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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 09 de maio de 2019
Veiculação: 09 de maio de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1590

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7278/2019
Declara de Utilidade Pública, para fins de servidão administra-
tiva, diversas áreas em diversos Bairros, do Distrito Sede de 
Guarapuava e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso 
das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, as áreas de terra 
abaixo descritas, para fins de constituição de servidão amigá-
vel ou judicial, pela Companhia de Saneamento do Paraná - 
SANEPAR, bem como as benfeitorias que possam sobre elas 
existirem, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do De-
creto-Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 
2.786 de 21 de maio de 1956.
1 - Área: 526,20 m² - Proprietário: Malucelli Tozetto Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda., ou a quem de direito pertencer, parte 
do Imóvel objeto da Matrícula 1795 – SRI do 2º Ofício, que na 
sua totalidade, possui 83.928,50 m². 

Situação: No terreno foreiro, situado no lugar denominado “Alto 
do Cascavel”, Distrito Sede, Bairro Alto Cascavel, Município de 
Guarapuava, com a área total de 83.928,50m², conforme cons-
ta da Matrícula Nº 1795, do Serviço de Registro de Imóveis do 
2° Ofício, da Comarca de Guarapuava, uma área de 526,20m², 
destinada à Faixa de Servidão de Interceptor de Esgoto Sani-
tário e Acesso à EEE-JD. Patrícia, com a seguinte descrição: 
- Inicia-se a descrição do eixo da servidão de passagem e do 
acesso a EEE Jd. Patrícia no vértice E01, de coordenadas 
N=7.189.916,800 m e E=448.078,793 m, situado no limite com 
a área da EEE Jd. Patrícia; deste, segue adentrando o imóvel 
da presente Matrícula, com o azimute de 352°11'46" e distân-
cia de 33,76 m, até encontrar o vértice PV02, de coordenadas 
N=7.189.950,243 m e E=448.074,210 m; deste, segue com o 
azimute de 008°22'42" e distância de 31,48 m, até o vértice 
PV03, de coordenadas N=7.189.981,385 m e E=448.078,797 
m; deste, segue com o azimute de 328°55'45" e distância de 
22,46 m, até o vértice E02, de coordenadas N=7.190.000,625 
m e E=448.067,204 m, situado na divisa com a Área Institucio-
nal IV, do Loteamento Jardim Patrícia, objeto da Matrícula N° 
19.570, do Serviço de Registro de Imóveis do 2° Oficio, Comar-
ca de Guarapuava e a aproximadamente 18,74 m da margem 
esquerda de um arroio sem denominação. Este trecho perfaz 
uma extensão de 87,70 m e define o eixo de uma faixa de 6,00 
m de largura, com uma área de atingimento de 526,20 m². To-
das as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas 
no Sistema UTM, tendo como Datum, o SAD-69. Todos os azi-
mutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

2 - Área: 80,00 m² - Proprietário: Nordo José Stavinski, ou a 
quem de direito pertencer, parte do Lote 15, da Quadra 08, 
do Loteamento Vila Carli, objeto da Matrícula 845 – SRI do 1º 
Ofício, que na sua totalidade, possui 560,00 m².

Situação: No Lote 15, da Quadra 08, do Loteamento denomi-
nado “Vila Carli”, Município de Guarapuava, com a área total 
de 560,00m², objeto da Matrícula 845, SRI d 1° Ofício, uma 
área de 80,00m², destinada a faixa de servidão da rede cole-
tora de esgoto sanitário, localizada na divisa com o Lote 16, 
com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição pelo eixo da 
faixa de servidão de passagem no vértice A, de coordena-
das N=7193411,025 e E=450780,240, localizado na divisa 
com o Lote 05 e segue com o azimute de 237°57'04" e dis-
tância de 40.00m, até encontrar o vértice B, de coordenadas 
N=7193389,799 e E=450746,335, localizado junto ao alinha-
mento predial da Rua Aymoré. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Bra-
sileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, refe-
renciadas ao Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como datum 
o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo 
de uma faixa de 2,00m de largura.

3 - Área: 432,21 m² - Proprietário: Daniel Valente Hyczy, ou a 
quem de direito pertencer, parte da Quadra 46, do Loteamento 
Parque Industrial Alto Cascavel, objeto da Matrícula 14476 – 
SRI do 2º Ofício, que na sua totalidade, possui 9.770,00 m².

