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LEI Nº 2066/2012 

LEI Nº 2067/2012 

LEI Nº 2068/2012

 SÚMULA: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a desafetar imóveis e 
dá outras providências.

 A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a desafetar os 
imóveis que menciona e especifica: Lote 
nº 7, da Quadra 18; Lote nº 08, da Quadra 
nº 18; Lote nº 04, da Quadra 41; Lote nº 01, 
da Quadra nº 44 e Lote nº 03, da Quadra nº 
44, todos localizados no Núcleo 
Habitacional 2000, Bairro Morro Alto.

 Parágrafo Único - Os imóveis a 
que se refere o caput deste Artigo serão 
destinados à concessões para fins 
comerciais.

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Guarapuava, em 10 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal 

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Autoriza o Poder 
Executivo a celebrar acordo para extinguir 
a ação anulatória nº 3.692/2007, que 
tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública de 
Curitiba – Paraná, proposta pelo Município 
de Guarapuava contra a SANEPAR e dá 
outras providências.

 A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná aprovou e 
eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte 
Lei.

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a firmar acordo na 
ação anulatória 3.692/2007 proposta pelo 
Município contra a SANEPAR para 
extinguir a referida ação e posteriormente 
o Contrato de Concessão 383/2004, 
mediante a celebração de Contrato de 
Programa com a SANEPAR por dispensa 

de licitação, nos termos do que foi 
autorizado pela Lei Municipal 2.018/2011.

 Art. 2º - O Poder Executivo fica 
autorizado a estabelecer no acordo que 
mediante o pagamento pela SANEPAR de 
R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) a 
título de indenização, o Município dará 
quitação a todos os débitos pretéritos da 
SANEPAR referentes à recomposição 
asfáltica, de calçadas e demais danos 
provocados pela sua prestação de 
serviços no Município, assim como dos 
repasses pretéritos para o Fundo previsto 
no Contrato Concessão 383/2004 e à 
bonificação pretérita nas contas de água e 
esgoto do Município que havia sido 
suspensa, não restando qualquer 
obrigação da SANEPAR para com o 
Município no que se refere a sua atividade 
no decorrer do período de vigência do 
referido Contrato.

 Parágrafo Único. O presente 
acordo não quita eventuais débitos do 
Município para com a SANEPAR e não 
surte qualquer efeito sobre os bens e 
direitos vinculados aos serviços existentes 
no sistema, que são de propriedade da 
Companhia de Saneamento do Paraná – 
SANEPAR e estão registrados no seu ativo 
imobilizado, os quais, juntamente com o 
valor do imobilizado técnico e dos 
financiamentos e empréstimos previstos 
na contabilidade da empresa, referentes 
aos contratos anteriores (Contratos de 
Concessão 89/74, de 18/6/74 e 383/04, de 
3/12/2004), passarão a integrar o Contrato 
de Programa que será firmado, isto para 
efeito de amortização, depreciação e 
indenização futura, conforme consta no 
art. 9º, da Lei Municipal 2.018/2011.

 Art. 3º - O valor previsto no art. 2º 
poderá ser parcelado a critério do Poder 
Executivo, devendo as condições e a 
forma de pagamento constarem do acordo 
judicial que ora se autoriza.

 Art. 4º - Depois de homologado o 
acordo judicial, deverá ser celebrado 
Contrato de Programa com a SANEPAR 
por dispensa de licitação, nos termos do 
que foi autorizado na Lei Municipal 
2.018/2011.

 Art. 5º - O acordo somente será 
avençado com a parte interessada e/ou 
advogado que a represente no processo 
judicial, desde que este tenha poderes 

expressos para isso.

 Art. 6º - As demais condições do 
acordo e eventuais casos omissos 
deverão ser resolvidos pelo Chefe do 
Poder Executivo.

 Art. 7º - Fica igualmente 
autorizado ao Poder Executivo a tomar 
t o d a s  a s  d e m a i s  p r o v i d ê n c i a s  
administrativas, jurídicas, orçamentárias, 
financeiras, contábeis e patrimoniais para 
o fiel cumprimento da presente lei.

 Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Guarapuava, em 10 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal 

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Concede o Título de 
Cidadão Benemérito de Guarapuava, ao 
Senhor SEBASTIÃO MEIRA MARTINS.

 AUTORIA: Vereadora Maria José 
Mandu Ribeiro Ribas.

 A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

 Art.1º - Concede ao Ilustríssimo 
Senhor SEBASTIÃO MEIRA MARTINS, o 
Título de Cidadão Benemérito de 
Guarapuava.

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 10 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO N° 2685/2012

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO N° 2691/2012

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 
 R E S O L V E 

 Art. 1° - Exonerar os Servidores: ALEXSANDRO 
KOSLIK SLUZALA, do Cargo de Assessor Técnico II, a partir de 
02 de julho de 2012, nomeado pelo Decreto nº 2026/2010, JEAN 
PEREIRA, do Cargo de Assessor Técnico II, a partir de 11 de julho 
de 2012, nomeado pelo Decreto nº 1817/2009, JOELMA 
PEREIRA BAITEL, do Cargo de Assessor Especial de Gabinete, a 
partir de 02 de julho de 2012, nomeada pelo Decreto nº 2020/2010, 
JULIANO VIEIRA DE ABREU, do Cargo de Diretor de 
Departamento, a partir de 02 de julho de 2012, nomeado pelo 
Decreto nº 2445/2011, MARIA INÊS PEREIRA, do Cargo de 
Administrador de Centro Integrado de Atendimento, a partir de 02 
de julho de 2012, nomeada pelo Decreto nº 989/2005, 
POLLYANNA DE OLIVEIRA MATOS, do Cargo de Assessor 
Técnico I, a partir de 24 de julho de 2012, nomeada pelo Decreto nº 
2499/2012.

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 22 de 
agosto de 2012.

LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

 R E S O L V E

 Art. 1° - Nomear, em virtude de habilitação em Concurso 
Público, de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal de 1988, Inciso I, da Lei Complementar 
Municipal nº 01, de 23 de dezembro de 1991 e Lei Municipal nº 
950, de 27 de abril de 2000, conforme seguem:
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 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 06 de 
setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO Nº 2695/2012

DECRETO Nº 2696/2012

 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Guarapuava e dá outras providências.

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no Art. 43, da Lei Federal nº 4.3620/64, e 
no Art. 6º, da Lei Municipal nº 2003, de 30 de novembro de 2011.

 D E C R E T A

 Art. 1º – Fica aberto no Orçamento do Município de 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$3.182.000,00 (três milhões cento e oitenta e dois mil reais) com 
recursos provenientes do Excesso de Arrecadação para as 
Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas:

 Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo 
anterior os recursos indicados são provenientes do Excesso de 
Arrecadação da Fonte de Recurso 000 – Recursos Ordinários 

Livres - Exercício Corrente nas Linhas da Receita 07, 09, 172, 219 
e 240; Fonte 128 – Transporte Escolar - Exercício Corrente na 
Linha 194, conforme determina o Artigo 43, § 1°, inciso II da Lei 
4.320/64, de acordo com as Categorias da Receita discriminadas 
abaixo:

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, 
revogando as disposições em contrário.                      

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de 
setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Guarapuava e dá outras providências.

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e no 
Art. 6, da Lei Municipal nº 2003, de 30 de novembro de 2011.

 D E C R E T A

 Art. 1º – Fica aberto no orçamento vigente do Município 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar, no valor de 
R$998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais), para as 
Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas:
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 Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo 
anterior os recursos indicados são provenientes da Anulação 
Parcial e ou total de dotações, conforme o contido no Artigo 43, § 
1º, incisos III, da Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com a 
discriminação abaixo:

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de 
setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 2702/2012

 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Guarapuava e dá outras providências.

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e no 
Inciso I, do § 3º, do Art. 6º, da Lei Municipal nº 2003, de 30 de 
novembro de 2011.

 D E C R E T A

 Art. 1º – Fica aberto no orçamento vigente do Município 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar, no valor de 
R$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) para as 
Dotações Orçamentária abaixo relacionadas:

 Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo 
anterior os recursos indicados estão contidos no Inciso I, do § 1º, 
do Art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64, provenientes do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2011.

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de 
setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA N° 185/2012

 A Secretária de Administração do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,

 R E S O L V E

 Art. 1º - Designar membros para compor a JUNTA 
MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO, a partir de 10 de setembro de 
2012:

ABIMAEL PALHUK JÚNIOR, matrícula nº 16.086/5, investido no 
cargo de Médico Generalista de Pronto Atendimento, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, especialista em Ginecologia e 
Obstetrícia;
STEFAN WOLANSKI NEGRÃO, matrícula nº 14.790/7, investido 
no cargo de Médico Generalista de Pronto Atendimento, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, especialista em Cardiologia;
JOÃO GUERINO CATO, matrícula nº 5.283/3, investido no cargo 
de Médico Clínico Geral, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
especialista em Nefrologia;
RODOLFO LUIS PIMENTEL, matrícula nº 16.102/0, investido no 
cargo de Médico Generalista de PSF, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde;
JOSÉ CLEBER FELICIANO FERREIRA, matrícula nº 14.337/5, 
investido no cargo de Médico Generalista de Pronto Atendimento, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, especialista em 
Psiquiatria;
VALTER VICENTE MICHALAK, matrícula nº 10.150/8, investido 
no cargo de Médico do Trabalho, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração.
 
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando a Portaria nº 045/2009 e demais 
disposições em contrário. 

Gabinete da Secretaria de Administração, em 10 de setembro de 
2012.

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Licitações e Contratos

A V I S O
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2012

OBJETO: Tem por Objeto a contratação de empresa 
especializada na construção em alvenarias e reformas. 
Recursos: Ordinários – Livre – Exercício e 40% FUNDEB – 
Exercício Corrente. Secretarias Municipais de Educação e 
Cultura e Meio Ambiente e Desenvolvimento Florestal.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
VALOR DO EDITAL: R$100,00 (cem reais). 
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Dia 
08 de outubro de 2012 até às 13h30min., no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR. 
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 08 de outubro de 2012 
às 14h00.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 - 2.º 
andar - CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 - ramal 3110, 
de segunda à sexta-feira das 13h00 às 17h30 horas. 
Guarapuava, 13 de setembro de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

A V I S O
PREGÃO N º 251/2012 - PRESENCIAL

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor 
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 251/2012 - PRESENCIAL

OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de mudas 
de eucalipto benthamii. Recuso: Ordinário (Livre) Exercício. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Florestal.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 
1168/2006.
DATA: 04 de outubro de 2012.
HORÁRIO: 09h e 30m 
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua 
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em 
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à 
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-290. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira 
das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado no 2º 
andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em 
Guarapuava, Estado do Paraná, mediante fornecimento de mídia 
para gravação (pendrive) ou por meio eletrônico (e-mail) 
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF).
Guarapuava, 13 de setembro de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0140/2012 

PROCESSO Nº. 0558/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “a contratação de empresa especializada na Confecção de 
mobiliários. Recurso: Ordinário (livre) Exercício. Secretaria 
Municipal de Turismo”, marcada para 20.06.2012 às 14h00m:

Guarapuava, 02 de julho de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0175/2012 

PROCESSO Nº. 0744/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de equipamentos e material permanente. Recursos: 
Ordinários – Livre - Exercício. Secretaria Municipal Agricultura” 
marcada para 08.08.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 08 de agosto de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0177/2012 

PROCESSO Nº. 0748/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de mobiliários em geral. Recurso: Taxas – PROCON – 
Exercício corrente. Procuradoria Geral do Município de 
Guarapuava marcada para 20.08.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 03 de setembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 193/2012

