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 LEI Nº 1.267/2007, de 19 de dezembro de 2007. 
SÚMULA: INSTITUI OS PERIMETROS DAS ZONAS 
URBANAS PARA MUNICIPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS 
MARQUES, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná aprovou e eu, 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 

 
 
CAPÍTULO I 

 
DOS PERÍMETROS URBANOS  

DA AREA SUBURBANA E DE EXPANSÃO URBANA 
 
Art.1º - Entende-se por Perímetro Urbano a linha imaginária que limita áreas urbanas 

distintas no Município. 
 
Art.2º - A regulamentação dos perímetros urbanos no Município deverá sempre estar em 

conformidade com as disposições desta lei no que diz respeito ao regime de 
ocupação de cada zona. 

 
Art.3º - A ampliação de perímetro urbano da Cidade de Capitão Leônidas Marques e demais 

áreas ocorrerá mediante Lei, ficando condicionada ao desenvolvimento e 
crescimento populacional, pelo Departamento Municipal de Planejamento Urbano, 
através de estudo técnico que comprove a necessidade em curto prazo, para 
acomodação da população urbana e, caso contrário à ampliação ou anexação de 
nova área somente poderá ocorrer após 5 (cinco) anos da data de entrada em vigor 
desta lei do Plano Diretor. 

 
§ 1º A ampliação de perímetro urbano da Sede da cidade de Capitão Leônidas 
Marques e demais áreas somente poderá ocorrer sobre área prevista na Lei do 
Plano Diretor como Macrozona de Expansão Urbana. 

 
 § 2º Vencido o prazo de que trata o caput deste artigo, o processo regulamentar 
 de revisão do Plano Diretor deverá estabelecer os critérios técnicos para novas 
 ampliações de perímetros urbanos. 
 
Art.4º - As Macrozonas de Expansão Urbana encontram-se definidas espacialmente nos 

anexo 3 desta lei. 
 
 § 1º Somente serão criadas novas Macrozonas de Expansão Urbana mediante 
 revisão deste Plano Diretor a ser desenvolvida nos prazos regulamentares. 
 

§ 2º Até que cesse a causa, fica vedada a ampliação das Macrozonas de Expansão 
Urbana e dos perímetros urbanos da Cidade e demais áreas que, por razões de 
mobilidade e segurança da população, possam acarretar necessidade de 
estruturação ou Execução de novas transposições de rodovias estaduais ou 
federais. 
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Art.5º - Serão revisados e regulamentados os Perímetros Urbanos da Sede Urbana do 
 Município e demais áreas: 
 

I. No prazo de 5 anos 
II. Sempre que a área parcelada estiver edificada e ocupada em mais de 85% 
III. Sempre que as áreas aptas para o parcelamento encontrarem-se situadas 

dentro do perímetro urbano forem inferiores a 10% da área total dos perímetros 
 
Art.6º - O território municipal é dividido em Zonas urbanas, Zona Suburbana e Zonas rurais 

para fins urbanísticos e tributários: 
 

I. As Zonas Urbanas no município de Capitão Leônidas Marques, para efeito 
desta lei é a seguintes: 

 
a) Sede de Capitão Leônidas Marques 
b) Parque Industrial 2 
c) Distrito de Alto Alegre do Iguaçu 
 

Art. 7º - As Zona suburbana é constituída da faixa do entorno do perímetro urbano até a 
Zona Rural numa distancia de 1.500 m (Hum mil e quinhentos metros) 

 
Art.8º - A Zona rural é constituída pelo restante do território 
 
Art.9º - A representação gráfica e memorial descritivo do perímetro das zonas urbanas 

constam dos seguintes Anexos da parte integrante desta lei 
 

I. Anexo 1: Mapa e Memorial Descritivo do Perímetro Urbano Sede do Município 
de Capitão Leônidas Marques 

II. Anexo 2 : Mapa e Memorial Descritivo do Distrito de Alto Alegre do Iguaçu 
III. Anexo 3 – Mapa das Macrozonas de Expansão Urbana 

 
 
Art. 10.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao 

contrário. 
 

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná , 19 de dezembro de 2007. 
 
 
 

________________________________ 
CLAUDIOMIRO QUADRI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO 1 – MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DO PERIMETRO U RBANO  
DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 

 
 
 
O Perímetro Urbano da sede de Capitão Leônidas Marques é formado pelo polígono que se 

inicia partindo do ponto P 01 situado na esquina da Rua João pessoa com o Acesso rural, 

Quadra 02, Lote 11, sentido SE por uma distancia de 59,70 m até o P 02, a partir deste 

ponto segue no sentido LE 140º uma distancia de 154,30 até o P 03, deste ponto sentido SO 

91º 100,63 até o P 04, deste ponto segue sentido LE 52º 516,55m até o P 05, deste ponto 

segue no sentido SE 90º 431,37 até o P 06, deste ponto segue sentido SE 165º por uma 

distância de 1.044,92 m até o P 07, deste ponto segue sentido NE 90º por uma distancia de 

685,66m até o P 08 chegando à PRT 163, deste ponto segue sentido NO 90º 

acompanhando a PRT 163 por uma distancia 1.231,30 m até o P 09 que confronta com o 

prolongamento da Rua Pardal, deste ponto segue sentido LE 121º por uma distancia de 

