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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 22 de dezembro de 2016 
Veiculação: 22 de dezembro de 2016

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXI Nº 1113

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS
LEI COMPLEMENTAR N°070/2016

Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Guarapuava 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica aprovado e instituído o Plano Diretor do Município 
de Guarapuava para o decênio 2016 a 2026, em conformidade 
com o art. 182 da Constituição Federal e com a Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.
 
Art. 2º O Plano Diretor do Município de Guarapuava visa pro-
piciar melhores condições para o desenvolvimento integrado 
e harmônico e o bem-estar social da comunidade e é o instru-
mento básico, global e estratégico da política de desenvolvi-
mento urbano do Município, sendo obrigatório para todos os 
agentes públicos, privados e sociais que atuam na cidade.
 
Art. 3º O Município de Guarapuava deverá encaminhar Pro-
jetos de Lei Complementares e ainda resoluções normativas 
através do Conselho do Plano Diretor do Município de Guara-
puava - CONCIDADE, a fim de regulamentar as matérias trata-
das neste Plano Diretor, como forma de viabilizar a sua efetiva 
aplicação, evitando incompatibilidades e conflitos entre legisla-
ções e consequente prejuízo às diretrizes propostas no Plano.

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS GERAIS

Art. 4º Os agentes públicos, privados e sociais responsáveis 
pelas políticas e normas explicitadas nesta Lei Complementar, 
devem observar e aplicar os seguintes princípios:
 I - Direito de todos de acesso à terra urbana, moradia, 
saneamento ambiental, saúde, educação, assistência social, 
lazer, trabalho e renda, bem como a espaços públicos, equipa-
mentos, infraestrutura urbana e serviços urbanos, transporte, 
ao patrimônio ambiental e cultural da cidade;
 II - Preservação, proteção e recuperação do meio am-
biente natural;
 III - Respeito às funções sociais da cidade e à função 
social da propriedade;
 IV - Participação da população nos processos de deci-
são e de planejamento;
 V - Priorização do bem-estar coletivo em relação ao 
individual.

Art. 5º Para que o município e a cidade cumpram suas funções 
sociais, a política de desenvolvimento expressa nesta Lei fixa 
os seguintes objetivos gerais:
 I - Elevar a qualidade de vida da população, particu-
larmente no que se refere à saúde, à educação, à cultura, às 
condições habitacionais, à infraestrutura e aos serviços públi-
cos, de forma a promover a inclusão social e a redução das 

desigualdades que atingem diferentes camadas da população 
e regiões da cidade;
 II - Promover o desenvolvimento sustentável e a equi-
dade social no Município;
 III - Elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio 
da preservação dos recursos naturais e da proteção do patri-
mônio histórico, artístico, cultural, urbanístico e paisagístico;
 IV - Democratizar o acesso à terra e à habitação, esti-
mulando os mercados acessíveis às faixas de menor renda;
 V - Orientar a distribuição espacial da população, das 
atividades econômicas, dos equipamentos e dos serviços pú-
blicos no território do Município, conforme as diretrizes de cres-
cimento, vocação, infraestrutura, recursos naturais e culturais;
 VI - Aumentar a eficiência econômica da cidade, de 
forma a ampliar os benefícios sociais e reduzir os custos ope-
racionais para o setor público por meio do aperfeiçoamento ad-
ministrativo;
 VII - Racionalizar o uso da infraestrutura instalada, em 
particular a do sistema viário e dos transportes, evitando sua 
sobrecarga ou ociosidade;
 VIII - Recuperar os investimentos feitos pelo poder pú-
blico municipal na realização de infraestrutura pública que pro-
porcione a valorização de imóveis urbanos;
 IX - Incorporar as diretrizes e as prioridades contidas 
neste Plano Diretor ao Plano Plurianual de Aplicação, às Dire-
trizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual;
 X - Permitir a participação da iniciativa privada em 
ações relativas ao processo de urbanização, mediante a utili-
zação de instrumentos urbanísticos diversificados, compatíveis 
com as funções sociais da cidade.
 
Art. 6º O Plano Plurianual de Aplicação, as Diretrizes Orça-
mentárias e o Orçamento Anual deverão incorporar as diretri-
zes e as prioridades contidas nesta Lei, instrumento básico do 
processo de planejamento municipal.
Parágrafo único. Sem prejuízo à autonomia municipal, o Plano 
Diretor do Município deverá ser compatível com os planos na-
cionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social.

Art. 7º O Plano Diretor do Município abrange a totalidade de 
seu território, estabelecendo diretrizes gerais para:
 I - A política de desenvolvimento econômico;
 II - A política de desenvolvimento social;
 III - A política de desenvolvimento urbano-ambiental;
 IV - A gestão democrática.
 Art. 8º O processo de planejamento municipal dar-se-á 
de forma integrada, contínua e permanente, em conformidade 
com as diretrizes estabelecidas nesta Lei Complementar, sob 
coordenação e monitoramento do CONCIDADE, da Secretaria 
Municipal de Habitação e Urbanismo e demais órgãos afins.
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CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

Seção I
Do Macrozoneamento Territorial
Art. 9º Para a ordenação do uso e ocupação do solo, o ter-
ritório do Município fica dividido em Zona Rural, Zona Urba-
na, Zona de Expansão Urbana dos Distritos Sede, Entre Rios, 
Guará, Guairacá e Palmeirinha, de acordo com delimitação do 
Mapa 01 - Macrozoneamento Territorial, parte integrante desta 
Lei Complementar.

Art. 10. Considera-se Zona Rural toda a porção de território 
do Município destinada predominantemente a atividades não 
urbanas, à proteção ambiental e/ou às indicadas às atividades 
agrícolas, pecuárias, florestais e agroindustriais.
 § 1º As ocupações na forma de parcelamentos não re-
gulares com características urbanas, localizados em zona rural 
do Município, poderão ser transformados em Zonas Urbanas 
específicas para fins de regularização fundiária e urbanística, 
desde que justificado o interesse público e social a exemplo da 
Vila Machado no Distrito de Entre Rios.
 § 2º Poderão ser consideradas rurais as áreas inseri-
das no perímetro urbano que não constituem em zona de ex-
pansão urbana e que possuem restrição urbanística para ocu-
pação na forma urbana, apropriadas às atividades urbanas de 
baixo impacto conciliadas com atividades rurais a exemplo das 
áreas localizadas no Bairro Olarias e ao longo da Estrada Mu-
nicipal do Guairacá, e que deverão ser motivo de normatização 
específica para urbanização, uso e ocupação e tributação.

Art. 11. Considera-se Zona Urbana toda a porção do território 
do Município, apropriada predominantemente às funções urba-
nas e que se encontram delimitadas pelo Perímetro Urbano.
Parágrafo único. As delimitações dos bairros e a sua respectiva 
denominação bem como a delimitação do Perímetro Urbano, 
constam do Mapa 02, integrante a esta lei, onde constam a 
expansão e as alterações nas delimitações dos Bairros Indus-
trial, Aldeia, Olarias e Araucárias e a ainda a criação do Bairro 
Cidade dos Lagos, conforme a Lei Federal N. 12.608 de 2012.