PROCESSO Nº 838/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“contratação de empresa especializada em confeccionar óculos 
de grau. Recurso: Atenção Básica – Exercício Corrente. Secretaria 
Municipal de Saúde”, marcada para o dia 21/08/2012 às 14h00m:

Guarapuava, 13 de setembro de 2012.
(a) TIAGO MARIGLIANI DE CAMARGO

Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0204/2012 

PROCESSO Nº. 0880/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de gêneros alimentícios. Recurso: Programa 
Sentinela/Governo Federal. Secretaria Municipal de Assistência 
Social”, marcada para 22.08.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0205/2012 

PROCESSO Nº. 0881/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de instrumentos musicais e artísticos. Recurso: 25% 
Demais impostos vinculados a educação. Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.”, marcada para 23.08.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 04 de setembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0209/2012 

PROCESSO Nº. 0892/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de tiaras de anjo. Recurso: 25% Demais Impostos 
Vinculados a Educação. Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura”, marcada para 30.08.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0210/2012 

PROCESSO Nº. 0894/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “locação de trator de esteira e carregadeira. Recuso: Ordinário 
(livre) Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos”, marcada para 03.09.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 03 de setembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0223/2012 

PROCESSO Nº. 0937/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “contratação de empresa especializada em transporte terrestre. 
Recuso: Ordinário (livre) Exercício. Secretaria Municipal de 
Assistência Social”, marcada para 11.09.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 11 de setembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 226/2012

PROCESSO Nº 963/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “eventual aquisição de apósitos para tratamento de úlceras grau 
II. Recursos: Programa de Atenção Básica - PAB. Secretaria 
Municipal de Saúde.”, marcada para 31.08.2012 às 14h00m:

Guarapuava, 13 de setembro de 2012.
(a) TIAGO MARIGLIANI DE CAMARGO

Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 234/2012

PROCESSO Nº 1057/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “contratação de empresa especializada na locação de veículos. 
Recuso: Ordinário (Livre) Exercício. Secretaria Municipal de 
Esportes e Recreação.”, marcada para 12.09.2012 às 09h30m:

Guarapuava, 13 de setembro de 2012.
(a) TIAGO MARIGLIANI DE CAMARGO

Pregoeiro Oficial do Município

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 072/2012

PROCESSO Nº. 292/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 123/2012

PROCESSO Nº. 512/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 130/2012

PROCESSO Nº. 535/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 140/2012

PROCESSO Nº. 558/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 149/2012

PROCESSO Nº. 622/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 155/2012

PROCESSO Nº. 649/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 169/2012

PROCESSO Nº. 730/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 206/2012

PROCESSO Nº. 882/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 083/2012 – ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de 
mobiliário em geral. Recurso: FUNDEB 40%. Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 512/2012
CONTRATADA:  512/2012
VALOR TOTAL: R$ 32.299,00 (Trinta e dois mil, duzentos e 
noventa e nove reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 07 de agosto de 2012.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 121/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a contratação de empresa 
especializada na confecção de telas e 
portões. Recurso: Programa Saúde da 
Família. Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 553/2012
CONTRATADA:  COMERCIAL ELVIMAG 
LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 7.300,00 ( Sete mil e 
trezentos reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto  de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 127/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
Contrato a aquisição de produtos para 
piscina. Recurso: Ordinários (Livres) – 
Exercício. Secretaria Municipal de 
Esportes e Recreação
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 521/2012
CONTRATADA:  WORQUIM PISCINAS 
LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 5.609,60 ( Cinco mil, 
seiscentos e nove reais e sessenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 142/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a contratação de empresa 
especializada para realização de show 
pirotécnico. Recursos: 5% sobre 
transferências constitucionais. Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 569/2012
CONTRATADA:  E O L RODRIGUES 
PESCA ME.
VALOR TOTAL: R$ 8.590,00 ( Oito mil, 
quinhentos e noventa reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 29 de agosto  de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 160/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material de 
laboratório. Recursos: FAE – Fração 
Ambulatorial Especializada. Secretaria 
Municipal de Saúde
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 578/2012
CONTRATADA:  J. R. EHLKE & CIA 
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 18.480,09 (Dezoito 
mil, quatrocentos e oitenta reais e nove 
centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 161/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a contratação de empresa 
p r e s t a d o r a  d e  s e r v i ç o s  p a r a  
assentamento de meio-fio. Recursos: 
Ordinários (livre) - Exercício. Secretaria 
Municipal de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 579/2012
CONTRATADA:  MARCOS ROBERTO 
CARDOSO - ME.
VALOR TOTAL: R$ 44.900,00 ( Quarenta e 
quatro mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro  
de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 163/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: O presente instrumento tem por 
objeto a contratação de empresa 
especializada em ornamentação e 
decoração para o VI Festival de Dança da 
Melhor Idade. Recursos: Ordinários (livre) 
- Exercício. Secretaria Municipal de 
Turismo.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 533/2012
CONTRATADA:   SÔNIA MARIA 
ANTONIUK GELINSKI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 ( Vinte e um 
mil reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto  de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 168/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a contratação de empresa de 
eventos para ministrar Cursos de 
Formação de Gestores e Educadores em 
Educação Especial. Recurso: Convênio nº 
657435/2009 e Ordinário (Livre) Exercício 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 577/2012
C O N T R ATA D A :   S O U T O  L I N S  
C O M É R C I O  E  C O N S U LT O R I A  
ORGANIZACIONAL LTDA ME.
VALOR TOTAL: R$ 65.724,00 (Sessenta e 
cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais)
VIGÊNCIA: 3 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 
2012.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO N.º 192/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em a aquisição de peças e 
manutenção de veículos. Recursos: 
Salário Educação – Exercício Corrente. 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
ATA N.º: 17/2012
CONTRATADA:  CLOVIS LUIZ SCHONS 

PEÇAS – ME
VALOR TOTAL: R$14.350,00
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 05 de setembro 
de 2012.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2011
OBJETO: O objeto do presente 
Contrato, licitado em conformidade 
com as normas da Lei Federal n.º 
8.666/93, com as alterações da Lei n.º 
8.883/94 e Lei n.º 9.648/98, é a 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTCA, EM 
REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, a 
preços fixos e sem reajuste, conforme 
descrito na tabela abaixo, e de acordo 
com as especificações técnicas 
presentes no Memorial Descritivo, 
Cronograma Fís ico-Financeiro,  
Orçamentos e Projetos.
CONTRATO N.º 498/ 2011
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: PAVIMENTAÇÕES E 
TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA
MOTIVO: 1) O valor contratual, referente 
ao Lote n°. 01, descrito à Cláusula 
Terceira, será aditado no patamar de 
17,37% (dezessete vírgula trinta e sete 
por cento), com fulcro no artigo 65, 
inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal 
n.º 8.666/93, gerando, desta feita, 
acréscimo na monta de R$ 210.468,83 
(duzentos e dez mil quatrocentos e 
sessenta e oito reais e oitenta e três 
centavos).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 22 de agosto de 
2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO nº 096/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
terraplanagem. Recursos: Ordinários – 
Livre Exercício. Secretaria Municipal de 
Viação, Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATO N.º  359/2012
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
C O N T R A T A D A :  A . S .  
TERRAPLANAGENS LTDA – ME.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à 
Cláusula Segunda, será aditado no 
patamar de 25% (vinte e cinco por cento), 
com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea 
“b” e § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93, 
gerando, desta feita, acréscimo na monta 
de R$ 215.300,00 (duzentos e quinze mil e 
trezentos reais).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 22 de agosto de 
2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete
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RESOLUÇÃO NORMATIVA 01/2012

 SÚMULA: Dispõe sobre os 
procedimentos administrativos para 
instalação de atividades de Lazer Noturno, 
Centros de Eventos e similares no 
Município de Guarapuava/PR.

 O CONCIDADE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 016/2006 – Plano 
Diretor do Município de Guarapuava/PR, 
Lei Complementar nº 024/2008 - 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 
do Município de Guarapuava/PR e Lei nº 
1882/2010 - Criação do Conselho do 
P lano  D i re to r  do  Mun ic íp io  de  
Guarapuava.

 R E S O L V E

 Art. 1º - Dispor sobre os 
procedimentos administrativos para 
instalação de atividades de Lazer Noturno, 
Centros de Eventos e similares no 
Município de Guarapuava.

 Art. 2º - Para os efeitos desta 
Resolução Normativa entende-se por:

 I – Locais para Lazer Noturno: 
Estabelec imento comerc ia l ,  com 
funcionamento a partir das 22h00min, com 
ou sem música. Bares, locais para shows, 
boates, bailões, casas noturnas.

 II – Locais para (Centro de) 
Eventos: Local de grande concentração 
de pessoas independente do horário. 
Ginásios, Centro de Eventos, Centros de 
Exposições.

 Parágrafo Único - A instalação 
de quaisquer empreendimentos definidos 
acima, deverão obrigatoriamente seguir 
os procedimentos definidos pela presente 
normativa.

 Art. 3º - Os procedimentos 
administrativos para a instalação das 
atividades relacionadas no Art. 1º 
consistem em formalizar os seguintes 
processos:

 I – Consulta Prévia para 
construção. Será verificado se o 
zoneamento é apropriado para a atividade 
e demais orientações para formalização 
do processo de aprovação de projeto e 
alvará de licença para construção;

 II – Aprovação de Projeto e 
Alvará de Licença para Construção. 
Exigido quando houver reforma ou nova 
construção;

 III – Certificado de Conclusão 
de Obra. Será verificado se a execução 
está de acordo com o projeto aprovado;

 IV – Alvará de Licença para 
Localização e Funcionamento.

 Art. 4º - Para formalização do 

processo de Consulta Prévia para 
Construção deverão ser apresentados os 
seguintes documentos:

 I - Matrícula do imóvel;

 II – Formulário de consulta prévia 
para construção preenchido.

 Art. 5º - Para formalização do 
processo de Aprovação de Projeto e 
Alvará de Licença para Construção 
deverão ser apresentados os seguintes 
documentos:

 I - Matrícula do imóvel;

 I I  –  D e c l a r a ç ã o  d e  
Responsabilidade Técnica;

 I I I  –  C o m p r o v a n t e  d e  
Responsabilidade Técnica;

 I V  –  C o m p r o v a n t e  d e  
Responsabilidade Técnica sobre o 
tratamento acústico da edificação;

 V – Documento gerado pelo 
processo de Consulta Prévia para 
Construção;

 VI - Apresentar Estudo de 
Impacto de Vizinhança contendo os 
seguintes documentos:

 a) Estudo do Sistema Viário;
 b) Levantamento do Entorno 
identificando o tipo de uso das edificações 
e m  r a i o  d e  1 0 0  m e t r o s  d o  
empreendimento (residencial, comercial, 
industrial, prestação de serviços, clínicas, 
hospitais com internamento, entre outros).

 VII - Quando a atividade for 
realizada em imóvel já existente: adaptar 
a edificação às exigências quanto a:

 a) Tratamento acústico conforme 
NBR;
 b) Vagas de estacionamento;
 c) Acessibilidade conforme 
Decreto nº 5.296/2004;
 d )  D e m a i s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos conforme Lei de Zoneamento 
e Código de Obras.

 VIII - Quando a atividade for 
rea l i zada  em nova edi f icação,  
consistindo em elaboração de projeto 
arquitetônico, deverão ser previstas as 
exigências quanto a:

 a) Parâmetros urbanísticos 
conforme Código de Obras e Lei de 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo;
 b) Isolamento acústico conforme 
NBR, garantindo os índices máximos de 
decibéis conforme Lei nº 007/2004 – 
Código de Postura do Município;
 c) Vagas de estacionamento;
 d) Acessibilidade conforme 
Decreto nº 5.296/2004.