Situação: No terreno urbano constituído pela Quadra 46, do Lo-
teamento denominado “Parque Industrial Alto Cascavel”, com 
a área total de 9.970,00m², objeto da Matrícula 14476, do SRI 
do 2° Ofício, uma área de 432,21m², destinada a faixa de servi-
dão de passagem de interceptor de esgoto sanitário, com a se-
guinte descrição: Inicia-se a descrição do eixo da servidão de 
passagem no vértice E21, de coordenadas N=7.190.080,548 
m e E=447.888,961 m, situado no limite com a propriedade do 
Município de Guarapuava, a aproximadamente 5,00 m do ali-
nhamento predial da Rua Antonio Barauna; deste, segue aden-
trando o imóvel objeto da presente Matrícula, com o azimute 
de 254°02'59" e distância de 18,95 m, até encontrar o vértice 
PV22, de coordenadas N=7.190.075,342 m e E=447.870,745 
m; deste, segue com o azimute de 274°25'38" e distância 
de 42,12 m, até encontrar o vértice PV23, de coordenadas 
N=7.190.078,593 m e E=447.828,756 m; deste, segue com 
o azimute de 299°00'39" e distância de 26,18 m,  até encon-
trar o vértice PV24, de coordenadas N=7.190.091,288 m e 
E=447.805,863 m; deste, segue com o azimute de 309°38'53" 
e distância de 54,80 m, até o vértice PV25, de coordena-
das  N=7.190.126,256 m e E=447.763,667 m; deste, segue 
com o azimute de 274°56'25" e distância de 2,02 m, até en-
contrar o vértice E22, de coordenadas N=7.190.126,430 m e 
E=447.761,652 m, situado no alinhamento predial da rua Mar-
ques de Herval, a aproximadamente 15,68 m da esquina for-
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mada com a Rua 4 de Julho. Este trecho perfaz uma extensão 
de 144,07 m e define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largu-
ra, com uma área de 432,21 m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Bra-
sileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo 
como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 
 
4 - Área: 437,07m² - Proprietário: Renato Botelho Vasconce-
los, ou a quem de direito pertencer, parte da Quadra 40, do 
Loteamento Parque Industrial Alto Cascavel, objeto da Matrí-
cula 14471 – SRI do 2º Ofício, que na sua totalidade, possui 
9.393,75 m².

Situação No terreno urbano constituído pela Quadra 40, do Lo-
teamento denominado “Parque Industrial Alto Cascavel”, com a 
área total de 9.393,75m², objeto da Matrícula 14471, SRI do 2° 
Ofício, uma área de 437,07m², destinada a faixa de servidão de 
passagem de interceptor de esgoto sanitário, com a seguinte 
descrição: Inicia-se a descrição do eixo da servidão de pas-
sagem no vértice E23, de coordenadas N=7.190.128,079 m e 
E=447.742,580 m, localizado no alinhamento predial da Rua 
Marques de Herval e segue adentrando o imóvel da presen-
te Matrícula, com o seguinte azimute de 274°56'25" e distân-
cia de 9,55 m, até encontrar o vértice PV26, de coordenadas 
N=7.190.128,901 m e E=447.733,068 m; deste, segue com o 
azimute de 267°23'47" e distância de 55,98 m, até o vértice 
PV27, de coordenadas N=7.190.126,358 m e E=447.677,144 
m; deste, segue com o seguinte azimute de 318°37'58" e 
distância de 80,16 m, até o vértice E24, de coordenadas 
N=7.190.186,515 m e E=447.624,170 m, localizado no ali-
nhamento predial da rua Pedro Américo e a aproximadamen-
te 17,30 m da margem esquerda do Arroio da Chácara. Este 
trecho perfaz uma extensão de 145,69 m e define o eixo de 
uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de 437,07 m². 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representa-
das no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no 
plano de projeção UTM. 

5 - Área: 264,57m² - Proprietário: Município de Guarapuava, 
adquirido de Renato Botelho Vasconcelos, conforme Escritura 
Pública de Permuta, parte da Quadra 34, do Loteamento Par-
que Industrial Alto Cascavel, objeto da Matrícula 14468 – SRI 
do 2º Ofício, que na sua totalidade, possui 8.075,00 m².

