 - Forro.. ............:

080 - Revestimento Externo.......:

083 - Piso.

089 - Estado de Conservação....:

100 - Logradouro........................: RUA HENFIL

157 - Situação do Cadastro........: Ativo

600 - Complemento 2.................'.

59 - Area Preserv. Permanente: 0,00

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL para fins de lTBl Protocolo N.

'â .t: "-+--sr'----Valor do

Valor da R$

Valor T, ...........: R$ 8 ., (=D-§, .é

ANTONIO LORENZI
Civil

Cascavel, L

ERNI MAHL
CNAI N'1

"A{ de 1§.zt

EVANDRO DEBERTOLIS
ENGENHEIRO CIVIL

Emitido por; MAYARA GUINDANIVAZ DE MORAES

- cRECt N'F 20308

de

t:

CPF: 008
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HEcrsrno oe rruóvels
3E SERVIçO

Antonio Artur de Souza Sampaio - Registrador

República Foderativa do Brasil
Estado do Paraná

Comarca de Cascavel

LIVRO2-REGISTROGERAL
unrR[cuu

45.3í6
rF|CHArt5 RUBRICA

nó\rEr.. r.ote n. 1 (rírea Coercial), com a área de 4.233,43m2 (quatro
rnil duzentos e trinta ê três metros e guarenta ê três centimetros
quadrados), da Quacfra n. 1, do Loteanento GRÀLEA 

^ZW' 
situado no

perlmetro urbano deste Municlplo e Comarca, aem benfeitorias, que
confronta-se, eo noroeste: com a Rua Henfil, medindo 20123 metros e
azimut,e 58"58t02tti ao nordeate: com a Rua SÓcrates, medindo L71,66
metros e azimute 137o40t03!ri ao sudeetê: com a Rua dos Lusíadas,
medlndo 28,84 metros e azimute 221"40103rr; e ao sudoe8tg: com o Lote

278-D, medindo 175,85 metros ê azimute 320"36t03r!. Cadastüô na
Prefeitura Muricipal: 1?95740000. Proprietário: MINICÍpIO or CÀgc"À\rEL,
pessoa jurÍdica de direito púbJ-ico, inscrito no CNP,J sob n. 16.208.867
/0001-07, com sede nesta cidade, na Rua Paraná, 5000, Centro. Rêgietro
anterior: M-41.393 de 06 de junho de 20tt e R-L-M-41.393 de 26 de

i Em de julho de 2013. (at)julho de 1 aJ1
O Registr

Prot,ocolo 106.355, de 28 de junho de

n.

Rua Paraná, 2864 I'Centro I CEP 85.810-01O I CascaveFPR
Ed. Itapoã í sata is { rêt. (+s) s225-s51i 1 çasi1 ss+++-tziz .

. e: mai I r' 3srica'scavet@f, sribassaVel .çorh.br
CNPJ-MF' n. 78 :121.803/0001-91'

Certifico,- conforme Artigo .19, da Lei n. 6.015/73,.que este documento reprografado da Matrícula n. 45.316 do.Livro n, 2
'- Regístro Geral, deste'Sewiço, seivirá cômo cbrüdão de inteirôteor, positivadé beni, negbtiva de.ôrius.reàis"e de

rqai§ ou pêsçoâis çeiperBeêut§riâs,, relativamqntê ap itnóyel da rêferidà ltathícgld{
n,
irt
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Estadua

VRC 'selo Ofício1;99 Convênio/M
t-eiUS

CERIIÜÃO

3o DE

25.de'maio he.2021- FAQEP). Q referjdoé

ad.a fiai$. Emqlurhentos:
FUNARPEN) +. (R$8,18--
n. 9s/"o17) + (R$1,64

SÉLO OIcIÍAL
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§@q8rb DE cÁscÂvELq

Município de Cascavel

lnstituto de Planejamento de Cascavel - |

Consulta de Viabilidade de Edificação

Nr consulta:

Quadra: 0001

220 Bairro:

Testada Princ. 20.23 Testada Sec. (m): 175.85

Cadastro: 179574000 lnscrição: 0321.0001.0001

Loteamento: GRALHAAZULLOTEAMENTO

Logradouro: HENFIL Número:

Área Lote (mz): 4233.43017 Área Unidade (m,): O.O

2021-UWXLOZP

Lote:

INTERLAGOS

Data: 1110312021

0001

Cor Nome Descrição
Zona de EskuturaçãoZE



Zona Área (/,1 Área (mz) TO Máx. (ó/d TP Mín. (%)

zÊ. 100.00 4233.4302 60 30

Zona R. Fron. Mín. (m) CA Min CA Bas CA Max Atividades PeÍmitidas

ZE 3 f4) (.20) 0,1 11) 1,5 1,s c2) (il) - [R2, NRs, R3, NR6, NB1,
NR3. R1. NR2I

Zona Altura Max. R. LaUFun.Min. Quota MinJEco. (m'z) Quota Mín-/Res. (m2)

- (.7) (.18)

(ll) - ConÍorme Tabela 2 do Anexo ll da Lei de Uso do Solo

(-1) - Não será exigido o atendimento ao CoeÍiciente de Aproveitamento Mínimo para Íins de licenciamento de ediÍicações junto ao Município, sendo sua
aplicação relacionada ao Art. l2 do Plano Diretor e à lei municipal especíÍica que trata dos lnslrumentos da Política Urbana.
(.2) - O CoeÍiciente de Aproveitamento Máximo é aplicável mediante a utilizaçáo do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir, exceto nos
casos regulamentados nesta e na lei especíÍica.
('3) - Respeitado o disposto no Art. 36, parágraÍo único desta lei. "Art. 36: A altura das ediÍicações não conslitui caracteÍística homogênea de
determinada Zona e varia segundo a ocorrência dos Parâmetros de ocupação do lote, especialmente para controle das condições de salubridade no
meio urbano, respeitada a relaçáo entre aÍaslamento das divisas e a altura da ediÍicação." ParágraÍo Unico: A altura máxima da ediíicação deverá
obedecer a legislação pertinente reÍerente ao plano da zona de proteção dos Aeródromos.
(.4) - Poderá ser exigido Recuo Frontal MÍnimo diÍerenciado quando necessário para ajustar as dimensões das vias marginais, arteriais e coletoras em
conÍormidade com o Plano Municipal Viário e de Transportes. Em todos os casos atender limite de áreas não ediÍicáveis definidos na lei de Parcelamento
do Solo.

-4§) - lndependentemente da existência de aberturas para iluminação e ventilação nas paredes externas da edificação, é obrigatório o recuo lateral
tabelecido, o qual respeitará o limite mínimo de 1,5 metros e não será exigido até a altura de 7,5 metros contados a partir do nível do terreno

circundante, ressalvadas as disposições do Código de Obras do Município.
('7) - A Íração obtida no cálculo do número de economias em Íunção da Quota Mínima será anedondada para maior quando o resultado Íor igual ou
superior a 0,6.
(-12) - Na Zona de Estruturação - ZE conÍrontante com: Zona de Especial lnterêsse Público do Aeroporto ? ZEIP-SA, para essa zona o lote minimo sera
de 360 m2
(-18) - Nas ediíicações residenciais em série a Quota Mínima de terreno será de 125 m2 por unidade.
(-20) - Além do recuo minimo exigido em cada zona, a ediÍicação devera respeitar recuo minimo de h/6 medido desde o centro da calha da rua, sendo
permitido escalonamento dos volumes.

Formulário inÍormativo para elaboração de projeto. Não dá direito de construir. A maniÍestação do IPC restringe-se a análise da Lei Municipal de Uso do
Solo ns 6.696/2017, havendo alteração desta, a presente consulta estará automaticamente cancelada. Em caso de dúvidas ou divergência nas
inÍormaçóes impressas, valem as inÍormações atualizadas do Lote, bem como a Legislação vigente.
Nos lotes atingidos parcialmente pela Zona de Fragilidade Ambiental Urbana - Subzona de Proteção, poderá ser computado para o cálculo do C.A. Bás.
a área total do imóvel, devendo a ediÍicação ser implantada totalmente dentro da zona edilicável do lote.
lnÍcio da obra somente após a expedição do Alvará de Construçáo. O estabelecimento deve atender as normas de acessibilidade, conÍorme disposto no
art. 11, do Decreto Federal 5.29612004 em conÍormidade com a NBR 9050/2015.
O deÍerimento da consulta não concede o uso da propriedade e o direito de iniciar as atividades sem o devido alvará de estabelecimento.
Em caso de Condomínio Edilício acima de 20 unidades, o interessado deverá protocolar solicitação de diretrizes básicas.

, As calçadas devem atênder o disposto na Lei Municipal ne 577412011- Programa: 'CALÇADAS DE CASCAVEL'.
vagas de estacionamento deverão seÍ atendidas conforme anexo lV da Lei Municipal de Uso do Solo n0 6.696/2017. Para Consulta de Edificação de

'otes 
que não constiam no GeoCascavel, entrar em conlato com o lnstiluto de Planejamento de Cascavel.

.......Ç\".""'

Parâmetros de Uss e Ocupação do §olo