Art. 12. Considera-se Zona de Expansão Urbana as porções 
do território delimitadas no Mapa 03, que inseridas ou não no 
perímetro urbano são indicadas à expansão das atividades ur-
banas.
 § 1º A fim de que uma zona de expansão urbana possa 
ser utilizada para a implantação de novos loteamentos faz-se 
necessário a alteração da Lei de Perímetro Urbano.
 § 2º É proibida a alteração do Perímetro Urbano ao 
longo da divisa com os limites da Bacia do Rio das Pedras.
 § 3º Quaisquer propostas de alteração do Perímetro 
Urbano devem ser analisadas e aprovadas pelo CONCIDADE, 
observando o que estabelece a Lei Federal nº12.608 de 2012, 
que alterou o art. 42-B da lei Federal 10.257 de 2001 referente 
ao Estatuto da Cidade.

Seção II
Do MacroZoneamento das Zonas Urbanas
Art. 13. As Zonas Urbanas do Município de Guarapuava ficam-
delimitadas conforme Macrozoneamento de Uso e Ocupação, 
conforme mapeamentos integrantes desta Lei, quais sejam:
 I - Mapa 03 - Macrozoneamento do Distrito Sede;
 II - Mapa 04 - Macrozoneamento do Distrito de Entre 
Rios - Colônia Vitória;
 III - Mapa 05 - Macrozoneamento do Distrito de Entre 
Rios - Colônia Cachoeira;
 IV - Mapa 06 - Macrozoneamento do Distrito de Entre 
Rios - Colônia Socorro;

 V - Mapa 07 - Macrozoneamento do Distrito de Entre 
Rios - Colônia Samambaia;
 VI - Mapa 08 - Macrozoneamento do Distrito de Entre 
Rios - Colônia Jordãozinho;
 VII - Mapa 09 - Macrozoneamento do Distrito de Pal-
meirinha;
 VIII - Mapa 10 - Macrozoneamento do Distrito do Gua-
rá;
 IX - Mapa 11 - Macrozoneamento do Distrito do Guai-
racá.
 X - Mapa 12- Células de Planejamento, Vias de Aden-
samento, Vias passíveis de Alargamento e Centros de Célula
 XI - Mapa 13.1 - Sistema viário - Hierarquia do Sistema 
Viário
 XII - Mapa 13.2 Sistema Viário - Vias de Adensamento 
e passíveis de Alargamento
 XIII - Mapa 14 - Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS)
 XIV - Mapa 15 - Áreas Sujeitas à Inundação e Arroios 
com Proibição de Canalização
 Art. 14. As Zonas Urbanas do Distrito Sede referidas 
no Art.13, referentes ao Mapa 03 são compreendidas pelas Zo-
nascorrespondentes à:
 I - Zona Central Estendida - ZCE;
 II - Zona de Densificação - ZD;
 III - Zona de Expansão Controlada - ZEC;
 IV - Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel e da 
Bacia do Rio das Pedras - ZPBC e ZPBRP;
 V - Zonas Industriais;
 VI - Zona de Expansão Urbana;
 VII - Zonas Especiais (de Projetos Específicos, de In-
teresse Social, de Controle de Gabarito, de Transição, dentre 
outras);
 VIII - Zonas Urbanas com Características Rurais.
Parágrafo único. Ainda se sobrepõe ao Zoneamento constante 
dos incisos de I a VII, a Hierarquia do Sistema Viário, as Célu-
las de Planejamento, os Centros de Célula e as Vias de Aden-
samento e as Vias passíveis de alargamento.

Subseção I
Do Macrozoneamento do Distrito Sede - Zona Central Esten-
dida
Art. 15. A Zona Central Estendida tem como conceito funda-
mental, a expansão do centro tradicional do Distrito Sede e tem 
seus limites estabelecidos no Mapa 03 - de Macrozoneamento 
de Uso e Ocupação, onde as condições de disponibilidade de 
infraestrutura permitem maior adensamento como nas Zonas 
de Densificação, mas suas características de uso deverão pre-
ferencialmente concentrar atividades administrativo-institucio-
nais do serviço público, de passeio, lazer, diversão e cultura, 
admitindo-se o uso habitacional e atividades comerciais e de 
prestação de serviços. 
Parágrafo único. Os parâmetros de ocupação deverão ser es-
tabelecidos na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação em fun-
ção dos seguintes critérios:
 I - Capacidade da Infraestrutura e vocação da área 
para concentração de atividades administrativo-institucionais 
do serviço público;
 II - Definição de índices básicos de aproveitamento 
que favoreçam um melhor aproveitamento da infraestrutura 
disponível;
 III - Possibilidade de liberação acima dos coeficientes 
básicos através da Concessão Onerosa;
 IV - Previsão de densificação ordenada, consideran-
do a capacidade da infraestrutura, sistema viário, mobilidade e 
disponibilidade de área de passeio público, evitando a satura-
ção, especialmente a viária;
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 V - Controle da excessiva e inadequada impermeabili-
zação do solo exigindo soluções de micro e macrodrenagem, 
com previsão de caixas de contenção e de coleta e de reapro-
veitamento de águas de chuva;
 VI - Definição de critérios para a canalização de arroios 
e para a ocupação de imóveis interceptados por canalizações;
 VII - Definição de alargamentos de vias e de passeios 
de modo a dar garantia à mobilidade;
 VIII - Concessão Onerosa para uso em solicitações 
para construções acima dos coeficientes básicos, especial-
mente aqueles projetos que explorarem a vocação desejada 
para a Zona;
 IX - Inibição da especulação imobiliária;
 X - Previsão da aplicação da obrigatoriedade de par-
celar e edificar, sob pena da aplicação do imposto progressivo, 
em imóveis não edificados, não utilizados e subutilizados;
 XI - Previsão de áreas de estacionamentos para aten-
dimento às áreas comerciais e de serviços e incremento do 
transporte coletivo e das áreas de passeio público, especial-
mente calçadas, ciclovias e ciclofaixas e vias de pedestres;
 XII - Incentivos para edificações de habitação coletiva, 
especialmente as mistas (residencial e comercial);
 XIII - Parcerias em revitalização de áreas de comércio 
e de lazer;
 XIV - Melhoria e complementação do sistema de mobi-
lidade urbana, especialmente nos passeios e ciclovias favore-
cendo o deslocamento de pedestres e de meios não motoriza-
dos.

Subseção II
Do Macrozoneamento do Distrito Sede - Zona de Densificação
Art. 16. A Zona de Densificação tem como fundamento o me-
lhor aproveitamento e consequentemente a maior densificação 
dos locais com infraestrutura disponível e subutilizada e tem 
seus limites estabelecidos no Mapa 03 - de Macrozoneamento 
de Uso e Ocupação.

Parágrafo único. Os parâmetros de ocupação deverão ser es-
tabelecidos na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação em fun-
ção dos seguintes critérios:
 I - Capacidade da Infraestrutura;
 II - Definição de índices básicos de aproveitamento 
que favoreçam um melhor aproveitamento da infraestrutura 
disponível;
 III - Possibilidade de liberação acima dos coeficientes 
básicos através da Concessão Onerosa;
 IV - Previsão de densificação ordenada, consideran-
do a capacidade da infraestrutura, sistema viário, mobilidade e 
disponibilidade de área de passeio público, evitando a satura-
ção, especialmente a viária;
 V - Controle da excessiva e inadequada impermeabili-
zação do solo exigindo soluções de micro e macrodrenagem, 
com previsão de caixas de contenção e de coleta e reaprovei-
tamento de águas de chuva;
 VI - Definição de critérios para a canalização de arroios 
e para a ocupação de imóveis interceptados por canalizações;
 VII - Definição de alargamentos de vias e de passeios 
de modo a dar garantia à mobilidade.