Situação: No terreno urbano constituído pela Quadra 34, do Lo-
teamento denominado “Parque Industrial Alto Cascavel”, com 
a área total de 8.075,00m², objeto da Matrícula  14468, SRI do 
2° Ofício, uma área de 264,57m², destinada a faixa de servi-
dão de passagem de interceptor de esgoto sanitário, com a se-
guinte descrição: Inicia-se a descrição do eixo da servidão de 
passagem no vértice E25, de coordenadas N=7.190.198,700 
m e E=447.617,848 m, localizado no alinhamento predial da 
Rua Pedro Américo, a 18,06 metros da margem esquerda do 
Arroio da Chácara e segue adentrando o imóvel objeto da 
presente Matrícula, com o seguinte azimute de 319°08'09" e 
distância de 81,45 m, até encontrar o vértice PV30, de coorde-
nadas N=7.190.260,299 m e E=447.564,556 m; deste, segue 
com o seguinte azimute 321°21'49" e distância de 6,74 m, até 
encontrar o vértice E26, de coordenadas N=7.190.265,565 m 
e E=447.560,347 m, situado no alinhamento predial da Rua 
Fernão Dias. Estes trechos perfaz uma extensão de 88,19 m 
e define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma 
área de 264,57m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encon-
tram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum 
o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção UTM. 

Art. 2º As áreas referidas no artigo anterior, destinam-se à 
constituição de servidão administrativa ou judicial de Rede 
Coletora de Esgoto no Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná.
Art. 3º  Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Para-
ná - SANEPAR a promover todos os atos judiciais ou extraju-
diciais necessários para a efetivação da instituição administra-
tiva nas áreas descritas no Art. 1º deste Decreto, na forma da 
legislação vigente.
Art. 4º Fica reconhecida a conveniência da constituição de ser-
vidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento 
do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compre-
ende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos 
de reconhecimento e medição da Faixa de Servidão da Rede 
Coletora de Esgotos.
Art. 5º Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus das ser-
vidões administrativas limitarão o uso e gozo da mesma ao que 
for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, con-
sequentemente, da prática, dentro da referida área, de quais-
quer atos que causem danos à mesma, incluídos entre eles os 
de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cra-
var estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.
Art. 6º A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, 
poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que 
se refere o Art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941, e suas alterações.
Art. 7º O ônus decorrente da constituição da servidão adminis-
trativa das áreas a que se refere o Art. 1º deste Decreto, ficará 
por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANE-
PAR.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7279/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso 
das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de consti-
tuição de servidão administrativa, em favor da Companhia de 
Saneamento do Paraná - SANEPAR, a área de terra abaixo 
descrita, com fulcro nos Artigos 2º,  5º,  “E”  e “H”  e 6º, do De-
creto- Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 
2.786 de 21 de maio de 1956.
Área de Servidão: 447,20 m² - Proprietário: Esio Eloy ou a quem 
de direito pertencer, parte do Imóvel objeto da Matrícula 23543, 
pertencente ao SRI do 2º Ofício, Comarca de Guarapuava, Es-
tado do Paraná, que na sua totalidade, possui 14.007,94 m².

Situação: Terreno Foreiro, localizado no Bairro Boqueirão, Dis-
trito Sede, Município de Guarapuava, Estado do Paraná, sito 
no lugar denominado ‘Colônia Jordão’. 

Descrição Trecho 1:  Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa 
de servidão de passagem, no vértice denominado O=PP, com 
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coordenadas N=7188513,63m e E=452132,77m; deste, segue 
adentrando ao imóvel objeto da Matrícula 23543 – SRI do 2º Ofí-
cio, com azimute de 258º05’12”, na distância de 1,70m, até en-
contrar o vértice P-01; deste, segue com o azimute 313º14’29”, 
na distância de 59,50m, até encontrar o vértice P-02; deste, 
segue com o azimute 295º15’08”, na distância de 33,25m até o 
vértice P-03; deste, segue com azimute 002º59’02”, na distân-
cia de 57,80m, até o vértice P-04; deste, segue com o azimute 
017º35’18”, na distância de 27,95m, até o vértice P-05, locali-
zado na divisa da propriedade.

Descrição Trecho 2: Partindo do vértice P-01, segue com 
o azimute 261º00’18”, na distância de 43,40m, até o vértice 
P-06, localizado junto à Faixa de Domínio da FERROVIA. 
As coordenadas do ponto inicial (O=PP, N=7188513,63m e 
E=452132,77m) está georeferenciada ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, determinada a partir da estação ativa da RBMC de 
Guarapuava (Cód. 96049), de coordenadas N=7192442,097m 
e E=450952,308m, encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º WGr., tendo 
como Datum, o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e 
definem o eixo de uma faixa de servidão de 2,00m de largura, 
conforme descrição acima e planta em anexo.
Art. 2º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Para-
ná – SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extra-
judiciais necessários para a efetivação da instituição adminis-
trativa na área descrita no art. 1º deste Decreto, na forma da 
legislação vigente.
Art. 3º Fica reconhecida a conveniência da constituição de ser-
vidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento 
do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compre-
ende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos 
de reconhecimento e medição da Faixa de Servidão da Rede 
Coletora de Esgotos.
Art. 4º O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão 
administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for com-
patível com a existência da servidão, abstendo-se, consequen-
temente, da prática dentro da referida área, de quaisquer atos 
que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer 
construções, fazer plantações de elevado porte, cravar esta-
cas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.
Art. 5º A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, 
poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que 
se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941, e suas alterações.
Art. 6º O ônus decorrente da constituição da servidão adminis-
trativa da área a que se refere o art. 1º deste Decreto, ficará por 
conta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7303/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
35 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016, alterado pela 
Lei Complementar 085/2017 e processo protocolizado sob o nº 
2019/4/6714;