 IX - O Projeto de Prevenção 

Contra Incêndios deverá ser aprovado no 
Corpo de Bombeiros;

 X - Apresentar Anuência da 
Polícia Militar;

 XI - Casos quando classificados 
como Pólos Geradores de Impacto 
deverão ser encaminhados para análise 
do CONCIDADE;

 XII - Para a elaboração do projeto, 
o profissional deverá verificar junto à 
Vigilância Sanitária, as adequações 
necessárias no projeto;

 XIII - O projeto arquitetônico 
deverá conter a seguinte declaração: 
“Este projeto atende ao Decreto nº 
5 .296 /2004  que  t ra ta  sobre  a  
Acessibilidade Universal, bem como o 
tratamento acústico conforme NBR 
12179/1992 e suas alterações”.

 Art. 6º - Para formalização do 
processo de Certificado de Conclusão 
de Obra, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos:

 I – Cópia do Alvará de Licença 
para Construção;

 II – Laudo de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros;

 III – 01 via do projeto arquitetônico 
aprovado pelo Município.

 Art. 7º - Para formalização do 
processo de Alvará de Licença para 
Localização e Funcionamento, deverão 
se r  ap resen tados  os  segu in tes  
documentos, abaixo listados, observado o 
Art. 30, do Código de Posturas.

 § 1º - As Pessoas Jurídicas, para 
obterem Alvará de Licença para 
Localização, terão que, juntamente com o 
pedido preenchido em formulário próprio 
de inscrição no Cadastro Econômico da 
Prefeitura, anexar fotocópia dos seguintes 
documentos:

 I - Contrato Social ou Declaração 
de Firma Individual;

 II - C.N.P.J;

 III - Laudo de Vistoria do Corpo de 
Bombeiro;

 IV - Termo de Vistoria da 
Vigilância Sanitária;

 V - Certificado de Regularidade 
do Profissional Contábil, junto ao CRC;

 VI - Comprovação de inscrição no 
cadastro econômico do Município, para o 
exercício de sua profissão;

 VII - Empresas prestadoras de 
serviços que desejarem optar pelo 
SIMPLES, deverão obrigatoriamente 
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anexar requerimento manifestando sua 
opção.

 § 2º - Em alguns casos, serão 
exigidos documentos específicos, tendo 
em v is ta  ta is  a t iv idades serem 
regulamentadas em outros órgãos, fora da 
esfera municipal, tais como: Auto-Escolas, 
Representação Comercial, Escolas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
Postos de Abastecimento, Lavadores de 
Veículos e de Batatas, Madeireiras, 
Comércio de Sucatas, Danceterias 
atividades que causem riscos ou danos ao 
meio ambiente e, ainda, outros, que 
poderão ser submetidos à avaliação da 
fiscalização geral.

 § 3º - Poderá ser solicitado 
também o Certificado de Conclusão de 
Obras, para aquelas empresas que estão 
se estabelecendo em local cuja edificação 
for recém-construída.

 § 4º - As pessoas físicas, para 
obterem Alvará de Licença para 
Localização, terão que, juntamente com o 
pedido preenchido em formulário próprio 
de inscrição no Cadastro Econômico do 
Município, anexar fotocópia dos seguintes 
documentos:

 I - Pessoa Física Estabelecida:

 a) fotocópia do documento de 
Identidade;
 b) fotocópia do CPF;
 c) fotocópia da carteira do Órgão 
de Classe, quando profissional liberal;
 d) certificado de vistoria do Corpo 
de Bombeiros;
 e)  fotocópia do laudo da 
Vigilância Sanitária;
 f) certificado de conclusão de 
obras, quando do primeiro Alvará no local;
 g) outros documentos que o 
Município julgar necessário.

 I I  -  P e s s o a  F í s i c a  N ã o  
Estabelecida:

 a) fotocópia do documento de 
Identidade;
 b) fotocópia do CPF;
 c) fotocópia da carteira do Órgão 
de Classe, quando profissional liberal;
 d) outros documentos que o 
Município julgar necessário.

 Art. 27 - Esta Resolução 
Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Guarapuava, em 11 de setembro de 2012

(a) FRANCISCO CARLOS ANDRIATA
Presidente do CONCIDADE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2012

 SÚMULA: Dispõe sobre a 
instalação de cercas energizadas para a 
proteção de perímetros de imóveis 
urbanos no Município de Guarapuava e dá 
outras providencias.

 O CONCIDADE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 016/2006 – Plano 
Diretor do Município de Guarapuava/PR, 
Lei Complementar nº 024/2008 - 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 
do Município de Guarapuava/PR e Lei nº 
1882/2010 - Criação do Conselho do 
P lano  D i re to r  do  Mun ic íp io  de  
Guarapuava.

 R E S O L V E

 Art. 1º - Fica permitida a 
instalação de cercas energizadas para a 
proteção de perímetros de imóveis 
urbanos no Município de Guarapuava, 
desde que projetadas e executadas por 
profissionais habilitados ou empresas 
devidamente inscritas no cadastro 
econômico do Município de Guarapuava e 
nos seus respect ivos conselhos 
profissionais.

 Parágrafo Único - As empresas 
e/ou profissionais que se dediquem à 
instalação de cercas energizadas deverão 
possuir registro no Conselho Regional de 
Engenharia e possuir engenheiro 
eletricista na condição de responsável 
técnico.

 Art. 2º - Para os efeitos desta 
Normativa, define-se como cerca 
energizada todas as que sejam dotadas de 
corrente elétr ica ou ut i l izem as 
denominações elétricas, eletrificadas ou 
similares.

 Art. 3º - Será obrigatória a 
apresentação de Projeto Técnico, com a 
respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) referente ao projeto e 
execução da instalação, por profissional 
devidamente habilitado, que obedecerá, 
no que não contrariar disposições desta 
Normat iva,  as Normas Técnicas 
Brasileiras e, na ausência destas, as 
Normas Técnicas Internacionais, editadas 
pela IEC (International Eletrotechnical 
Commission), que regem a matéria, 
sempre que solicitado pelo Município de 
Guarapuava.

 Parágrafo Único - A obediência 
às normas técnicas previstas no caput 
deste artigo deve ser objeto de declaração 
expressa do técnico responsável pela 
instalação, que responderá por eventuais 
informações inverídicas.

 Art. 4º - A instalação de cercas 
energizadas, dentre outras previsões 
desta Normativa, deverá obedecer aos 
seguintes padrões:

 I - estar devidamente conectado a 
um sistema de aterramento conforme 
recomendação do fabricante e de acordo 
com as Normas Técnicas Brasileiras da 
ABNT, relativas ao assunto, nas suas 
versões vigentes;

 II - ter os condutores elétricos 
isolados destinados às conexões da cerca 
ene rg i zada  compa t í ve i s  com o  
e le t r i f i cador  e  com s is tema de 
aterramento, não sendo admitido 
condutores com características técnicas 
do isolamento menor que 10KV;

 III - utilizar isoladores compatíveis 
com o eletrificador da cerca, com 
capacidade de isolamento igual ou 
superior a 10KV, fabricados em material de 
alta durabilidade e não higroscópico. É 
obrigatório o uso de isoladores mesmo na 
hipótese de uso de estruturas de apoio ou 
suporte de condutores feitas em material 
isolante;

 IV  -  possu i r  un idade de  
energização da cerca constituída de, no 
mínimo, um aparelho energizador de 
cerca fabricando de acordo com as 
Normas Técnicas Brasi le i ras da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT e, na ausência destas, as 
Normas Técnicas Internacionais editadas 
pela International Eletrotechnical 
Commission, IEC;

 V - os arames utilizados para 
condução da corrente elétrica da cerca 
energizada devem ser do tipo liso;

 VI - a cerca energizada deverá ser 
instalada na parte superior de muros, 
grades, telas ou outras estruturas 
similares e o primeiro fio de arame 
energizado deverá estar a uma altura 
mínima de 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros) em relação ao nível do solo, 
conforme parágrafo segundo deste artigo;

 VII - a altura máxima da cerca 
energizada, a partir do primeiro fio, não 
poderá ultrapassar 1m (um metro);

 VIII - o espaçamento entre os 
arames energizados e/ou entre o primeiro 
arame energizado e a estrutura de apoio 
deve situar-se na faixa entre 10cm (dez 
centímetros) e 20cm (vinte centímetros);

 IX - ter inclinação, na parte frontal 
do imóvel, lindeira ao passeio público, 
idêntica à prevista no artigo 8.º, § 1.º, desta 
Normativa;

 Parágra fo  Único  -  Se rá  
considerado para cálculo da altura mínima 
de muros, grades telas e outros (inciso VI e 
IX), o nível do solo mais alto entre os 
imóveis lindeiros ou (e) público.

 Art. 5º - As cercas energizadas 
deverão utilizar corrente elétrica com as 
seguintes características técnicas:

Boletim Oficial do Município - 11



Ano XVIII - Nº 809Guarapuava, 08 a 14 de Setembro de 2012

 I - tipo de corrente: intermitente ou 
pulsante;

 II - potência máxima: 5 (cinco) 
joules;

 III - intervalo dos impulsos 
elétr icos (média): 50 (cinqüenta) 
impulsos/minuto;

 IV - duração dos impulsos 
elétricos (média): 0,001 segundos;

 V - corrente máxima permitida 
será de – 5 mA (miliampéres);

 VI - tensão máxima de operação 
do equipamento: 10.000 V.

 A r t .  6 º  -  P r o í b e - s e  
expressamente:

 I - a utilização de aparelhos 
energizadores fabricados a partir de 
bobinas automotivas ou fly-backs de 
aparelhos de televisão;

 II - o uso de caixas de metal que 
cause indução elétrica;

 III - o emprego de arame farpado 
ou similar para a condução da corrente 
elétrica da cerca energizada;

 IV - a instalação, no perímetro 
urbano, de cercas energizadas a partir do 
nível do solo.

 Art. 7º - A cada 05 (cinco) metros 
de cerca energizada, nos portões e/ou 
portas de acesso existentes ao longo da 
cerca e em cada mudança de direção da 
mesma, devem ser instaladas placas de 
advertência.

 Parágrafo Único - As placas de 
advertência a que se refere o caput deste 
artigo devem ter dimensões mínimas de 
10cm X 20cm (dez centímetros por vinte 
centímetros) e contar com texto e 
símbolos voltados para ambos os lados da 
cerca,  observadas as seguintes 
características:

 I - cor de fundo amarela;

 II - caracteres grafados em cor 
preta, com dimensões mínimas de 2cm 
(dois centímetros) de altura por 0,5cm 
(cinco décimos de  centímetro) de 
espessura, contento o texto: CERCA 
E N E R G I Z A D A  o u  C E R C A  
ELETRIFICADA;

 III - caracteres grafados em cor 
vermelha, com dimensões mínimas de 
3cm (três centímetros) de altura por 0,5cm 
(cinco décimos de centímetro) de 
espessura, contento o texto: PERIGO;

 IV - possuir símbolo, em cor preta, 
que possibilite, sem margem a dúvida, a 
interpretação de que se trata de um 
sistema dotado de energia elétrica e que 

pode transmitir choque elétrico.

 Art. 8º - O proprietário deverá 
obter concordância expressa do vizinho ou 
vizinhos de imóveis confrontantes para a 
instalação de cerca energizada em linhas 
divisórias.

 § 1º - Havendo recusa por parte 
do confrontante, a cerca somente poderá 
ser instalada com um ângulo máximo de 
45º (quarenta e cinco graus) de inclinação 
para dentro do imóvel beneficiado.

 § 2º - Fica isento da apresentação 
da concordância do vizinho, os imóveis 
lindeiros não edificados, devendo o ângulo 
d a  c e r c a  e n e r g i z a d a  s e g u i r  
obrigatoriamente o disposto no artigo 8º § 
1.º desta normativa.

