
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

VEREADOR CLAIRTON-ALEMÃO

PROJETO LEI N° !3i/2019
Ementa: Altera e revoga dispositivos da Lei

2900/2017 que regulamenta a concessão de

certidão de numeração predial e de autorização

para ligação de energia elétrica e

abastecimento de água no Município de Campo

Largo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná,
APROVOU, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Altera Art.3°, inciso 11, alínea "a" e "b", inciso 111, alíneas "a", "b",
"c", "d", Art.4° caput e acrescenta os incisos I ao VII, Art.5° alínea "e",
acrescentando o Art.6°A, incisos I ao 111, da Lei Municipal n? 2900, de 14 de
novembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3° ( ...)

( ...)

11 - Cópia de documento oficial com foto e CPF do requerente ou, no
caso de pessoa jurídica, cópia do contrato social ou documento que
comprove a legitimidade da pessoa física signatária para representá-Ia,
devendo o requerente, em qualquer caso, ser o proprietário do imóvel,
possuidor ou pessoa por eles autorizada.

111 Para imóveis rurais, mapa topográfico, contendo
georreferenciamento, com coordenadas UTM, respeitado o módulo rural.

Art. 40 Será concedida até três números prediais para cada matrícula
de até 20.000 rn", respeitando-se as condições anteriores.

I. Em imóveis rurais e que, comprovadamente, sejam utilizados em
exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos casos
de constituição de núcleo familiar e apenas enquanto o núcleo familiar for

RUA SUBESTAÇAo DE ENOLOGIA, 2008 - CEP 83601-450 - CAMPO LARGO - PARANÃ
FONE/FAX: (41) 3392-3103 - 3392-1717 - 3392-1082

Email: verclairtonalemao@cmlampolargo.pr.gov.br
Home page: www.cmcampolargo.pr.gov.br

g06J!I9
01/09//9
G}

mailto:verclairtonalemao@cmlampolargo.pr.gov.br
http://www.cmcampolargo.pr.gov.br


MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

VEREADOR CLAIRTON-ALEMÃO

ma do, poderão ser concedidas certidões de numeração predial adicionais
de acordo com o plano de zoneamento aprovado, respeitadas as dimensões
dos módulos mínimos de glebas, a legislação de parcelamento e de uso e
ocupação do solo e as demais exigências desta Lei.

11. Observadas as condições estabelecidas no parágrafo anterior,
quando houver mais de uma casa destinada a ocupação independente, cada
uma delas poderá receber certidão de numeração predial própria.

111. A concessão de certidões de numeração predial adicionais,
referida nos parágrafos 1° e 2°, não gera, em hipótese alguma, direito
adquirido ao

proprietário do imóvel constante na matrícula, a seus sucessores ou a
terceiros adquirentes, tampouco importa em anuência a eventual
parcelamento irregular ou clandestino do solo.

IV. Para os fins referidos no parágrafo 1°, consideram-se pertencentes
ao mesmo núcleo familiar os cônjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

V. Para fins de comprovação da existência de núcleo familiar, será
exigida, além dos respectivos documentos comprobatórios, declaração
firmada pelo proprietário, segundo modelo de declaração anexo à presente.

VI. Descaracterizado ou dissolvido o núcleo familiar, as certidões de
numeração predial adicionais previamente concedidas nos termos do
parágrafo 1° serão canceladas, devendo o Poder Público adotar as medidas
administrativas e judiciais cabíveis para garantir a plena observância da
presente Lei e demais normas municipais, federais e estaduais,
notadamente aquelas referentes ao parcelamento, uso e ocupação do solo.

VII. Quando um imóvel, além da sua entrada principal, tiver entrada
por mais de um logradouro, o proprietário poderá obter, mediante
requerimento, a designação da numeração suplementar relativa à posição do
imóvel em cada um destes logradouros.

Art. 5° (. ..)

( ...)

e) Áreas de risco.
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Art. 6° - A Todas as edificações existentes
construídas serão obrigatoriamente numeradas.

I - A numeração predial poderá sofrer alterações decorrentes de
incorporações, subdivisões, constituição de condomínio ou abertura de
loteamento e prolongamento de via, entre outros casos, sendo de obrigação
do proprietário sua alteração sempre que necessária ou quando solicitado
pela Municipalidade.

CAMPO LARGO

e as que vierem a ser

II - Quando um prédio ou terreno, além da sua entrada principal, tiver
entrada por mais de um logradouro, o proprietário poderá obter, mediante
requerimento, a designação da numeração suplementar relativa à posição do
imóvel em cada um destes logradouros.

111-Quando no pavimento térreo de um edifício existir divisões
formando elementos de ocupação independente (lojas) regularmente
aprovadas pelo Município e em observância à legislação urbanística
aplicável, cada elemento poderá receber numeração própria.

Art. 2° Ficam revogados as alíneas "a"," b", "c" ,"d" do inciso 111,do Art.
3°, Parágrafo Único do Art. 4° e alínea "c" do Art.5°.

Art.3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

~~

Clairton Darei Tummler (Alemão)

Vereador
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