Considerando a manifestação da junta médica oficial do muni-
cípio em data de 15 de abril de 2019;

Considerando o Parecer Jurídico nº 317/2019 emitido em 25 
de abril de 2019;

Considerando o princípio expresso no artigo 37, XV da Consti-
tuição Federal de 1988;

DECRETA

Art. 1º Readaptar o servidor Sr. Denilso Dall Pizzol, matrícula 
nº 11404-9, cargo Motoristas de Veículos Leves para o cargo 
de Guardião, a partir de 03 de maio de 2019.
Art. 2º Face o disposto no art. 1º, fica vago 1 (uma) vaga para o 
cargo de Motorista de Veículos Leves, anteriormente ocupado 
pelo servidor readaptado, a partir de 03 de maio de 2019.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 03 de maio de 2019, revogando parte 
do Decreto nº 135/99, bem como as demais disposições em 
contrário.

Guarapuava, 06 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7304/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
35 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016, alterado pela 
Lei Complementar 085/2017 e processo protocolizado sob o nº 
017798/2005;

Considerando a manifestação da junta médica oficial do muni-
cípio em data de 15 de abril de 2019;

Considerando o Parecer Jurídico nº 316/2019 emitido em 25 
de abril de 2019;

Considerando o princípio expresso no artigo 37, XV da Consti-
tuição Federal de 1988;

DECRETA

Art. 1º Readaptar o servidor Sr. Luiz Antonio Ferreira, matrícula 
nº 8036-5, cargo Auxiliar de Saúde Bucal para o cargo de Auxi-
liar Administrativo, a partir de 03 de maio de 2019.
Art. 2º Face o disposto no art. 1º, fica vago 1 (uma) vaga para o 
cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, anteriormente ocupado pelo 
servidor readaptado, a partir de 03 de maio de 2019.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 03 de maio de 2019, revogando parte do 
Decreto nº 88/92, bem como as demais disposições em con-
trário.

Guarapuava, 06 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7305/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
35 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016, alterado pela 
Lei Complementar 085/2017 e processo protocolizado sob o nº 
013328/98;

Considerando a manifestação da junta médica oficial do muni-
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cípio em data de 15 de abril de 2019;

Considerando o Parecer Jurídico nº 315/2019 emitido em 25 de abril de 2019;

Considerando o princípio expresso no artigo 37, XV da Constituição Federal de 1988;

DECRETA

Art. 1º Readaptar a servidora Sra. Teresinha Aparecida Alves, matrícula nº 10911-8, cargo Servente de Limpeza para o cargo de 
Guardião, a partir de 03 de maio de 2019.
Art. 2º Face o disposto no art. 1º, fica vago 1 (uma) vaga para o cargo de Servente de Limpeza anteriormente ocupado pela 
servidora readaptado, a partir de 03 de maio de 2019.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03 de maio de 2019, revogando parte do 
Decreto nº 64/97, bem como as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA nº 023 de 08 de maio de 2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 229 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
 
Art. 1º  Conceder à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 008/2019, dilação de prazo por 
90 (noventa) dias.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 21 de abril de 2019.

Guarapuava, 08 de maio  de 2019.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA nº 024 de 08 de maio de 2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, Es-
tado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 229 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
 
Art. 1º  Conceder à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 006/2019, dilação de prazo por 
90 (noventa) dias.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 17 de abril de 2019.

Guarapuava, 08 de maio  de 2019.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação Proteger
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CÂMARA MUNICIPAL

LEIS PROMULGADAS
LEI Nº 2929/2019

Torna a Guavirova do Campo (Campomanesia spp.) espécie 
protegida no Município de Guarapuava e dá outras providên-
cias. 
 
Autores: Valdomiro Batista e Elcio José Melhem

O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO 
DE GUARAPUAVA, ESTADO DO PARANÁ Faço saber que 
o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu, nos termos do 
artigo51-§8º da Lei Orgânica do Município, PROMULGO a se-
guinte Lei:   

 Art. 1º Fica proibido o corte da GUAVIROVA DO CAMPO - 
gênero Campomanesia em todo o Município de Guarapuava.  