Art. 17 - Deverão ser previstos a aplicação de instrumentos 
urbanísticos que induzam a ocupação nas Zonas de Densifica-
ção, quais sejam:
 I - Concessão Onerosa para uso em solicitações para 
construções acima dos coeficientes básicos;
 II - Inibição da especulação imobiliária;
 III - Previsão da aplicação da obrigatoriedade de par-

celar e edificar, sob pena da aplicação do imposto progressivo, 
em imóveis não edificados, não utilizados e subutilizados;
 IV - Previsão de áreas de estacionamentos para aten-
dimento às áreas comerciais e incremento do transporte coleti-
vo;
 V - Incentivos para edificações de habitação coletiva, 
especialmente as mistas (residencial e comercial);
 VI - Parcerias em revitalização de áreas de comércio e 
de lazer;
 VII - Melhoria e complementação do sistema de mobi-
lidade urbana, especialmente nos passeios e ciclovias favore-
cendo o deslocamento de pedestres e de meios não motoriza-
dos.

Subseção III
Do Macrozoneamento do Distrito Sede - Zona de Expansão 
Controlada
Art.18. A Zona de Expansão Controlada tem como fundamento 
evitar a expansão em áreas carentes de infraestrutura e ser-
viços públicos ao mesmo tempo que pode incentivar a ocupa-
ção a medida em que se for constatada a disponibilidade da 
infraestrutura. Tem seus limites estabelecidos no Mapa 03 - de 
Macrozoneamento de Uso e Ocupação.
Parágrafo único. Os parâmetros de ocupação deverão ser es-
tabelecidos na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação em fun-
ção dos seguintes critérios:
 I - Limitação de parâmetros urbanísticos de ocupação 
em função da indisponibilidade de infraestrutura completa;
 II - Limitação de uso e ocupação em função das faixas 
não edificáveis e de imóveis sujeitos a alagamento;
 III - Liberação de parâmetros urbanísticos de ocupação 
e adensamento a medida da constatação de disponibilidade e 
investimento em infraestrutura;
 IV - Controle de impermeabilização, com utilização de 
parâmetros restritivos de taxa de ocupação e estabelecimento 
de índice de taxa de permeabilidade;
 V - Exigência de soluções de micro e macrodrenagem 
em empreendimentos imobiliários, com previsão de caixas de 
contenção e de coleta e ainda de reaproveitamento de águas 
de chuva;
 VI - Redução da vulnerabilidade e recuperação am-
biental;
 VII - Indicação de arroios não passíveis e passíveis de 
canalização, com demarcação de seus trechos;
 VIII - Estabelecimento de faixas não edificáveis e de 
preservação permanente;
 IX - Permissão para edificações coletivas vinculadas à 
disponibilidade de infraestrutura completa, especialmente rede 
coletora de esgotamento sanitário;
 X - Não permissão para ultrapassagem dos parâme-
tros urbanísticos básicos estabelecidos a exceção de áreas 
onde for constatada a disponibilidade de infraestrutura comple-
ta e nas vias de adensamento e centros de célula, onde deverá 
receber o incremento em infraestrutura para atendimento ao 
empreendimento pretendido.

Art. 19. Deverão ser previstos a aplicação de instrumentos 
urbanísticos que induzam a ocupação ordenada e promovam 
os investimentos nas Zonas de Expansão Controlada, quais 
sejam:
 I - Incentivo à ocupação em vias de adensamento e 
de estruturação viária e centralidade de bairros ou células de 
planejamento;
 II - Incentivo ao uso comercial e misto de modo a se 
fortalecer centralidade de bairros promovendo a geração de 
emprego e renda e a diminuição da distância entre moradia e 
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trabalho;
 III - Priorização de investimentos públicos em infraes-
trutura e serviços públicos em áreas ocupadas e adensadas;
 IV - Revitalização de áreas ocupadas promovendo a 
reurbanização e a regularização fundiária de assentamentos 
precários;
 V - Revitalização de áreas degradadas recuperando a 
qualidade urbana e ambiental;
 VI - Promover a ocupação de habitação de interesse 
social;
 VII - Minimizar os problemas decorrentes de riscos pro-
movendo a desocupação de áreas inaptas à ocupação, vulne-
ráveis, sujeitas à inundação através de revitalização e destina-
ção adequada de usos.

Subseção IV
Do Macrozoneamento do Distrito Sede - Zona de Proteção de 
Bacias Hidrográficas
Art. 20. A Zona de Proteção de Bacias Hidrográficas tem como 
fundamento a proteção e recuperação ambiental e ainda o re-
tardamento da chegada do fluxo de água aos leitos principais 
que provocam alagamento nas áreas urbanas. Tem seus limi-
tes estabelecidos no Mapa 03 - de Macrozoneamento de Uso 
e Ocupação.

Art. 21. Constituem Zonas de Proteção de Bacias Hidrográfi-
cas as Bacias:
 I - Do Rio Cascavel;
 II - Do Rio das Pedras;
 III - Outras a serem delimitadas em resoluções norma-
tivas específicas pelo CONCIDADE ou Conselho Municipal de 
Meio Ambiente.
 § 1º Os parâmetros de ocupação deverão ser estabe-
lecidos na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação e/ou em 
resoluções normativas específicas em função dos seguintes 
critérios:
 I - Limitação de parâmetros urbanísticos de uso e ocu-
pação em função da necessidade de proteção ambiental e pai-
sagística;
 II - Limitação de parâmetros urbanísticos de uso e ocu-
pação em função da indisponibilidade de infraestrutura;
 III - Limitação de parâmetros urbanísticos de uso e 
ocupação em função da necessidade de contenção de imper-
meabilização, condução de lixo urbano, manutenção de quali-
dade da água de captação, contenção de cheias e enchentes, 
redução de vulnerabilidade, proteção do solo e regulação cli-
mática, proteção das áreas geotecnicamente frágeis;
 IV - Preservação de recursos naturais;
 V - Eliminação e/ou redução de situações de vulnerabi-
lidade urbana e ambiental;
 VI - Minimização dos problemas decorrentes de riscos 
promovendo a desocupação de áreas inaptas à ocupação, vul-
neráveis, sujeitas à inundação através de revitalização e desti-
nação adequada de usos;
 VII - Revitalização de áreas ocupadas promovendo a 
reurbanização e a regularização fundiária de assentamentos 
precários;
 VIII - Incentivo à ocupação em vias de adensamento e 
de estruturação viária e centralidade de bairros;
 IX - Exigência de soluções de micro e macrodrenagem 
em empreendimentos imobiliários, com previsão de caixas de 
contenção e de coleta e ainda de reaproveitamento de águas 
de chuva;
 X - Permissão para edificações coletivas vinculadas à 
disponibilidade de infraestrutura completa, especialmente rede 
coletora de esgotamento sanitário;