418,02 ate o P 10. A partir do P 10 segue sentido N 90º uma distancia de 318,33 m até o P 

11, a partir deste ponto vira 90º sentido O uma distancia de 114, 17 até a esquina da Rua 

Ipê amarelo com a Rua Pinheiro no P 12, a partir deste ponto vira 90º sentido N seguindo 

uma distancia de 755,91 até o P 13, deste ponto vira 90º O, percorrendo uma distancia de 

156,94 m até o P 14, a partir deste ponto vira 90º sentido N percorrendo uma distancia de 

188,85m até o P 15 que se situa no prolongamento da Rua Normira Uade Gomes com a 

Rua da Gameleira, a partir deste ponto vira 90º sentido O percorrendo uma distancia de 

218,39m até P 16, a partir deste ponto vira 90º sentido N percorrendo uma distancia 

1.667,51 até o P 17, deste ponto vira 90º sentido O percorrendo uma distancia de 1.934,42 

m até o P 18, deste ponto vira 90º sentido S percorrendo uma distancia de 589,38 m até o P 

19, deste ponto vira 90º sentido L percorrendo uma distancia de 649,94 m até o P 20, que se 

situa no prolongamento da Rua Santo Antonio, deste ponto vira 90º sentido S e percorre 

uma distancia de 1.475,57 m até P 21, deste ponto vira 100º sentido SO percorrendo uma 

distancia de 402,26 m até o P 22, deste ponto vira 100º sentido S, percorrendo uma 

distancia de 517,08 m até o P 23, deste Ponto vira 76º sentido NE percorrendo uma 

distancia de 314,25 m até o P 01 fechando o polígono do perímetro das sede urbana do 

Município de Capitão Leônidas Marques. 
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ANEXO 2 – MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DO PERIMETRO U RBANO 

DO PARQUE INDUSTRIAL 2 
 
 
 
 

O Perímetro do Parque Industrial 2 pertence à Sede do município de Capitão Leônidas 

Marques é formado pelo polígono que se inicia no P 01 conforme Mapa do Perímetro 

Urbano – Sede segue sentido N por uma distancia de 152,86 m até P 02, deste ponto vira 

135º sentido NE percorrendo uma distancia de 114,08 m até P 03, deste ponto vira 88º 

sentido O percorrendo uma distância de 147,21 m até o P 04, deste ponto vira 153º sentido 

N percorrendo uma distancia de 30,79 m, até o P 05, deste ponto vira 127º sentido O 

percorrendo uma distancia de 95,99 m até o P 06, deste ponto vira 160º sentido O, 

percorrendo uma distancia até P 07 de 213, 09, deste ponto vira 91º sentido N percorrendo 

uma distancia de 158,63 m até P 08, deste ponto vira 86º sentido O percorrendo uma 

distancia de 40,35 m até P 09, deste ponto vira sentido S 94º percorrendo uma distancia de 

229,67 m até P 10, deste ponto vira 153º sentido S e percorre uma distancia de 73,13 m até 

P 11, a partir deste ponto vira sentido L 106º percorrendo uma distancia de 74,60 m até o P 

12, a partir deste ponto vira 107º sentido S, percorrendo uma distancia de 179,40 m até o P 

13, a partir deste ponto vira sentido L 95º percorre uma distancia de 96,68 m até o P 14, a 

partir deste ponto vira sentido NE 120º e percorre uma distancia 210,02 m até o P 15, a 

partir deste ponto vira sentido SE 113º e percorre uma distancia de 176,68 m até P 01 

fechando o Polígono do Perímetro. 
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ANEXO 3 – MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DO PERIMETRO U RBANO 

DISTRITO DE ALTO ALEGRE DO IGUAÇU 
 
 
 
 

O Perímetro urbano do Distrito de Alto Alegre do Iguaçu, que pertence ao município de 

Capitão Leônidas Marques é formado pelo polígono que si inicia no ponto P 01 situado no 

cruzamento da PR 484 esquina com a Rua 10 na Quadra 14 – Lote 01 segue no sentido SE 

acompanhando a PR 487, a distancia de 136,77 m até o ponto P 02, a partir deste ponto 

segue sentido SE- 104º por uma linha imaginária uma distancia de 327,82 m até o P 03, 

deste ponto segue sentido NE - 93º uma distancia de 1.765,88 m até o P 04, deste ponto 

segue no sentido NO - 90º por uma distancia de 535,56 m, até o P 05, sendo este uma 

projeção da Rua José Tomielo, deste ponto segue no sentido SO – 90º por uma distancia de 

854,10 m até o P 06, deste ponto segue sentido NO - 90º por uma distancia de 217, 40 m 

até o P 07, sedo este uma projeção da Rua 13, deste ponto segue no sentido SO - 90º por 

uma distancia de 815,15m até o P 08, deste ponto segue no sentido SE – 90º por uma 

distancia de 229,83 m até o P 09, sendo este um prolongamento da Rua 10 com a Rua José 

Tomielo, deste ponto segue no sentido SO – 90º por uma distancia de 115,00 m até o P 10, 

deste ponto segue no sentido SE – 90º por uma distancia de 195,87 m até o P02, ponto 

esse que se situa na PR 484, fechando o polígono do Perímetro do Distrito de Alto Alegre do 

Iguaçu. 

 

 

 

 

 