 Art. 9º - A empresa ou técnico 
responsável pela instalação, sempre que 
solicitado pelo Poder Público, deve 
apresentar ao órgão competente da 
Municipalidade atestado comprobatório 
das características técnicas da corrente 
elétrica na cerca energizada instalada, 
documen tos  comproba tó r i os  de  
responsabilidade técnica.

 Parágrafo Único - Para efeitos 
de fiscalização, as características técnicas 
da instalação da cerca energizada devem 
atender aos parâmetros fixados nesta 
Normativa.

 Art. 10 - A Secretaria Municipal de 
Finanças,  f ica responsável  pela 
fiscalização do cumprimento do disposto 
n e s t a  N o r m a t i v a ,  a t r a v é s  d o  
Departamento de Fiscalização, pelo 
recebimento de denúncias, reclamações, 
etc. e responsável pela expedição das 
multas e aplicação das penalidades 
cabíveis juntos às Secretarias Municipais 
competentes.

 Art. 11 - A penalidade aplicável ao 
proprietário do imóvel e à empresa e ou 
prof iss ional  que insta lar  cercas 
energizadas no Município de Guarapuava 
sem a devida observância das exigências 
desta Normativa, terá como advertência a 
multa classificada como GRAVISSIMA 
(conforme Código de Posturas do 
Município) na primeira autuação. Na 
reincidência, a multa será cobrada em 
dobro.

 Parágrafo Único - A aplicação da 
multa será indistinta, tanto para o 
proprietário como para a empresa e ou 
profissional infrator.

 Art. 12 - A responsabilidade civil e 
ou criminal por fatos imputáveis 
decorrentes das instalações de cercas 
energizadas, será da empresa e/ou do 
profissional encarregado pela instalação 
da cerca energizada, que deverá ser 
habilitado pelo CREA/PR.

 Parágrafo Único - Se não houver 

projeto ou documento que comprove a 
contratação de empresa e/ou profissional 
habilitado a responsabilidade prevista no 
caput será do proprietário e ou do síndico 
do imóvel.

 Art. 13 - Esta Normativa entra em 
vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, em 11 de setembro de 2012

(a) FRANCISCO CARLOS ANDRIATA
Presidente do CONCIDADE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2012

 SÚMULA: Dispõe sobre os 
parâmetros de ocupação do solo e 
sistematização para licenciamento de 
instalação de equipamentos e estações 
destinados a prestação de serviços de 
telecomunicações no Município de 
Guarapuava/PR.

 O CONCIDADE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 016/2006 – Plano 
Diretor do Município de Guarapuava/PR, 
Lei Complementar nº 024/2008 - 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 
do Município de Guarapuava/PR e Lei nº 
1882/2010 - Criação do Conselho do 
P lano  D i re to r  do  Mun ic íp io  de  
Guarapuava.

 R E S O L V E

 Art. 1º - A instalação de Antenas e 
das Estações de Rádio-Base (ERBs) e 
Mini-Estações Rádio-Base (Mini-ERBs) 
d e  T e l e f o n i a  C e l u l a r  e / o u  
Te lecomun icações  em Gera l ,  e  
Transmissores de Radiodifusão e 
equipamentos afins e outras antenas 
transmissoras/receptoras que fazem uso 
do espectro eletromagnético, por se 
tratarem de edificações especiais no 
município de Guarapuava, fica sujeita às 
condições estabelecidas nesta resolução 
normativa.

 § 1º - Estão compreendidas nas 
disposições desta resolução normativa, 
t o d a s  a s  a n t e n a s  
transmissoras/receptoras utilizadas para 
sistemas de telecomunicações, dos 
serviços regulamentados pela ANATEL 
q u e  f a z e m  u s o  d o  e s p e c t r o  
eletromagnético, que emitam sinais 
modulados e/ou pulsados na faixa de 
freqüência compreendida entre 9,0 kHz 
(nove quilohertz) a 300 GHz (trezentos 
gigahertz).

 § 2º - Ficam fora das normas 
estabelecidas no caput deste artigo, as 
antenas transmissoras associadas a:

 I  -  r ád io  comun i cado res  
instalados em veículos terrestres, 
aquáticos ou aéreos;

 I I  –  e s t a ç õ e s  d e  
radiocomunicações isentas de Licença 
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para o Funcionamento, definidas pela 
ANATEL;

 I I I  –  estações it inerantes, 
definidas pela ANATEL;

 IV - produtos comercializados 
como bens de consumo, tais como fornos 
de microondas, telefones celulares, 
telefones sem fio, brinquedos de controle 
remoto e outros.

 § 3º - O imóvel que receberá a 
instalação e equipamentos a que se refere 
o caput deste artigo será considerado, 
para efeitos de Cadastro Tributário 
Municipal, como utilizado e edificado, 
incidindo sobre o mesmo a alíquota 
referente à imóvel edificado e a obra ali 
executada é considerada edificação 
especial.

 § 4º - Na emissão do Certificado 
de Conclusão de Obra, deve ser 
apresentado documento emitido pelo 
empreendedor, informando o valor 
correspondente à obra no local da 
implantação, a fim de ser utilizada para 
avaliação do imóvel.

 Art. 2º - Considera-se profissional 
e empresa devidamente habilitados 
aquelas que estão no legítimo exercício 
das suas prof issões,  com seus 
registros/vistos regulares e em plena 
vigência junto ao CREA-PR, em dia com 
as suas anuidades, além de que, têm as 
atribuições apropriadas e condizentes 
para o desenvolvimento das atividades e 
serviços a que se propõem.

 § 1º - A responsabilidade sobre 
projetos, instalações e execuções cabe 
exclusivamente aos profissionais através 
das Anotações de Responsabilidades 
Técnicas – ART, não assumindo o 
Município qualquer responsabilidade 
técnica sobre qualquer destas partes ou 
sua totalidade, embora tramite a 
aprovação dos projetos e execute a 
fiscalização das obras, visando a 
conformidade das mesmas com a 
leg is lação  em re lação  ao  uso ,  
zoneamento, ocupação e aos aspectos 
urbanísticos.

 § 2º - A Empresa e os profissionais 
que subscrevem os estudos, projetos e 
laudos, que integram o Processo de 
licenciamento e autorização para 
instalação, serão responsáveis pelas 
informações apresentadas, sujeitando-se 
às sanções administrativas, civis e penais.

 Art. 3º - Todos os projetos, 
instalações e execuções bem como 
alterações, reformas e restauro, devem 
obedecer às Normas Brasi le i ras 
Regulamentadas, NBR´s, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, ABNT em 
vigência, bem como demais legislações 
vigentes específicas.

 Art. 4º - Em todo o Município de 

Guarapuava, quando da solicitação do 
licenciamento de serviços de que trata 
esta resolução, deve ser apresentado pelo 
requerente termo de responsabilidade 
pelas instalações e influências do 
e m p r e e n d i m e n t o  a o s  i m ó v e i s  
confrontantes, quanto ao sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas, 
S P D A  e  a  c o m p a t i b i l i d a d e  
eletromagnética.

 § 1º - É obrigatória a instalação de 
sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas em todas as instalações de 
que trata esta resolução, ressalvadas as 
prescrições das normas técnicas 
regulamentadoras, NBR´s da ABNT.

 § 2º - A critério do órgão 
competente podem ser feitas outras 
ex igênc ias ,  quando  necessár io ,  
considerando a potencialização do risco 
ao entorno.

 Art. 5º - O licenciamento da 
Estação de Telecomunicações ocorre da 
seguinte forma:

 a) emissão de Certidão de Uso e 
Ocupação do Solo a ser emitida pela 
Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo, com relação à localização, 
mediante parecer emitido pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente;

 b) emissão de Alvará de Licença 
para Construção pela Secretaria Municipal 
de Habitação e Urbanismo;

 c) emissão do certificado de 
Conclusão de Obra emitida pela 
Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo;

 d) emissão da Licença de 
Funcionamento pela Secretaria Municipal 
de Finanças.

 Art. 6º - Para emissão de Certidão 
de Uso e Ocupação do Solo devem ser 
apresentados os seguintes documentos: 

 a) Requerimento solicitando a 
instalação do serviço nos locais 
pretendidos;
 b) Profissional habilitado para 
projeto e execução da obra pretendida, 
engenheiro eletricista da área de 
telecomunicações ou outro profissional 
habilitado;
 c) No caso de ser outro 
profissional que não o engenheiro 
eletricista da área de telecomunicações 
juntar documentação do CREA que 
comprove a habilitação;
 d) Plantas de localização dos 
imóveis onde são pretendidas as 
instalações, em escala apropriada, 
evidenciando-se as propostas de 
afastamentos com relação às divisas do 
imóvel, locação das edificações existentes 
no referido imóvel, se houver, com as 
respectivas distâncias;
 e) Outros que as Secretarias de 

Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo 
julguem necessários.

 Art. 7º - Para emissão de Alvará 
de Licença para Construção devem ser 
apresentados os seguintes documentos: 

 I - Documento que comprove o 
registro do Imóvel atualizado (90 dias), 
referente ao lote onde se pretende instalar 
o equipamento;

 II - Contrato de locação do lote ou 
ata da assembléia do condomínio com a 
respectiva autorização para a instalação, 
se for o caso;

 I I I  -  L iberação do órgão 
competente, com relação à altura da torre, 
em função do cone de aproximação de vôo 
da  aeronáut ica ,  respe i tadas  as  
prescrições relativas aos planos de 
proteção de aeródromos;

 IV - Projeto de implantação do 
equipamento em escala 1:100, contendo:

 a) Totalidade do terreno conforme 
registro de imóveis, com suas respectivas 
metragens;

 b) Localização do sublote locado 
com suas dimensões, se for o caso;

 c) Locação da estrutura de 
sustentação dos equipamentos, tais 
como: container ou gabinete;

 d) Recuo frontal de todas as 
instalações, tais como: estrutura de 
sustentação dos equipamentos, container 
e gabinete e outros;

 e) Afastamento das instalações, 
em relação às divisas do lote laterais e 
fundos;

 f) Edificações existentes no lote, 
com respectivos afastamentos em relação 
à estrutura de sustentação dos 
equipamentos, container e gabinete;

 g)  I nd i cação  do  t i po  de  
pavimentação da pista de rolamento, 
existência ou não de meio fio, arborização, 
postes da rede de energia elétrica e 
demais equipamentos ou mobiliário 
urbano;

 h) O calçamento que deve se 
executado no passeio quando este não 
existir, que deve atender às disposições 
contidas no Código de Obras e no Código 
de Posturas do Município;

 i) Acessos e sistema de proteção 
no entorno da instalação.

 V  -  C o m p r o v a n t e  d e  
Responsabilidade Técnica, referente ao 
projeto e execução da estrutura da torre de 
sustentação e aos projetos elétricos de 
instalações elétricas, do sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas, 
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SPDA, e de telecomunicações.

 VI - Relatório de Impacto de 
Vizinhança, contendo de forma resumida e 
objetiva a adequação da localização e 
instalações conforme dispõe esta 
resolução.

 VII - No caso de instalação de 
equipamento no topo de edifício existente, 
deve apresentar certidão da convenção de 
condomínio devidamente transcrita no 
competente Tabelionato de Notas e 
fotocópia autenticada da ata da 
assembléia em que tenha sido aprovada a 
i n s t a l a ç ã o  d a  E s t a ç ã o  d e  
Telecomunicações.

 VIII – Documento expedido pela 
ANATEL e IAP com a autorização de 
instalação.

 IX – Informação a respeito de uso 
compartilhado, se for o caso, com 
autorização das operadoras já instaladas 
e declaração de ciência das mesmas com 
respeito às implicações das restrições das 
somatór ias de potência máxima 
admitidas, que todas deverão se adequar 
no caso de compartilhamento.