 XI - Não permissão para ultrapassagem dos parâme-
tros urbanísticos básicos estabelecidos a exceção das vias de 
adensamento e centros de célula;
 XII - Indicação de arroios não passíveis e passíveis de 
canalização, com demarcação de seus trechos;
 XIII - Estabelecer os instrumentos básicos para uso, 
ocupação e parcelamento do solo, com vistas à proteção do 
manancial;
 XIV - Proibir e conter a expansão urbana em áreas de 
produção hídrica do manancial;
 XV - Estabelecer as condições e os instrumentos bási-
cos para assegurar a qualidade da água para o abastecimento 
da população.
 § 2º Com relação ao uso e ocupação na área da bacia 
do Rio das Pedras, que se encontra inserida no Perímetro Ur-
bano, deverão ser estabelecidos critérios que contemplem:
 I - A proteção do manancial;
 II - A proibição e contenção da expansão urbana em 
áreas de produção hídrica do manancial, incluindo a proibição 
de alteração do perímetro urbano na área de abrangência da 
Bacia;
 III - As condições e os instrumentos básicos para asse-
gurar a qualidade da água para o abastecimento da população;
 IV - As normas para implantação da infraestrutura de 
saneamento ambiental;
 V - Sistema de monitoramento da qualidade Ambiental;
 VI - Modelo de correlação entre o uso e ocupação do 
solo e a qualidade da água do Rio das Pedras e outros instru-
mentos de modelagem para este fim;
 VII - 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;
 VIII - O desenvolvimento de ações de prevenção e re-
cuperação urbana e ambiental;
 IX - A instalação e operação de infraestrutura de sane-
amento ambiental;
 X - A definição das Áreas de Proteção e Recuperação 
do Manancial da Bacia do Rio das Pedras situadas a montante 
do Ponto de Captação e que se sobrepõe a loteamentos já 
existentes, as situadas a montante do Ponto de Captação e 
que não se sobrepõe a loteamentos já existentes; às situadas a 
jusante do Ponto de Captação e que se sobrepõe a loteamen-
tos já existentes e as situadas a jusante do Ponto de Captação 
e que se não sobrepõe a loteamentos já existentes.

Subseção V
Do Macrozoneamento do Distrito Sede - Células de Planeja-
mento
Art. 22. As Células de Planejamento, tem como fundamento a 
articulação de políticas públicas setoriais no território, indispen-
sáveis para garantir o direito de cidadania e reduzir a desigual-
dade sócio-territorial e gerar novas centralidades em regiões 
menos estruturadas e qualificar as já existentes. Tem seus li-
mites estabelecidos no Mapa 08 - de Células de Planejamento, 
Vias de Adensamento e Centros de Célula.
Parágrafo único. As Células de Planejamento deverão ser de-
talhadas na Legislação de Zoneamento de Uso e Ocupação ou 
em resoluções normativas abrangendo a hierarquia do Sistema 
Viário, as Vias de Adensamento, os Centros de Célula e os pa-
râmetros urbanísticos, em função dos seguintes critérios:
 I - Estímulo a melhor utilização e racionalidade do sis-
tema viário instalado, seja na fluidez e direcionamento de trân-
sito e mobilidade, seja no uso e ocupação ao longo do mesmo;
 II - Melhoria e complementação do sistema de mobili-
dade integrando os diversos sistemas motorizados e não mo-
torizados ao longo dos eixos de estruturação viária;
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 III - Estímulo à formação de centros de comércio e de 
prestação de serviços, desvinculados da área central;
 IV - Estímulo à melhor utilização e racionalidade do 
sistema viário instalado, seja na fluidez e direcionamento de 
trânsito e mobilidade, seja no uso e ocupação ao longo do 
mesmo - Diferenciação das Vias de Adensamento e Centrais 
de Células através de tratamento urbanístico diferenciado para 
identificação da via e sua função;
 V - Estabelecimento de vias de adensamento de ocu-
pação mista e de média/alta densidade; formado pelas vias de 
contorno e vias comerciais de Células;
 VI - Definição de Hierarquização Viária, para vincula-
ção de seu uso e ocupação de acordo com a função de cada 
via;
 VII - Estabelecimento de parâmetros diferenciados de 
uso e ocupação como estímulo à efetividade da implantação do 
direcionamento pretendido;
 VIII - Incentivo à efetivação de usos residenciais coleti-
vos, inclusive atividades industriais e de logística visando a am-
pliação de ofertas de trabalho, diminuição de deslocamentos 
entre moradia e trabalho e disponibilidade de acesso a serviços 
e usos ao longo dos trajetos.

Subseção VI
Do Macrozoneamento do Distrito Sede - Zonas Industriais
Art. 23. As Zonas Industriais são aquelas destinadas principal-
mente às atividades de produção, constantes do zoneamento. 
Tem seus limites estabelecidos no Mapa 03 - de Macrozonea-
mento de Uso e Ocupação.
 Parágrafo único. Os parâmetros de ocupação deverão 
ser estabelecidos na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação 
e/ou em resoluções normativas específicas em função dos se-
guintes critérios:
 I - Delimitação de Zona Industrial I queé caracterizada 
por áreas de maior concentração da atividade industrial, inseri-
das em parques industriais consolidados, mas que, no entanto, 
estão inseridas próximas à malha urbana, com proximidade e 
convivência com outros usos, devendo, portanto, restringir seu 
uso para atividades não poluitivas, conforme estabelecer os ór-
gãos ambientais licenciadores;
 II - Delimitação de Zona Industrial II que se caracte-
riza por ter uso exclusivo industrial, isolado de outros usos, 
destinando-se à função de abrigar indústrias incomodas à vizi-
nhança e/ou poluitivas e sua permissão para instalação deverá 
obedecer às legislações ambientais pertinentes;
 III - Delimitação de Eixos Industriais que se caracteri-
zam por ter uso de maior concentração da atividade industrial, 
que possuem condições de convivência com usos de maior 
porte como depósitos, oficinas, ou ainda serviços típicos de 
atividades instaladas ao longo de vias marginais às vias rodo-
viárias, mas que também estão próximas à malha urbana, de-
vendo haver um controle das atividades incomodas, a critério 
dos órgãos licenciadores ambientais

Subseção VII
Do Macrozoneamento do Distrito Sede - Zonas Especiais
Art. 24.A paisagem da cidade é um bem ambiental e constitui 
elemento essencial ao bem-estar e à sensação de conforto in-
dividual e social, fundamental para a qualidade de vida, sendo 
que o uso e ocupação do solo urbano deverão garantir o direito 
do cidadão a fruição da paisagem, através de:
 I - Identificação, leitura e apreensão da paisagem e de 
seuselementos constitutivos, públicos e privados;
 II - Preservação da memória e do 
patrimôniohistórico,cultural, religioso e ambiental e a valoriza-
ção do ambiente natural e construído;