§ 1º A proibição estabelecida neste artigo não se aplica aos 
casos de corte da GUAVIROVA DO CAMPO (Campomanesia 
spp.) efetuado por órgãos especializados da Administração Pú-
blica (Estadual, Municipal ou Federal), por motivo de irremoví-
vel necessidade ou de interesse público, previamente justifica-
do junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAG).  
 
§ 2º As espécies do gênero Campomanesia encontradas no 
Município de Guarapuava e protegidas por essa Lei são as ar-
bustivas: C. adamantium, C. aurea, C. pubescens, C. sessili-
flora   
 
Art. 2º Autoriza o departamento responsável municipal a pro-
dução de mudas de GUAVIROVA DO CAMPO (Campomane-
sia spp.) para a implantação de projetos de recuperação em 
todo o Município de Guarapuava.  
 
§ 1º O plantio e distribuição das mudas serão de responsabili-
dade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAG). § 2º 
Em nenhuma hipótese estas mudas poderão ser comercializa-
das por órgãos públicos, sendo permitida somente a distribui-
ção gratuita exclusivamente para plantio.  
 
Art. 3º A Prefeitura Municipal de Guarapuava ficará responsá-
vel por realizar campanhas educativas para conscientização 
sobre a preservação da GUAVIROVA DO CAMPO (Campoma-
nesia spp.).  
 
Parágrafo único. Para isso, poderá a Prefeitura Municipal de 
Guarapuava realizar ações conjuntas com a Secretaria de Meio 
Ambiente, Secretaria de Educação e Secretaria de Comunica-
ção Social, ou outros departamentos que julgar necessários.  
 
Art. 4º A fiscalização do estabelecido nesta lei, quando ao cor-
te e a derrubada ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente 
(SEMAG).  
   
Art. 5° Aos infratores será imposta multa no valor de 10 (dez) 
UFM por exemplar de GUAVIROVA DO CAMPO (Campomane-
sia spp.), dobrando-se o valor em caso de reincidência.    Pará-
grafo único. As penalidades previstas neste artigo não eximem 
o infrator de outras penas previstas na legislação ambiental.  
 
Art. 6° As penalidades de que trata o artigo anterior serão im-
postas mediante auto de infração, lavrado por funcionário ou 
servidor credenciado pela Secretaria do Meio Ambiente (SE-
MAG).   

 Art. 7° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa) dias a partir da sua promulgação.      Art. 8º Esta 
lei entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Presidente, em 08 de maio de 2019.

João Carlos Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava

LEI Nº 2931/2019
Proíbe à concessionária do Serviço Municipal de Abastecimen-
to de Água e de Esgotamento Sanitário a fixação e a cobrança 
de valor ou outra taxa mínima no Município de Guarapuava. 
 
Autores: Maria José Mandu Ribeiro Ribas e Valdemar dos San-
tos.

O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO 
DE GUARAPUAVA, ESTADO DO PARANÁ Faço saber que 
o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu, nos termos do 
artigo51-§8º da Lei Orgânica do Município, PROMULGO a se-
guinte Lei:  

Art. 1º É vedada à concessionária do Serviço Municipal de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário a fixação 
e a cobrança de valor ou outra taxa mínima de consumo de 
água e/ou tratamento de esgoto no Município de Guarapuava.  
 
§ 1º O descumprimento do disposto no caput importará na apli-
cação de multa de 2 (duas) UFM (Unidade Fiscal do Município), 
de Guarapuava por cada unidade medidora ou por economia, 
no caso de tarifação por este sistema, para a cobrança de taxa 
mínima sem o respectivo consumo, aplicada em dobro no caso 
de reincidência.  
 
§ 2º  Em caso de descumprimento também deverá a conces-
sionária ressarcir aos consumidores, de valor monetário, cor-
respondente ao dobro dos valores cobrados, devidamente 
corrigidos pelo UFM (Unidade Fiscal do Município), de Guara-
puava e acrescidos de juros de doze por cento ao ano até data 
de efetivo ressarcimento, conforme prevê a Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.  
 
§ 3º O valor da multa prevista no parágrafo anterior será ajus-
tado anualmente pelo índice do UFM (Unidade Fiscal do Muni-
cípio), de Guarapuava.  
 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revo-
gando as disposições em contrário.   

Gabinete do Presidente, em 08 de maio de 2019.

João Carlos Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava
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