 Art 8º – Para expedição do 
certificado de Conclusão de Obra e 
Licença de Funcionamento da Estação de 
Telecomunicações, é necessária a 
apresentação da seguinte documentação:

 I - Licença para funcionamento da 
Estação, emitida pela Agência Nacional de 
Telecomunicações, ANATEL e IAP.

 II – Documento declaratório, 
caracterizando o valor da obra.

 § 1º -  As empresas que 
demandem a necessidade da instalação 
de antenas transmissoras de serviços de 
telecomunicações, poderão estar se 
utilizando de compartilhamento da 
estrutura de sustentação, desde que 
apresentado documento de ciência e 
autorização de cada uma das empresas, 
com laudo técnico emitido por profissional 
devidamente habilitado, ressalvando que 
a somatória da emissão de radiação de 
todos os sistemas transmissores em 
funcionamento, considerada quando 
todos os canais de todas as Estações ali 
instaladas, estiverem em operação, não 
ultrapassam os parâmetros estabelecidos 
pela ANATEL.

 § 2º - A emissão de Licença de 
Funcionamento, seja no ato do primeiro 
licenciamento ou nas renovações anuais, 
devem estar acompanhadas dos 
r e s p e c t i v o s  c o m p r o v a n t e s  d e  
Responsabilidade Técnica e Laudo(s) 
Técnico(s), procedidos por profissional 
devidamente habilitado, identificando 
todos os sistemas em operação na 
Estação e ressalvando que estes, mesmo 
na somatória das densidades de potências 
dos campos eletromagnéticos no local, 

atendem aos parâmetros de segurança de 
acordo com regulamento sobre limitação 
da exposição a campos elétricos, 
magnéticos e eletromagnéticos, na faixa 
de freqüência  e densidade de potência 
máximas autorizada pela ANATEL.

 Art. 9º - A instalação de Estação 
de Telecomunicações deve obedecer aos 
seguintes parâmetros:

 I - Os afastamentos mínimos do 
eixo da estrutura de sustentação dos 
equipamentos correspondem:

 a) Divisas do lote (laterais e 
fundos) ou sublote locado: H/6 (sendo H = 
altura da estrutura em metros); 

 b) Demais edificações existentes 
no lote ou sublote locado, H/6, (sendo H = 
altura de estrutura em metros); 

 II - Afastamentos mínimos dos 
demais equipamentos, aparelhos e 
gabinetes em relação à:

 a) Divisas do lote (laterais e 
fundos) ou sublote locado: 5,00 m (cinco 
metros);

 b) Demais edificações existentes 
no lote ou sublote locado: 5,00 m (cinco 
metros);

 c )  D i s t a n c i a m e n t o  d o  
alinhamento predial da via pública (muro 
frontal de vedação) 7,00 m (sete metros);

 d) Para a elaboração do projeto 
de implantação da estação, devem ser 
observadas as restrições construtivas do 
lote, decorrentes da existência de árvores, 
bosques, faixas não edificáveis de 
drenagem, faixa de preservação 
permanente, entre outros aspectos 
ambientais, as quais serão submetidas à 
análise e avaliação pela Secretaria de 
Meio Ambiente.

 Art. 10 - É tolerada a instalação 
de Estação de Telecomunicações em 
topos de edifícios desde que:

 a) Respeite os parâmetros de 
s e g u r a n ç a  e s t a b e l e c i d o s  e m  
regulamentação da ANATEL.

 b )  S e j a m  g a r a n t i d a s  a  
inacessibilidade e respeitadas as 
condições de segurança para pessoas 
que podem vir a acessar o topo do edifício;

 c )  S e j a  p r o m o v i d a  a  
harmonização estética dos equipamentos 
de transmissão, contaniers e antenas com 
a respectiva edificação;

 d) No topo de edifícios, não será 
admitida a implantação de estrutura de 
sustentação de equipamentos, poste, 
monoposte e/ou torre treliçada, com 
exceção de mastro único, cuja altura 
máxima não seja superior a seis metros.

 Parágrafo Único - Não será 
admitida a instalação de antenas nos 
topos de edifícios que possuam algum tipo 
de uso, como área de lazer, locais de 
mirante, etc, que não o de serviço de 
máquinas, caixas d´água e equipamentos. 

 Art. 11 - O distanciamento 
mínimo da antena de usos do tipo 
maternidade, hospitais, postos e clínicas 
de saúde, asilos, casas de repouso, 
estabelecimentos educacionais (pré-
escolar, ensino fundamental e médio), 
creches e equipamentos afins, devem 
respeitar regulamentação da ANATEL ou 
outras regulamentações vigentes.

 Art. 12 - Deve ser garantido um 
distanciamento mínimo entre as estações 
o s  q u a i s  d e v e r ã o  r e s p e i t a r  
regulamentação da ANATEL ou outras 
regulamentações vigentes.

 Art. 13 - O limite máximo de 
emissão de radiação eletromagnética, 
considerada a soma das emissões de 
rad iação de todos os  s is temas 
transmissores em funcionamento em 
qualquer localidade do Município deverá 
obedecer aos parâmetros estabelecidos 
pela ANATEL ou outras regulamentações 
vigentes.

 Art. 14 - É obrigatória a 
separação entre a instalação do sistema e 
quaisquer edificações, devendo ser 
efetuada por meio de alambrados, muros 
ou similares, garantido o acesso 
independente aos mesmos, mesmo em 
topos de edifícios, sempre com placas de 
advertência, com a indicação de uso, 
nomes das operadoras, nome do 
responsável técnico, contacto e números 
de identificação do Certificado de 
Conclusão de Obra, Licença Ambiental e 
Licença de Funcionamento Municipal e da 
ANATEL.

 Art. 15 - Os níveis máximos de 
sons e ruídos produzidos pelos 
equipamentos que compõem os sistemas 
transmissores deverão estar dentro dos 
limites estabelecidos pelas normais 
técnicas legais e vigentes.

 Parágrafo Único - Quando 
necessário, para que se tenha os índices 
acei táveis de som e ruído dos 
equipamentos que compõem os sistemas 
transmissores, deve ser providenciado 
tratamento acústico e antivibratório, 
atendendo às Normas Brasileiras 
Regulamentadoras, NBR, da ABNT.

 Art. 16 - O Certificado de 
Conclusão de Obra da Estação de 
Telecomunicações será expedido após a 
conclusão das obras de implantação e 
desde que ocorra a constatação no local, 
de que a mesma foi executada em 
conformidade com o projeto aprovado.

 Art. 17 - A licença para instalação 
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de Estação de Telecomunicações, 
fornecida pelo município, se refere aos 
aspectos urbanísticos e ambientais, 
ficando a empresa solicitante responsável 
pelo atendimento de todas as demais 
exigências da Agência Nacional de 
Te lecomun i cações  -  ANATEL e  
Legislações Municipal, Estadual e/ou 
Federal, normas técnicas, resoluções e 
outras obrigações vigentes.

 Art. 18 - Constituem-se infrações, 
instalar o sistema sem a observância de 
quaisquer prescrições desta resolução ou 
regulamentações estaduais ou federais 
em vigência, devendo ser interrompido 
imediatamente o sistema até a sua 
regularização, ficando os responsáveis 
sujeitos a aplicações das penalidades 
previstas nesta resolução e outras 
vigentes.

 Art. 19 - Considera-se falta grave 
qualquer inobservância ao estabelecido 
na presente resolução, devendo a 
operadora ser notificada a interromper 
imediatamente o sistema e protocolar o 
processo de regularização em até 48 
horas, devendo o sistema manter-se 
interrompido até sua efetiva regularização.

 Art. 20 - Sobre o responsável 
técnico e proprietário do imóvel onde for 
constatada irregularidade, podem ser 
prescritas notificações e aplicações de 
penalidades de acordo com Código de 
Posturas Municipal.

 P a r á g r a f o  Ú n i c o  –  A o  
propr ietár io será def in ida a co-
responsabilidade quando o mesmo 
proceder a locação e/ou permissão de uso 
para insta lação de serv iços de 
telecomunicações em imóvel de sua 
propriedade antes da expedição do 
licenciamento por parte do Município.

 Art. 21 - Na impossibilidade de 
ser dado conhecimento diretamente à 
operadora será considerada a notificação 
feita através do responsável técnico ou do 
proprietário do imóvel, do representante 
do condomínio ou através de publicação 
por edital.

 Art. 22 - O licenciamento de que 
trata a presente resolução pode ser 
cancelado a qualquer tempo, se 
comprovado prejuízo urbaníst ico, 
ambiental e sanitário ou outros que 
estejam diretamente relacionados com a 
localização do equipamento.

 Parágrafo Único - No caso do 
l i c e n c i a m e n t o  c o n c e d i d o  p e l a  
municipalidade ser cancelado, a empresa 
responsável pela operação da estação 
deverá suspender o funcionamento da 
mesma, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro horas).

 Art. 23 - Os casos omissos serão 
analisados pelo Conselho do Plano Diretor 
Urbano de Guarapuava – CONCIDADE.

 Art. 24 - As empresas que 
p o s s u e m  t o r r e s  e  a n t e n a s  d e  
telecomunicações em funcionamento no 
Município de Guarapuava, tem o prazo de 
dezoito meses, a contar da data da 
publicação desta resolução para que 
façam a adequação ao que nela está 
normatizado.

 Parágrafo Único - O não 
cumprimento ao prazo previsto no caput 
des te  a r t igo ,  inc id i rá  sobre  os  
responsáveis as penalidades previstas 
nas legislações vigentes.

 Art. 25 - Esta Resolução 
Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Guarapuava, em 11 de setembro de 2012

(a) FRANCISCO CARLOS ANDRIATA
Presidente do CONCIDADE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2012

 SÚMULA: Define parâmetros de 
uso e ocupação do solo urbano para a 
Zona Especial da Bacia de Proteção do Rio 
das Pedras, que se sobrepõe à área 
pertencente ao Perímetro Urbano de 
Guarapuava.

 O CONCIDADE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 016/2006 – Plano 
Diretor do Município de Guarapuava/PR, 
Lei Complementar nº 024/2008 - 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 
do Município de Guarapuava/PR e Lei nº 
1882/2010 - Criação do Conselho do Plano 
Diretor do Município de Guarapuava.

 R E S O L V E

CAPÍTULO I

 Art. 1º - Definir parâmetros de uso 
e ocupação do solo urbano para a Zona 
Especial da Bacia de Proteção do Rio das 
Pedras, que se sobrepõe à área 
pertencente ao Perímetro Urbano de 
Guarapuava, conforme delimitação 
constante de mapa anexo, parte integrante 
desta normativa.

 Art. 2º - O conteúdo desta 
normativa é fundamentado em material 
elaborado pela Comissão Especial de 
Estudo da Bacia do Rio das Pedras e 
Conselho do Plano Diretor de Guarapuava 
(CONCIDADE) aprovado em reunião 
ordinária datada de 07/10/2010, que são 
os órgãos colegiados designados para a 
elaboração de caráter consultivo e 
deliberativo, conforme estabelece a Lei 
1882/2010 de Criação do CONCIDADE, 
decreto 2156/2010 de regulamentação e 
Regimento Interno. 

 Art. 3º - Os órgãos técnicos 
Municipais constituem os departamentos 
da Secretaria Municipal de Habitação e 

Urbanismo e ainda Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

 Art. 4º - Fica a execução desta 
normativa, atribuída às Secretarias 
M u n i c i p a i s  r e s p o n s á v e i s  p e l o  
licenciamento e fiscalização.