 III - Contribuir para a preservação e a visualização dos 
elementosnaturais tomados em seu conjunto e em suas pecu-
liaridades ambientais;
 IV - Condicionar a regulação do uso e ocupação do 
solo e a implantação de infraestrutura a preservação da paisa-
gem urbana em seu conjunto e a melhorada qualidade de vida 
da população.
 § 1ºA delimitação das zonas especiais se sobrepõe 
aos demais zoneamentos de uso e ocupação e às células de 
planejamento em que as mesmas se situam e estão sujeitas a 
mapeamento de localização e de regulamentação específica 
de uso e ocupação, através de legislação específica ou ainda 
por resolução normativa a ser elaborada pelo Concidade, ouvi-
dos os conselhos afins.
 § 2º São áreas pertencentes à Zona Especial as áreas 
de proteção ambiental, as de fundos de vale, de recursos hídri-
cos ou de captação, as matas nativas, as de solos orgânicos, 
as pedreiras, as lagoas, a área de inundação do Rio Cascavel 
e Xarquinho, a bacia de contribuição da área de inundação, as 
de controle de gabarito, de interesse público, de interesse so-
cial, as de projetos específicos, áreas pertencentes ao eixo de 
cultura lazer e turismo, as áreas de entorno da Estação de Tra-
tamento de Esgoto, áreas já mapeadas ou a serem mapeadas, 
de acordo com Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo 
e CONCIDADE.

Art. 25. Ficam delimitadas dentro do perímetro urbano as Zonas 
Especiais de Projetos Específicos, que pelas características 
de seu solo, topografia, necessidade de proteção ambiental, 
possibilidades de alagamento, proteção paisagística, cultural 
e/ou de suas condições hídricas, que apresentam restrição à 
implantação de atividades urbanas, necessitando de normas 
específicas de uso e ocupação, com o objetivo precípuo do 
resguardo de proteção do meio ambiente ou por oferecerem 
risco à vizinhança, devendo haver controle de uso.
 §1º Os perímetros das Zonas Especiais de Projetos 
Específicos referidas no caput deste artigo, encontram-se deli-
mitados no Mapa 03 - Macrozoneamento Territorial.
 § 2º A Zona Especial de Projetos Específicos - Sujei-
tas à inundação e Parque Linear, impõe restrição de uso e de 
construção de edificações, podendo em alguns casos incor-
porar projetos específicos ou ser parcialmente utilizados para 
edificação, mediante parecer da secretaria municipal de meio 
ambiente.
§ 3º A Zona Especial que abrange as áreas onde se situam os 
terminais de combustível deve ter normatização específica a 
ser elaborada pela Secretaria Municipal de Habitação e Urba-
nismo e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, devendo ser 
elaborados termos de ajustamento de conduta que incorporem 
a previsão de saída das atividades daquela localização, deven-
do ser estabelecidos prazos para tal.
§ 4º A Zona Especial que abrange o entorno da Estação de 
Tratamento de Esgoto deverá ter previsão de uso restrito, es-
pecialmente o residencial coletivo e a implantação de novos lo-
teamentos, que não os industriais, não isentando a concessio-
nária de investimentos e serviços necessários na estação, que 
minimize os impactos e odores, bem como as consequências 
de restrição de uso, impostas às propriedades vizinhas.

§ 5º Aplicam-se às áreas previstas no § 4º descontos e/ou isen-
ções de IPTU, em detrimento da restrição de uso.
§ 6º A Zona Especial de projetos específicos, que abrange o 
Parque das Araucárias, deverá prever uso e ocupação a serem 
determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
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Art. 26. As zonas especiais de controle de gabarito são delimi-
tadas em função do entorno de áreas onde ocorre o passeio 
público ou onde o mesmo pode estar previsto, com ênfase às 
áreas de lagoas, parques, praças, pedreiras ou localizadas em 
lugares de observação da paisagem e pelas áreas situadas 
nas encostas destas elevações, especialmente às situadas no 
Vale do Jordão ou ainda em função de restrição de uso como 
entorno do aeroporto, faixa de eixos de micro-ondas de ante-
nas de telefonia.
 §1º As zonas especiais de controle de gabarito encon-
tram-se delimitadas no Mapa 03 - Macrozoneamento Territorial, 
podendo ser alteradas e/ou acrescentadas, mediante legisla-
ção específica ou conforme resolução normativa do CONCIDA-
DE.
§2º As Zona Especial de Entorno do Aeroporto deverá ter reso-
lução normativa própria, que considere o controle de gabarito e 
as normativas da aeronáutica.

Subseção VIII
Das Zonas de Expansão Urbana
Art. 27. As Zonas de Expansão Urbana do Distrito Sede cons-
tam do Mapa 03 do Macrozoneamento Territorial.
 § 1º As futuras inclusões da Zona de Expansão Urbana 
ao Perímetro Urbano, dependerão de análise e autorização do 
CONCIDADE.
 § 2º As possíveis inclusões deverão ser acompanha-
das de devidas justificativas que incorporem interesse social e 
soluções à infraestrutura urbana e de equipamentos comunitá-
rios.

Subseção IX
Das Zonas Urbanas com Características Rurais
Art. 28. As Zonas Urbanas com características rurais constam 
do Mapa 03 do Macrozoneamento do Distrito Sede e ainda po-
dem compreender:
 I - Zonas a serem mapeadas pelo CONCIDADE ao lon-
go de vigência desta Lei;
 II - Os lotes suburbanos das áreas urbanas do Distrito 
de Entre Rios;
 III - As áreas inseridas nos perímetros urbanos, mas 
que não devem ser objetos de loteamentos ou adensamento, 
podendo ter continuidade de usos rurais compatíveis com a 
vizinhança urbana ou ainda alguns usos urbanos.
Parágrafo único: Aplicam-se às áreas urbanas com caracterís-
ticas rurais descontos e/ou isenções de imposto sobre a pro-
priedade territorial urbana ou ainda o pagamento do imposto 
sobre a propriedade rural em substituição ao imposto sobre a 
propriedade territorial urbana.

Subseção X
Do Macrozoneamento - Distrito de Entre Rios
Art. 29. As regulamentações de Uso e Ocupação e Parcela-
mento do Solo para as áreas urbanas do Distrito de Entre Rios 
deverão ser estabelecidas de acordo com macrozoneamento 
constante dos Mapas 04a 09 e conforme disposto nos artigos 
13 e 14 desta lei.
Parágrafo único. As normatizações de uso e ocupação deverão 
ser definidas em legislação específica ou através de resolução 
normativa a ser determinada pelo CONCIDADE.

Art. 30. Os parâmetros de uso e ocupação e determinação dos 
tamanhos de lote deverão ser estabelecidos em função dos 
seguintes critérios:
 I - Capacidade da Infraestrutura e demanda para o pro-
vimento de lotes;

 II - Definição de índices básicos de aproveitamento 
que favoreçam um melhor aproveitamento da infraestrutura 
disponível;
 III - Previsão de densificação ordenada, considerando 
a capacidade da infraestrutura, sistema viário e mobilidade e 
disponibilidade de área de passeio público;
 IV - Definição de critérios para a canalização de arroios 
e para a ocupação de imóveis interceptados por canalizações;
 V - Definição de alargamentos de corredores a fim de 
que venham a se tornar vias oficiais do sistema viário;
 VI - Definição de continuidade de vias para a implanta-
ção de futuros loteamentos;
 VII - Definição de áreas de transição e especificação 
de uso a exemplo da área do entorno do aeroporto e parque 
industrial;
 VIII - Definição de incentivos e diretrizes para o res-
guardo da herança cultural, histórica, paisagística e patrimonial 
da localidade;
 IX - Definição de incentivos e diretrizes para o desen-
volvimento econômico voltado ao turismo.