CAPÍTULO II

Dos Objetivos

 Art. 5º - São objetivos da presente 
normativa:

 I  -  implementar a gestão 
participativa e descentralizada da Bacia de 
Proteção do Rio das Pedras, em especial, 
para a área denominada ZEPBRP – Zona 
Especial de Proteção da Bacia do Rio das 
Pedras (atual manancial de captação) - 
área especial pertencente à Bacia do Rio 
das Pedras, sobreposta ao Perímetro 
Urbano de Guarapuava, integrando 
setores e instâncias governamentais e a 
sociedade civil, por meio da Comissão 
Especial de Estudo da Bacia do Rio das 
Pedras, vinculada ao Conselho do Plano 
Diretor de Guarapuava – CONCIDADE;

 II – estabelecer os instrumentos 
bás i cos  pa ra  uso ,  ocupação  e  
parcelamento do solo, com vistas à 
proteção do manancial;

 III – proibir e conter a expansão 
urbana em áreas de produção hídrica do 
manancial;

 IV - estabelecer as condições e os 
instrumentos básicos para assegurar a 
qualidade da água para o abastecimento 
da população.

CAPÍTULO III

Das definições, dos Instrumentos e da 
Qualidade da Água

SEÇÃO I

Das definições

 Art. 6º - Para efeito desta 
Normativa, adotam-se as seguintes 
definições:

 I – Qualidade da água do Rio das 
Pedras: Qualidade atribuída à Classe atual 
deste manancial, conforme parâmetros 
existentes para avaliação desta qualidade.  

 II – Carga poluidora – Índice 
n o r t e a d o r  d e  t o d o  e  q u a l q u e r  
empreendimento que gere contribuição ao 
manancial, devido ao uso e ocupação do 
solo. Este índice deverá ser solicitado ao 
órgão fiscalizador estadual e apresentado 
através de relatório, conforme art 4º da lei 
estadual 8935/89.

 III – Cargas referenciais – Cargas 
poluidoras máximas permitidas para 
empreendimentos na área da bacia de 
manancial e que deve ser redefinido 

Boletim Oficial do Município - 15



Ano XVIII - Nº 809Guarapuava, 08 a 14 de Setembro de 2012

s e m p r e  q u e  h o u v e r  m u d a n ç a s  
significativas na área de manancial.

 IV –  Cenár io  re ferenc ia l :  
configuração futura do crescimento 
populacional, do uso e ocupação do solo e 
do sistema de saneamento ambiental da 
Bacia, levando em conta a área urbana 
sem aumento de perímetro urbano e área 
rural, definido pelo Comitê de Bacia 
responsável.

 V – Modelo de correlação entre o 
uso e ocupação do solo e a qualidade da 
água do rio das Pedras: representação 
matemática dos processos de geração, 
depuração e afluência de cargas 
poluidoras, correlacionando a qualidade 
da água do Rio das Pedras com o uso, a 
ocupação e o manejo do solo na bacia 
hidrográfica do rio.

 VI – Sistema de Saneamento 
Ambiental: Conjunto de infraestrutura que 
c o m p r e e n d e  o s  s i s t e m a s  d e  
abastecimento de água; coleta e recalque 
do esgoto para tratamento fora da área de 
manancial; coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos para fora da área de 
manancial ;  retenção, remoção e 
tratamento de cargas difusas fora da área 
de manancial; drenagem, contenção e 
reversão de bacia; controle de erosão.

 VII - Parâmetros Urbanísticos 
Básicos: índice de permeabilização, 
coeficiente de aproveitamento, taxa de 
ocupação e tamanho mínimo de lote, 
estabelecidos nesta normativa para cada 
Área de Proteção e Recuperação, inserida 
na Zona Especial da Bacia de Proteção do 
Rio das Pedras.

 V I I I  –  Ta x a  m í n i m a  d e  
Permeabilidade: relação entre a área 
permeabilizada e a área total do terreno;

 IX - Coeficiente máximo de 
Aproveitamento: número pelo qual deve se 
multiplicar a área do lote para se obter a 
área máxima de construção neste lote;

 X – Taxa máxima de ocupação: 
valor expresso em porcentagem e que 
define a porção de área do terreno que 
pode ser ocupada pela projeção em planta 
das construções sobre o lote;

 XI - Lote Mínimo: área mínima de 
terreno que poderá resultar de loteamento, 
desmembramento ou desdobro;

 XII – Infraestrutura Básica: 
Compreendida pela existência de rede de 
abastecimento de água, rede elétrica, rede 
de iluminação pública, galeria de águas 
pluviais e fossa séptica.

 X I I I  –  I n f r a e s t r u t u r a  
Complementar: Compreendida pela 
infraestrutura básica, acrescida de, rede 
coletora de esgoto; pavimentação asfáltica 
ou poliédrica e/ou blocos de concretos 
intertravados e meio fio.

 XIV - O parcelamento do solo 
urbano poderá ser feito mediante 
loteamento ou desmembramento, 
observadas as disposições desta 
Normativa e das legislações federais, 
estaduais e municipais pertinentes.

 XV - Considera-se loteamento a 
subdivisão de gleba em lotes destinados a 
edificação, com abertura de novas vias de 
circulação, de logradouros públicos ou 
prolongamento, modificação ou ampliação 
das vias existentes.

 X V I  –  C o n s i d e r a - s e  
desmembramento a subdivisão de gleba 
em lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário 
existente, desde que não implique na 
abertura de novas vias e logradouros 
públicos, nem no prolongamento, 
modificação ou ampliação dos já 
existentes.

Seção II

Dos Instrumentos

 Art. 7º – São instrumentos de 
planejamento e gestão da Zona Especial 
da Bacia de Proteção do Rio das Pedras:

 I – O CONCIDADE;

 II – Mapa com delimitação da área 
denominada ZEPBRP – Zona Especial de 
Proteção da Bacia de Captação do Rio das 
Pedras - área especial pertencente à Bacia 
do Rio das Pedras, sobreposta ao 
Perímetro Urbano de Guarapuava;

 III – as normas para implantação 
da infraestrutura de saneamento 
ambiental;

 IV – Leis Municipais do Plano 
Diretor, de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do solo;

 V – Sistema de monitoramento da 
qualidade Ambiental;

 VI – Sistema integrado de 
i n f o r m a ç õ e s  e n t r e  m u n i c í p i o ,  
concessionárias, órgãos competentes e 
Conselhos;

 VII – Modelo de correlação entre o 
uso e ocupação do solo e a qualidade da 
água do rio das Pedras e outros 
instrumentos de modelagem para este fim;

 VIII  –  o l icenciamento, a 
regularização, a compensação, os 
incentivos fiscais e a fiscalização de 
a t i v i d a d e s ,  e m p r e e n d i m e n t o s ,  
parcelamento, uso e ocupação do solo;

 IX – a imposição de penalidades 
por infrações às disposições desta 
normativa;

 X – Recursos oriundos de fundos, 
dotações orçamentárias e outros;

 XI – Lei Estadual nº 8935/89, que 
dispõe sobre os requisitos mínimos para 
as águas provenientes de bacias de 
mananciais destinadas ao abastecimento 
público e adota outras providências, e 
demais legislações federais, estaduais e 
municipais pertinentes.

Seção III

Da qualidade da água

 Art. 8º – Fica estabelecida como 
meta, a manutenção e melhoria da Classe 
atual deste manancial, Classe 2 
(Resolução CONAMA nº 357/2005), de 
forma a garantir o abastecimento público e 
balneabilidade.

 § 1º - Para fins desta normativa, a 
qualidade da água será traduzida através 
das cargas máximas permitidas no artigo 
15 da resolução CONAMA nº 357/2005, 
para Rios de Classe 2.  

 § 2º - Para manutenção da 
qualidade, poderão ser implantados 
Planos de Proteção Ambiental.

 Art. 9º – A verificação da 
qualidade será feita através de sistema de 
monitoramento e/ou da aplicação do 
Modelo de correlação entre o uso e 
ocupação do solo e a qualidade da água do 
Rio das Pedras.

 Art. 10 - A redução das cargas 
poluidoras afluentes ao ponto de captação 
serão regidas por:
 I – disciplinamento e controle do 
uso e ocupação do solo.

 II – desenvolvimento de ações de 
prevenção e recuperação urbana e 
ambiental.

 III – instalação e operação de 
infraestrutura de saneamento ambiental.

CAPÍTULO IV

Do Zoneamento, das Subdivisões e 
dos Parâmetros de Uso e Ocupação

 Art.11 – A Zona Especial da Bacia 
de Proteção do Rio das Pedras sobrepõe 
ao Zoneamento estabelecido pela Lei do 
Plano Diretor e de Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo Urbano e a mesma é 
denominada Zona Especial de Proteção 
da Bacia do Rio das Pedras – ZEPBRP e 
fica declarada como manancial de 
interesse municipal para o abastecimento 
público e cria:

 I – A Área de Proteção e 
Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras 01 - situada a montante do 
Ponto de Captação (acima) e que se 
sobrepõe a loteamentos já existentes;

 II - A Área de Proteção e 
Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras 02 - situada a montante do 
Ponto de Captação (acima) e que não se 
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sobrepõe a loteamentos já existentes;

 III - A Área de Proteção e 
Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras 03 - situada a jusante do 
Ponto de Captação (abaixo) e que se 
sobrepõe a loteamentos já existentes;

 IV - A Área de Proteção e 
Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras 04 - situada a jusante do 
Ponto de Captação (abaixo) e que se não 
sobrepõe a loteamentos já existentes.

 Parágrafo Único - Não poderá 
ser permitida a alteração do perímetro 
urbano em áreas pertencentes à Bacia do 
Rio das Pedras. 

 Art.12 – As Áreas de Proteção e 
Recuperação 01 e 02, situadas a montante 
do ponto de captação, deverão obedecer 
aos critérios de uso e ocupação que 
atendam a qualidade da água utilizada 
como manancial de abastecimento, já 
definida na seção III, do Capítulo III.

 Art.13 – As Áreas de Proteção e 
Recuperação 03 e 04, situadas a jusante 
do ponto de captação, deverão obedecer 
aos critérios de uso e ocupação que 
atendam a qualidade da água utilizada 
para manancial de abastecimento regional 
e de balneabilidade, visto à proximidade 
com o Parque do Jordão, já definida na 
seção III, do Capítulo III.

Seção I

Da Área de Proteção e Recuperação 
do Manancial da Bacia do Rio das 

Pedras 01

 Art.14 – Para a Área de Proteção 
e Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras 01, será permitido o uso 
residencial, desde que unifamiliar e desde 
que obedecidos os seguintes parâmetros 
de ocupação:

 I  –  T a x a  m í n i m a  d e  
permeabilidade: 25%

 II – Coeficiente máximo de 
Aproveitamento: 0,7

 III – Taxa máxima de Ocupação: 
65%

 IV – Tamanho Mínimo de Lote: 
360,00 m2

 V – Testada Mínima de Lote: 
10,00 m

 § 1º - Para fins do atendimento 
aos parâmetros definidos nesta seção, 
será considerado unifamiliar o uso 
residencial previsto para uma unidade 
habitacional a cada 360,00 m2 de área de 
lote.

 § 2º - Usos do tipo comercial, 
industrial e de serviços devem obedecer os 
mesmos parâmetros de ocupação 

estabelecidos no caput deste artigo, além 
das diretrizes estabelecidas no Capitulo V.

 Art. 15 - Poderão ser admitidos 
desmembramentos, desde que esteja 
disponível a infraestrutura básica mais a 
rede coletora de esgoto, no imóvel objeto 
do mesmo, obedecidos os parâmetros 
estabelecidos no art.14. 

 Parágrafo Único - Poderão ser 
admitidos desmembramentos sem a 
disponibilidade de rede coletora de esgoto, 
desde que ao desmembrar não sejam 
formadas áreas inferiores a 4.000,00 m2, 
com exceção de possíveis áreas indicadas 
para regularização de sistema viário e/ou 
faixas não edificáveis.