Subseção XI
Do Macrozoneamento - Distrito de Palmeirinha
Art. 31. As regulamentações de Uso e Ocupação e Parcela-
mento do Solo para as áreas urbanas do Distrito de Palmei-
rinha deverão ser estabelecidas de acordo com macrozonea-
mento constante do Mapa 09 e conforme disposto nos artigos 
13 e 14 desta lei.
Parágrafo único. As normatizações de uso e ocupação deverão 
ser definidas em legislação específica ou através de resolução 
normativa a ser determinada pelo CONCIDADE.
 Art. 32. Os parâmetros de uso e ocupação e determi-
nação dos tamanhos de lote deverão ser estabelecidos em fun-
ção dos seguintes critérios:
 I - Capacidade da Infraestrutura e demanda para o pro-
vimento de lotes;
 II - Definição de índices básicos de aproveitamento 
que favoreçam um melhor aproveitamento da infraestrutura 
disponível;
 III - Previsão de densificação ordenada, considerando 
a capacidade da infraestrutura, sistema viário e mobilidade e 
disponibilidade de área de passeio público;
 IV - Definição de critérios para a canalização de arroios 
e para a ocupação de imóveis interceptados por canalizações;
 V - Definição de continuidade de vias para a implanta-
ção de futuros loteamentos.

Subseção XII
Do Macrozoneamento - Distrito do Guará
Art. 33. As regulamentações de Uso e Ocupação e Parcela-
mento do Solo para as áreas urbanas do Distrito de Palmei-
rinha deverão ser estabelecidas de acordo com macrozonea-
mento constante do Mapa 10 e conforme disposto nos artigos 
13 e 14 desta lei.
Parágrafo único. As normatizações de uso e ocupação deverão 
ser definidas em legislação específica ou através de resolução 
normativa a ser determinada pelo CONCIDADE.

Art. 34. Os parâmetros de uso e ocupação e determinação dos 
tamanhos de lote deverão ser estabelecidos em função dos 
seguintes critérios:
 I - Capacidade da Infraestrutura e demanda para o pro-
vimento de lotes;
 II - Definição de índices básicos de aproveitamento 
que favoreçam um melhor aproveitamento da infraestrutura 
disponível;
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 III - Previsão de densificação ordenada, considerando 
a capacidade da infraestrutura, sistema viário e mobilidade e 
disponibilidade de área de passeio público;
 IV - Definição de critérios para a canalização de arroios 
e para a ocupação de imóveis interceptados por canalizações;
 V - Definição de continuidade de vias para a implanta-
ção de futuros loteamentos.

Subseção XIII
Do Macrozoneamento - Distrito de Guairacá
Art. 35. As regulamentações de Uso e Ocupação e Parcela-
mento do Solo para as áreas urbanas do Distrito de Palmei-
rinha deverão ser estabelecidas de acordo com macrozonea-
mento constante do Mapa 11 e conforme disposto nos artigos 
13 e 14 desta lei.
Parágrafo único. As normatizações de uso e ocupação deverão 
ser definidas em legislação específica ou através de resolução 
normativa a ser determinada pelo CONCIDADE.
 
Art. 36. Os parâmetros de uso e ocupação e determinação dos 
tamanhos de lote deverão ser estabelecidos em função dos 
seguintes critérios:
 I - Capacidade da Infraestrutura e demanda para o pro-
vimento de lotes;
 II - Definição de índices básicos de aproveitamento 
que favoreçam um melhor aproveitamento da infraestrutura 
disponível;
 III - Previsão de densificação ordenada, considerando 
a capacidade da infraestrutura, sistema viário e mobilidade e 
disponibilidade de área de passeio público;
 IV - Definição de critérios para a canalização de arroios 
e para a ocupação de imóveis interceptados por canalizações;
 V - Definição de continuidade de vias para a implanta-
ção de futuros loteamentos.

Subseção XIV
Dos Eixos de Estruturação Viária
Art. 37. Para orientar o crescimento e adensamento sempre in-
tegrado ao uso do solo e sistema de transporte, a malha viária 
das áreas urbanas apresenta uma macro-hierarquia que cons-
titui o suporte físico da circulação, com o objetivo de induzir o 
adensamento de áreas vazias e fortalecer a diretriz das células 
de planejamento, bem como a integração de atividade e fluxo 
relacionada com a função, constituindo-se dos seguintes eixos 
de estruturação viária: 
 I - Via de Trânsito Rápido: aquela caracterizada por 
acessos especiais com trânsito livre, sem intersecções em ní-
vel, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem traves-
sia de pedestres em nível;
 II - Via Rural: aquela caracterizada por acessos inter-
municipais, distritais e malha viária rural em geral, está subdivi-
dida em:
a) Vias Rodoviárias - são as rodovias federais e estaduais, que 
circundam ou estão inseridas no perímetro urbano da cidade;
b) Estradas - são as vias rurais não pavimentadas.
 III - Via Arterial: aquela caracterizada por interseções 
em nível, formando a principal estrutura viária da cidade, com 
acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito en-
tre as suas regiões, compreendendo maiores volumes de tráfe-
go e está subdividida em:
a) Via Arterial I (de articulação) - permite articulação e desloca-
mentos entre regiões extremas e permite o tráfego paralelo às 
vias rodoviárias;
b) Via Arterial II (de acesso e de contorno) - constitui os princi-
pais acessos à malha viária urbana e rural e ainda e as vias de 
contorno e/ou perimetrais;