 Art. 16 – Será considerado imóvel 
pertencente à Área 01, os originários de 
loteamentos já existentes e aqueles que ao 
desmembrarem não demandem em 
necessidade de abertura de novas vias 
públicas ou privadas.

 Art. 17 – Não serão admitidos 
nesta área, desmembramentos vinculados 
à edificação.

Seção II

Da Área de Proteção e Recuperação 
do Manancial da Bacia do Rio das 

Pedras 02

 Art. 18 – Para a Área de Proteção 
e Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras 02, será permitido o uso 
residencial, desde que unifamiliar e desde 
que obedecidos os seguintes parâmetros 
de ocupação:

 I  –  T a x a  m í n i m a  d e  
permeabilidade: 35%

 II – Coeficiente máximo de 
Aproveitamento: 0,7

 III – Taxa máxima de Ocupação: 
50%

 IV – Tamanho Mínimo de Lote: 
800,00 m2

 V – Testada Mínima de Lote: 
12,00 m

 § 1º - Para fins do atendimento 
aos parâmetros definidos nesta seção, 
será considerado unifamiliar o uso 
residencial previsto para uma unidade 
habitacional a cada 800,00 m2 de área de 
lote.

 § 2º - Usos do tipo comercial, 
industrial e de serviços devem obedecer os 
mesmos parâmetros de ocupação 
estabelecidos no caput deste artigo, além 
das diretrizes estabelecidas no Capitulo V.

 Art. 19 - Poderão ser admitidos 
desmembramentos, desde que esteja 
disponível a infraestrutura básica e rede 
coletora de esgoto no imóvel objeto do 

mesmo e desde que o mesmo possua 
frente para via pública existente, 
obedecidos os parâmetros estabelecidos 
no art.18.

 Parágrafo Único - Poderão ser 
admitidos desmembramentos sem a 
disponibilidade de rede coletora de esgoto, 
desde que ao desmembrar não sejam 
formadas áreas inferiores a 4.000,00 m2, 
com exceção de possíveis áreas indicadas 
para regularização de sistema viário e/ou 
faixas não edificáveis.

 Art. 20 – Poderão ser admitidos 
nesta área loteamentos e condomínios 
desde que obedecidos os parâmetros de 
ocupação estabelecidos no art.18 desta 
seção e larguras de vias e acessos 
estabelecidos na Seção V deste capítulo.

 Parágrafo Único - A área 
exclusiva de lote tanto nos loteamentos 
como nos condomínios é a estabelecida no 
art 18. desta seção.

 Art. 21 – Para o caso de 
parcelamentos e condomínios que 
impliquem em abertura de via a 
infraestrutura exigida, constitui-se na 
básica e complementar acrescida da 
elevatória de recalque para recondução do 
esgoto para tratamento fora da Bacia do 
Rio das Pedras, além do estabelecido na 
Seção V deste Capítulo.

 Parágrafo Único - Deverá ser 
apresentada solução técnica nos 
empreendimentos do art.21, com relação 
às águas pluviais que venha a minimizar a 
carga poluidora a ser conduzida ao 
manancial através das águas pluviais.

 Art. 22 – Pela exigência do 
cumprimento de uso exclusivamente 
unifamiliar, no caso dos condomínios 
verticais deverá ser observado o parágrafo 
primeiro do Art. 18. 

 Art.23 – Não serão admitidos 
nesta área, desmembramentos vinculados 
à edificação.

Seção III

Da Área de Proteção e Recuperação 
do Manancial da Bacia do Rio das 

Pedras 03

 Art. 24 – Para a Área de Proteção 
e Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras 03, será permitido o uso 
residencial unifamilar e coletivo, desde que 
obedecidos os seguintes parâmetros de 
ocupação:

 I  –  T a x a  m í n i m a  d e  
permeabilidade: 25%

 II – Coeficiente máximo de 
Aproveitamento: 2

 III – Taxa máxima de Ocupação: 
60%
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 IV – Tamanho Mínimo de Lote: 
450,00 m2

 V - Testada Mínima de lote: 
10,00m

 Parágrafo Único - Usos do tipo 
comercial, industrial e de serviços devem 
obedecer os mesmos parâmetros de 
ocupação estabelecidos no caput deste 
artigo, além das diretrizes estabelecidas 
no Capitulo V.

 Art. 25 - Poderão ser admitidos 
desmembramentos, desde que esteja 
disponível a infraestrutura básica e 
execução de fossa séptica e sumidouro e 
desde que o mesmo possua frente para via 
pública existente, obedecidos os 
parâmetros estabelecidos no Art.24.

 Art. 26 - Para o caso de 
desmembramentos e edificações com 
finalidade de uso coletivo, deverá ser 
acrescentada a obrigatoriedade de rede 
coletora de esgoto, conforme exigências 
do órgão competente.

 Art. 27 – Serão admitidos nesta 
área, desmembramentos vinculados à 
edificação, desde que obedecidos os 
índices de ocupação estabelecidos no 
art.24, salvo o tamanho mínimo de lote que 
poderá ser alterado para 225,00 m2 e 
testada para 7,50 m, além do estabelecido 
na Seção V deste Capítulo, Legislação de 
Uso e Ocupação do Solo em vigência e 
Normativa relativa aos desmembramentos 
vinculados à edificação.

 Art. 28 – Será considerado imóvel 
pertencente à Área 03, aqueles que ao 
desmembrarem não demandem em 
necessidade de abertura de novas vias, 
públicas ou particulares, salvo os 
desmembramentos  v incu lados  à  
edificação já integrantes de áreas 
circundadas por um sistema viário já 
existente.

Seção IV

Da Área de Proteção e Recuperação 
do Manancial da Bacia do Rio das 

Pedras 04

 Art. 29 – Para a Área de Proteção 
e Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras 04, será permitido o uso 
residencial unifamiliar e coletivo e desde 
que obedecidos os seguintes parâmetros 
de ocupação:

 I  –  T a x a  m í n i m a  d e  
permeabilidade: 30%

 II – Coeficiente máximo de 
Aproveitamento: 2

 III – Taxa máxima de Ocupação: 
50%

 IV – Tamanho Mínimo de Lote: 
600,00

 V – Testada Mínima: 10,00 m

 Parágrafo Único - Usos do tipo 
comercial, industrial e de serviços devem 
obedecer os mesmos parâmetros de 
ocupação estabelecidos no caput deste 
artigo, além das diretrizes estabelecidas 
no Capitulo V.

 Art. 30 - Poderão ser admitidos 
desmembramentos, desde que esteja 
disponível a infraestrutura básica e 
previsão de fossa séptica e sumidouro no 
caso unifamiliar e desde que o mesmo 
possua frente para via pública existente, 
obedecidos os parâmetros estabelecidos 
no Art.29.

 Art. 31 - Para o caso de 
desmembramentos e edificações com 
finalidade de uso coletivo, deverá ser 
acrescentada a obrigatoriedade de rede 
coletora de esgoto, conforme exigências 
do órgão competente.

 Art. 32 – Poderão ser admitidos 
nesta área condomínios mantidos os 
parâmetros de ocupação definidos no 
Art.29, sendo que a área de lote exclusivo 
poderá ser reduzida para 450,00 m2, e 
desde que no computo da área comum 
mais a área exclusiva se atinja para o lote a 
metragem equivalente a 600,00 m2.

 Art. 33 – Serão admitidos nesta 
área, desmembramentos vinculados à 
edificação, desde que obedecidos os 
índices de ocupação estabelecidos no Art. 
29, salvo o tamanho mínimo de lote que 
poderá ser alterado para 450,00 m2.

 Art. 34 – Para o caso de 
parcelamentos, condomínios horizontais e 
desmembramentos  v incu lados  à  
edificação que impliquem em abertura de 
via a infraestrutura exigida, constitui-se na 
básica e complementar acrescida da 
elevatória de recalque para recondução do 
esgoto de acordo com o estabelecido na 
Seção V deste Capítulo, Legislação de 
Uso e Ocupação do Solo em vigência e 
Normativa relativa aos desmembramentos 
vinculados à edificação.

Seção V

Das Exigências de Infraestrutura e do 
Sistema Viário

 Art. 35 – As exigências com 
r e l a ç ã o  à  i n f r a e s t r u t u r a  n o s  
desmembramentos no que couber, 
loteamentos e desmembramentos 
vinculados à edificação e condomínios 
com abertura de vias nas Áreas de 
Proteção e Recuperação do Manancial da 
Bacia do Rio das Pedras constituem em 
obrigatoriedade e deve ser executada às 
expensas do proprietário/empreendedor e 
constituem além do já disposto nesta 
normativa em:

 I - Demarcação dos lotes, quadras 
e vias de circulação, com marcos de 
concreto nos cantos de quadra;

 II - Abertura das vias de circulação 
com o greide definitivo a nível de subleito 
com meio fio e pavimentação asfáltica 
quando públicas;

 III - Abertura das vias de 
circulação com o greide definitivo a nível 
de subleito com meio fio e pavimentação 
asfáltica quando públicas e asfáltica, 
poliédrica ou blocos de concreto 
in ter t ravados quando internas a 
condomínios e quando vielas de acesso 
restrito;

 IV - Rede de distribuição de água 
atendendo a todas as unidades, de acordo 
com o projeto aprovado pelo órgão 
competente;

 IV - Galerias de águas pluviais 
com bocas de lobo de acordo com as 
especificações técnicas indicadas pelo 
órgão competente, com apresentação de 
solução técnica com relação às águas 
pluviais que venha a minimizar a carga 
poluidora a ser conduzida ao manancial 
através das águas pluviais, nas Áreas de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais 
da Bacia Hidrográfica do Rio das Pedras  
01 e 02;

 V - Rede de energia elétrica e 
iluminação em todas as vias de circulação, 
de acordo com projeto aprovado pelo 
órgão competente;

 VI - Rede de esgoto, juntamente 
com a elevatória de recalque de acordo 
com projeto aprovado pelo órgão 
competente.

 P a r á g r a f o  Ú n i c o  -  N o s  
desmembramentos  v incu lados  à  
edificação será exigida a execução de 
calçamento do passeio interno e externo 
ao imóvel objeto do empreendimento.

 Art. 36 - Larguras de Vias, 
púb l i cas  ou  par t i cu la res ,  á reas  
institucionais, áreas de lazer e demais 
disposições seguem especificações de 
legislação em vigência.

 Parágrafo Único - Para o caso de 
desmembramentos  v incu lados  à  
edificação as larguras de vias e passeios 
se adota o estabelecido para a Zona de 
Proteção da Bacia do Rio Cascavel, 
conforme Zoneamento em vigência.

 Art. 37 - Demais disposições 
sobre parcelamento do solo e edificações, 
c o n d o m í n i o s  e  e x i g ê n c i a s  d e  
infraestrutura  segue o disposto nas 
legislações vigentes, ressaltando-se as 
legislações do Plano Diretor (16/06) , de 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 
(24/08), Decreto Municipal 2100/2010, 
Parcelamento do Solo (6766/79 e 45/87), 
Lei Federal de Recursos Hídricos 9433/97, 
L e i  E s t a d u a l  d e  R e c u r s o s  
Hídricos12726/99 e 8935/89, Lei Federal 
de Saneamento 11445/07, Resolução 
Conama 357/2005.
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CAPÍTULO V

Dos Usos Permitidos, Não permitidos 
e Passíveis de Permissão

Seção I

Dos Usos Residenciais

 Art. 38 - O uso residencial 
admitido nas Áreas de Proteção e 
Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras 01 e 02  é exclusivamente 
o residencial  unifamiliar, não sendo 
admitido o uso residencial coletivo, salvo o 
disposto nos parágrafos primeiro do art. 14 
e art.18.

 Art. 39 - O uso residencial 
admitido nas Áreas de Proteção e 
Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras 03 e 04 é prioritariamente o 
residencial  unifamiliar, sendo admitido o 
uso residencial coletivo na forma de 
condomínios horizontais e verticais, de uso 
misto (comercial e residencial), na forma 
de desmembramentos vinculados à 
edificação, desde que atendidos os 
parâmetros urbanísticos definidos no 
Capítulo IV desta normativa, obedecidas 
as ex igências de in f raestrutura,   
adequações do Sistema Viário e demais 
disposições desta normativa.

Seção II

Dos Usos Industriais

 Art. 40 - No que se refere às 
atividades industriais, aplicam-se às Áreas 
de Proteção e Recuperação do Manancial 
da Bacia do Rio das Pedras:

 I - a implantação de novas 
atividades industriais dependem de 
consulta prévia ao CONCIDADE e ao IAP, 
no que diz respeito à consulta de uso e 
ocupação do solo, de acordo com a 
legislação que disciplina o licenciamento 
ambiental no Estado;

 II - o licenciamento de novas 
atividades industriais pelo Município fica 
vinculado ao cumprimento das exigências 
ambientais pertinentes com a devida 
apresentação do licenciamento expedido 
pelo órgão ambiental estadual;

 III - as indústrias regularmente já 
instaladas nas Áreas de Proteção do 
Manancial da Bacia do Rio das Pedras , 
que em função desta normativa ou 
legislações pertinentes tornem-se 
inadequadas, poderão, a critério do órgão 
a m b i e n ta l  c o m p e te n te ,  t e r  s e u  
licenciamento concedido, através da 
elaboração de um termo de ajuste de 
conduta e prazo para alteração de 
localização desde que atendidas as 
exigências ambientais pertinentes.

Sub-Seção I

Das Proibições

 Art. 41 - Nas  Áreas de Proteção e 
Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras é terminantemente 
proibido a implantação de:

 I - frigorífico;

 II - matadouros;

 III - curtumes;

 IV - indústria de refino de açúcar;

 V - indústria de extração e refino 
de óleos vegetais;

 VI - indústria de fermento e 
leveduras;

 VII - fecularias;

 VIII - lavanderias industriais;

 IX - indústrias têxteis;

 X - tinturarias industriais;

 XI - indústria de pilhas, baterias e 
outros acumuladores;

 XII - indústria de preservantes de 
madeira;

 XIII - indústria de fabricação de 
chapas, placas de madeira aglomerada, 
prensada ou compensada;

 XIV - indústria de papel e celulose;

 XV - indústria de borracha;

 XVI - indústria de químicas em 
geral;

 XVII - atividades de destinação de 
resíduos urbanos e industriais (depósitos 
de lixo, ainda que recicláveis, aterros 
sanitários);

 XVIII - depósitos de agrotóxicos e 
de produtos químicos perigosos;

 XIX - postos de abastecimento e 
serviços (troca de óleo, lavagem de 
veículos em geral);

 X X  –  e s t a b e l e c i m e n t o s  
hospitalares (hospitais, sanatórios e 
leprosários);

 XXI - a implantação de cemitérios;

 XXII - Indústrias ou Usinas que 
processem materiais radioativos;

 XXIII - Indústrias Metalúrgicas 
não ferrosos (que trabalhe com materais 
tóxicos);

 XXIV – Galvanoplastias;

 XXV - Artefatos de Amianto;

 XXVI – Marmorarias;

 XXVII – Serralherias;

 XXVIII – Madeireiras;

 XXIX – Marcenarias;

 XXX - Ferros velhos e sucatas;

 XXXI -  Hotéis,  Casas de 
Hospedagem (Nas áreas 01 e 02);

 XXXII - Oficinas mecânicas e 
funilarias (Nas áreas 01 e 02).

SubSeção II

Dos Passíveis de Permissão

 Art. 42 - Nas Áreas de Proteção e 
Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras poderão ser permissíveis a 
implantação de:

 I - industrialização de produtos 
derivados de origem animal e vegetal;

 II - indústria de bebidas alcoólicas 
e não alcoólicas;

 III - indústrias metalúrgicas;

 IV - indústrias mecânicas;

 V - indústria de material de 
transporte;

 VI - a implantação de crematórios.

 Art. 43 - A aprovação ou 
ampliação das atividades permissíveis 
depende de análise pelos órgãos 
competentes e da demonstração quanto à 
sua natureza de que não são perigosas, 
nocivas ou incômodas para às Áreas de 
Proteção e Recuperação do Manancial da 
Bacia do Rio das Pedras e especialmente 
que não causem risco a qualidade e 
quantidade de água dos mananciais e 
sistemas hídricos da Bacia do Rio das 
Pedras, através dos instrumentos 
referidos no Capítulo III desta normativa.

Seção III

Dos Usos Comerciais e de Serviços

 Art. 44 - Nas Áreas de Proteção e 
Recuperação do Manancial da Bacia do 
Rio das Pedras são permitidos usos 
relativos ao comércio e prestação de 
serviço estabelecidos para as demais 
áreas conforme Item 6, do Quadro I - 
Classificação de Comércio e Serviços dos 
Usos e Localização, da lei 24/2008 de 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, 
salvo os conflitantes com as proibições já 
estabelecidos nesta normativa.

CAPÍTULO VI

Do Licenciamento, das Penalidades e 
da Fiscalização

 Art. 45 – O licenciamento 
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administrativo caberá às Secretarias Municipais, em processos 
que deverão tramitar ordinariamente junto ao Município.

 Art. 46 – A fiscalização quanto a execução desta 
Normativa ficará a cargo das Secretarias Municipais responsáveis 
pelo licenciamento.

 Art. 47 – Os emolumentos referentes aos atos definidos 
na presente normativa serão cobrados em conformidade com o 
que dispõe o Código Tributário Municipal.

CAPÍTULO VII

Das Disposições Finais e Transitórias

 Art. 48 – Constituem parte integrante desta normativa o 
Mapa com delimitação da área denominada ZEPBRP – Zona 
Especial de Proteção da Bacia do Rio das Pedras, sobreposta ao 
Perímetro Urbano de Guarapuava e a Tabela 01 dos parâmetros de 
ocupação.

 Art. 49 – Os parâmetros urbanísticos básicos, definidos 
nesta normativa para as Áreas de Proteção e Recuperação do 
Manancial da Bacia do Rio das Pedras deverão ser reavaliados, 
periodicamente, de acordo com os dados do monitoramento, 
visando a sua manutenção ou alteração pela Comissão Especial 
de Estudo da Bacia do Rio das Pedras, vinculada ao CONCIDADE. 

 Art. 50 – Para a avaliação permanente das correlações 
entre uso do solo, qualidade, regime e quantidade da água, 
poderão ser utilizados outros instrumentos de modelagem 
matemática, além dos já previstos nesta normativa.

 Art. 51 – Para imóveis onde seja possível a alteração das 
características topográficas, de forma que deixe de se localizar ou 
contribuir na área de abrangência da Bacia do Rio das Pedras, 
mediante a apresentação de laudo técnico comprobatório, 
assinado por profissional da área, o zoneamento a ser considerado 
para as diretrizes de ocupação passará a ser a zona adjacente.

 Art. 52 – As solicitações de regularização das edificações 
já existentes, deverão ser analisadas pela Comissão Especial de 
Estudo da Bacia do Rio das Pedras, vinculada ao CONCIDADE. 

 Art. 53 – A liberação dos alvarás de funcionamento, tanto 
para as novas edificações, quanto para as já existentes, deverão 
observar as disposições desta Normativa, especialmente no que 
concerne ao uso. 

 Art. 54 – As obras iniciadas anteriormente a publicação 
desta Normativa serão fiscalizadas (desde que não sofram 
paralisação) de acordo com a legislação vigente na data da 
expedição do Alvará de Execução de Obra.

 Art. 55 – Os casos omissos serão estudados e julgados 
pelo CONCIDADE, aplicando-se as Leis, decretos e regulamentos 
especiais.

 Art. 56 – Esta Resolução Normativa entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, em 11 de setembro de 2012.

(a) FRANCISCO CARLOS ANDRIATA
Presidente do CONCIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

 LEI No. 02/2012 – Poder Legislativo.

 Súmula: Dispõe sobre a reposição salarial dos 
servidores efetivos,   aposentados e pensionistas da Câmara 
Municipal de Guarapuava e da outras providências.

 A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná 
aprovou, e eu, João Carlos Gonçalves – Presidente em Exercício 
PROMULGO a seguinte Lei:-

 Art. 1º - Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder 
reposição salarial aos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, 
Aposentados e Pensionistas em 3,65% (três vírgula sessenta e 
cinco por cento), referente à variação do IGP-M no período de maio 
de 2011 a abril de 2012, com efeito retroativo a 1º de maio de 2012.            
                             
 Parágrafo Único - Ficam alterados e integram a presente 
Lei, os valores das Tabelas constantes dos Anexos II e III da Lei 
01/2001, conforme reposição estabelecida no artigo 1º desta Lei. 
                                
 Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guarapuava, em 10 de 
setembro de 2012.  

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente em exercício

Parte integrante da de Lei nº. 02/2012(Legislativo)

ANEXO II

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Guarapuava, 10 de setembro de 2012.

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente em exercício
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DECRETO Nº 64/2012
                           
 O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,

RESOLVE 

 Nomear o servidor efetivo Pedro Vilso Padilha da Rosa, 
matrícula funcional 032-1, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Coordenador do Departamento de Contabilidade, 
nível FG/ef, lotado na Diretoria de Gestão Financeira a partir desta 
data. 
                       
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 03 de setembro 
de 2012.   

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

PORTARIA Nº. 101/2012

O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R  E  S  O  L  V  E

 Art. 1º. Designar o servidor efetivo Marcelo Pereira 
Maciel, CPF 006.342.219-06, matrícula 164-1, como pregoeiro 
titular, para juntamente com a equipe de apoio permanente, 
efetuar os procedimentos administrativos concernentes aos 
processos de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO ou 
PRESENCIAL, inclusive para registro de preços, no âmbito do 
Poder Legislativo Municipal. 

 Art. 2º. Designar os servidores efetivos Kauê Hansen 
Gapski Pereira e Marcelo do Nascimento Cerqueira para 
comporem a equipe de apoio administrativa concernentes aos 
processos de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO ou 
PRESENCIAL, inclusive para registro de preços. 

 Art. 3º. As atividades do pregoeiro deverão ser 
acompanhadas pelos membros da equipe de apoio permanente.

 Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, se revogado  as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava 
em, 10 de setembro de 2012.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
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MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
NDRH – NÚCLEO  DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS

 O NDRH do Município de Guarapuava, no uso de suas 
atribuições, torna pública a lista dos Candidatos, que NÃO 
COMPARECERAM ou NÃO PREENCHERAM os requisitos 
exigidos para assumir suas funções, conforme abaixo:

Concurso nº. 001/12

Edital nº: 35/12

Cargo: Psicólogo

Cargo: Oficial Administrativo

Guarapuava, 27 de Agosto  de 2012.

NDRH
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 Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho 
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela, 
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas 
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar 
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação, 
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do 
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito 
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do 
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do 
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1770, data em que se comemorava a 
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que 
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.

 Outra data muito importante é a de 17 de junho de 1810, quando o Comandante Diogo Pinto de Azevedo Portugal e mais 
300 pessoas que formavam a Real Expedição Colonizadora, efetivaram a conquista e povoação dos campos de Guarapuava. Uma 
história de luta e conquistas de mais de 200 anos.
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