c) Rodoviárias;
 IV - Via Coletora: aquela destinada a coletar e distribuir 
o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de 
trânsito rápido ou arterial, possibilitando o trânsito dentro das 
regiões da cidade, subdivide-se em:
a) Via Coletora I - apoia a circulação das vias arteriais, ou per-
mitem a ligação aos centros das células de desenvolvimento;
b) Via Coletora II - apoia as vias do sistema viário principal dis-
tribuindo os fluxos dos veículos dentro das regiões da cidade.
 V - Via Local - caracteriza-se por permitir acesso direto 
local, principalmente a áreas residenciais ou a áreas restritas.
 § 1º O Mapa 13 da Hierarquia do Sistema Viário do 
Distrito Sede e suas diretrizes de ligação e continuidade, apre-
senta, os eixos de estruturação viária do Município que deve-
rão ser respeitadas na elaboração da adequação da legislação 
urbanística e planos setoriais, atendidos os objetivos e diretri-
zes deste Plano Diretor.
§ 2º A critério da secretaria municipal de habitação e urbanis-
mo, deverá ser elaborada a hierarquização das vias para as 
demais áreas urbanas, bem como as vias de adensamento e 
vias passíveis de alargamento.
§ 3º Para as novas vias, integrantes das áreas urbanas do Mu-
nicípio, objetos de doação, desmembramentos e loteamentos, 
a critério da secretaria municipal de habitação e urbanismo, 
deverá ser elaborada a hierarquização das vias bem como a 
definição de suas larguras.
 § 4º As rodovias federais e estaduais, o futuro contorno 
rodoviário e ferroviário, bem como as ferrovias que atravessam 
a sede do Município são complementares aos eixos de estrutu-
ração urbana.
 § 5º Deverão ocorrer a execução de trincheiras e via-
dutos nas rodovias federais e estaduais, de forma a se torna-
rem vias rápidas, descaracterizando função de corte.
 § 6º É diretriz desta lei, a remoção da ferrovia existente 
no perímetro urbano, sendo que se sua ampliação estiver con-
tida na área de abrangência da bacia de captação, o projeto de 
engenharia deve prever área de contenção, como diretriz de 
prevenção no caso da ocorrência de acidentes.
 § 7º Para cada hierarquia de via, constante da diretriz 
de sistema viário, deverá ser executado passeio padrão con-
forme modelo fornecido pelo Município, observados desenho, 
continuidade, tipo de pavimento permissível, faixa permeável e 
de passagem/impermeável, dentre outros estabelecidos em lei 
específica.
 § 8º Deverá a curto prazo, ser executado pelo poder 
público municipal, exemplos de passeio padrão, como forma 
de direcionar e incentivar as diretrizes de uso e ocupação esta-
belecidas neste Plano Diretor.
 § 9º É especial a via que atende à deslocamentos es-
pecíficos, tais como: via para pedestre, ciclovia, ônibus, poden-
do ser exclusiva ou inserida nas outras categorias de vias.
 § 10 Deverá ser observado na manutenção de estra-
das rurais, a elaboração de diagnóstico para composição de 
diretrizes, priorizando-se as linhas de transporte escolar e es-
coamento de produção.
 § 11 Para atender a demanda da mobilidade da popu-
lação, integrada ao uso do solo e sistema de circulação urbana, 
o sistema de transporte coletivo da Cidade deve apresentar 
uma macro-hierarquia de forma a se fortalecer e integrar a pro-
posta de zoneamento de uso e ocupação.
 § 12 O sistema de Transporte Coletivo deverá obriga-
toriamente fortalecer a proposta de Zoneamento de Uso e Ocu-
pação estabelecida, promovendo a circulação entre bairros e 
células de planejamento e não deverá se utilizar prioritariamen-
te de terminais, mas de um sistema preferencialmente parador, 
que permite a integração entre linhas.
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 § 13 Legislações Específicas ou resoluções normati-
vas deverão definir as hierarquias das demais áreas urbanas 
do Município.

CAPÍTULO III
DA MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE

Art. 38. A política municipal de mobilidade urbana e transporte 
têm o compromisso de facilitar os deslocamentos e a circula-
ção de pessoas e bens no Município, efetivando a elaboração 
e implementação do Plano Municipal de Mobilidade e Trans-
porte Urbano Integrado, tendo em vista que as diretrizes gerais 
da política municipal de mobilidade urbana e transporte são 
voltadas para toda a população do Município, com diretrizes 
específicas para os seus principais componentes, quais sejam:
 I - Priorizar no espaço viário o transporte coletivo em 
relação ao transporte individual;
 II - Melhorar e ampliar a integração do transporte pú-
blico coletivo em Guarapuava de forma a torná-lo fator prepon-
derante para o adensamento de áreas urbanas já dotadas de 
infraestrutura;
 III - Priorizar a proteção individual dos cidadãos e do 
meio ambiente no aperfeiçoamento da mobilidade urbana, cir-
culação viária e dos transportes;
 IV - Promover a acessibilidade, facilitando o desloca-
mento no Município, através de uma rede integrada de vias, 
ciclovias passeios adequados e ruas exclusivas de pedestres, 
com segurança, autonomia e conforto, especialmente aos que 
têm dificuldade de locomoção;
 V - Buscar a excelência na mobilidade urbana e o 
acesso ao transporte no atendimento aos que têm dificuldade 
de locomoção de forma que o sistema atenda efetivamente a 
demanda e a operacionalidade necessária com investimentos 
nos veículos, acessos, nos pontos de forma que facilite e agili-
ze o embarque e o desembarque;
 VI - Equacionar o abastecimento e a distribuição de 
bens dentro do Município de modo a reduzir seus impactos so-
bre a circulação viária e o meio ambiente;
 VII - Promover a proteção aos cidadãos nos seus des-
locamentos através de ações integradas, com ênfase na edu-
cação;
 VIII - Promover a priorização de execução de pavimen-
tação adequada à função da via, notadamente nas utilizadas 
para distribuição de fluxo e transporte coletivo.
 IX - Promover a atratividade do uso do transporte cole-
tivo por intermédio de deslocamentos rápidos, seguros, confor-
táveis e custos compatíveis;
 X - Equipar os terminais e os pontos de ônibus com sis-
tema de informações dos serviços do transporte coletivo, como 
horários, alterações de horários e itinerários;
 XI - Estabelecer políticas tarifárias que preservem o 
equilíbrio econômico e social do sistema de transporte coletivo;
 XII - Buscar a excelência de padrões de qualidade que 
proporcionem aos usuários do transporte coletivo crescente 
grau de satisfação do serviço;
 XIII - Racionalizar o sistema de transporte e as formas 
de gerenciamento e controle de operação;
 XIV - Adequar a oferta de transportes à demanda, com-
patibilizando seus efeitos indutores com os objetivos e diretri-
zes de uso e ocupação do solo e da circulação viária;
 XV - Possibilitar a participação da iniciativa privada 
na operação e implantação de infraestrutura do sistema, sob 
a forma de investimento, concessão ou permissão de serviço 
público ou obra;
 XVI - Estruturar as medidas reguladoras para o uso de 
outros sistemas de transporte de passageiros. 
 XVII - Promover a continuidade ao sistema viário por 

meio de diretrizes de arruamento a serem implantadas e inte-
gradas ao sistema viário oficial, especialmente nas áreas de 
urbanização incompleta;
 XIII - Promover tratamento urbanístico adequado nas 
vias, passeios, calçadas e corredores da rede de transportes, 
de modo a proporcionar a segurança dos cidadãos;
 XIX - Desenvolver um programa cicloviário, buscando 
a implementação e interligação dos eixos de lazer, cultura e 
turismo, e incentivando sua utilização com campanhas educa-
tivas;
 XX - Estruturar medidas reguladoras para o transporte 
de carga e descarga na cidade;
 XXI - Definir as principais rotas, os padrões de veículos 
e os pontos de carga e descarga a serem utilizados no abaste-
cimento e na distribuição de bens dentro do Município;
 XXII - Estabelecer horários especiais de tráfego de ve-
ículos de transporte de cargas bem como restrições de tonela-
gem nos principais eixos ou áreas da Cidade;
 XXIII - Promover medidas reguladoras para o uso de 
veículos de propulsão humana e tração animal;
 XXIV - Estabelecer diretrizes para a transferência em 
área fora do perímetro urbano ou ao longo da BR 277, dos ter-
minais de combustível, localizados no perímetro urbano, bem 
como distribuidoras, depósitos de lojas de materiais de cons-
trução ou atividades que demandem tal diretriz;
 XXV - Priorizar a execução de Via Perimetral;
 XXVI - Investir nos passeios e calçadas de forma a in-
centivar os deslocamentos a pé integrada às políticas de cen-
tros de bairros de forma a se descentralizar o comércio e o 
serviço, retirando os carros da área central, fortalecendo a di-
minuição dos deslocamentos da moradia ao local de trabalho e 
à escola;
 XXVII - Melhoria da qualidade de informações de fluxo, 
localizações e pontos de interesse através de placas de indica-
tivas;
 XXVIII - Incentivar o uso de aplicativos de informação 
de fluxo de trânsito, a fim de se otimizar os trajetos;
 XXIX - Implantar sistema de informações ao usuário do 
transporte coletivo de maneira que o mesmo tenha claramente 
as informações referentes às linhas, horários e trajetos.

Seção I
Do Plano Municipal de Mobilidade Urbana
Art. 39. O Executivo Municipal, através dos órgãos responsá-
veis deverá providenciar a elaboração do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana, em até 12 meses após a publicação desta 
lei.
 § 1º O Plano Municipal de Mobilidade Urbana, cuja ela-
boração e uma ação prioritária do Sistema de Mobilidade, de-
vera ser elaborado de forma participativa e conter, no mínimo:
 I - Análise sobre as condições de acessibilidade e mo-
bilidade existentes no Município e suas conexões entre bairros 
e entre os distritos;
 II - Ações para a ampliação e aprimoramento do siste-
ma de transporte publico coletivo no Município;
 III - Programa para o gerenciamento dos estaciona-
mentos no Município com controle de estacionamento nas vias 
publicas, limitação de estacionamentos nas vias públicas das 
áreas centrais;
 IV - Estratégias tarifarias para melhorar as condições 
de mobilidade da população;
 V - Ações para garantir a acessibilidade universal aos 
serviços, equipamentos e infraestruturas de transporte publico 
coletivo, com adequações das calçadas, travessias e acessos 
as edificações;
 VI - Promoção da ligação de regiões da cidade por 
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meio da ampliação do sistema viário, contemplando ligações 
viárias não existentes ou carentes de infraestrutura;
 VII - Estratégias para a configuração do sistema de 
circulação de carga no Município, abrangendo as esferas de 
gestão, regulamentação e infraestrutura e definição do sistema 
viário de interesse do transporte de carga;
 VIII - Intervenções para a implantação do sistema ci-
cloviário integrado ao sistema de transporte publico coletivo de 
alta e media capacidade;
 IX - Ações para implantação de políticas de controle de 
modos poluentes e menos eficientes de transporte.
 § 2º Para garantir os recursos necessários para in-
vestir na implantação da rede estrutural de transporte coletivo, 
prevista neste Plano Diretor, o Executivo deve realizar estudos 
visando obter fonte alternativa de receita.

Art. 40. O Sistema de Circulação de Pedestres e definido como 
o conjunto de vias e estruturas físicas destinadas a circulação 
de pedestres.

Art. 41. São componentes do Sistema de Circulação de Pe-
destres:
 I - Passeios e calçadas;
 II - Vias de pedestres (calçadões);
 III - Faixas de pedestres e travessias elevadas;
 IV - Transposições e passarelas;
 V - Sinalização especifica.

Art. 42. As ações estratégicas do Sistema de Circulação de 
Pedestres são:
 I - Melhoria do acesso e do deslocamento de qualquer 
pessoa com autonomia e segurança pelos componentes do 
Sistema de Circulação de Pedestres;
 II - Integração do sistema de transporte publico coletivo 
com as calçadas, faixas de pedestre, transposições e passare-
las, visando ao pleno acesso do pedestre ao transporte publico 
coletivo e aos equipamentos urbanos e sociais;
 III - Ampliação das calçadas, passeios e espaços de 
convivência;
 IV - Redução de quedas e acidentes relacionados a 
circulação de pedestres junto aos componentes do sistema;
 V - Padronização e priorização de readequação dos 
passeios públicos em rotas com maior trânsito de pedestres;
 VI - Integração entre o sistema de estacionamento de 
bicicletas e as calçadas, visando ao pleno acesso de ciclistas 
aos estabelecimentos.
 VII - Implantar travessias em nível em vias que não 
permitem interrupção de trafego de veículos motorizados, ga-
rantindo a segurança e o conforto e a segurança do pedestre;
 VIII - Adaptar as calçadas e os outros componentes do 
sistema as necessidades das pessoas com deficiência visual e 
mobilidade reduzida;

 IX - Estruturar órgão responsável pela formulação e 
implementação de programas e ações para o Sistema de Mo-
bilidade no Município;
 X - Utilizar o modelo de desenho universal para a exe-
cução das políticas de transporte não motorizado;
 XI - Eliminar barreiras físicas que possam representar 
riscos a circulação do usuário, sobretudo de crianças e pes-
soas com mobilidade reduzida e portadoras de necessidades 
especiais;
 XII - Analisar e adequar o tempo semafórico nas tra-
vessias em locais de grande fluxo de pedestres;
 XIII - Garantir a implantação de estruturas de acalma-
mento de tráfego e redução de velocidade, especialmente em 

vias não estruturais;
 XIV - Priorizar a acessibilidade universal que é diretriz 
básica para todas as intervenções relacionadas ao Sistema de 
Mobilidade;
 XV - Calçadas, faixas de pedestres, transposições e 
passarelas deverão ser gradualmente adequadas para aten-
der a mobilidade inclusiva, visando a sua autonomia, conforme 
normas técnicas regulamentares pertinentes;
 XVI - Cobrança de efetiva recuperação e manutenção 
de passeios e calçadas considerando as obrigatoriedades exis-
tentes aos proprietários de imóveis e inclusive punições.

CAPÍTULO IV
DO MEIO AMBIENTE

Art. 43. O desenvolvimento urbano-ambiental tem como objeti-
vo geral à estruturação urbana, através da integração da políti-
ca físico-territorial e ambiental com a política socioeconômica, 
buscando a melhoria das condições de mobilidade da popula-
ção, do uso racional dos recursos naturais, da distribuição do 
uso e ocupação de acordo com a capacidade de infraestrutura, 
do aumento das áreas verdes e de lazer e da preservação do 
Patrimônio Cultural, Paisagístico, Arquitetônico do Município.

Art. 44. Para garantir o desenvolvimento urbano-ambiental do 
Município as diretrizes estabelecidas visam ordenar o desen-
volvimento físico-territorial da cidade, conforme macrozonea-
mento estabelecido no Capítulo II desta Lei, estabelecendo um 
conjunto de diretrizes e projetos relativos ao Meio Ambiente, 
especialmente visando a integração do Saneamento Ambien-
tal, da Estruturação Viária, do Sistema de Macrodrenagem e 
Micro Drenagem Urbana, do Sistema de Áreas Verdes e de 
Lazer e do ordenamento do parcelamento, uso e ocupação do 
solo, incluindo os aspectos relativos aos instrumentos de Polí-
tica Urbana.

Art. 45. Devido à dinâmica da ocupação, situações não previs-
tas e a serem adequadas ficam autorizados os conselhos a re-
gulamentarem e alterarem as disposições urbanísticas através 
de resoluções normativas. 

Seção I
Do Meio Ambiente

Art. 46. São diretrizes gerais da política de meio ambiente:
 I - Elaborar e implementar, em parceria com os órgãos 
afins, especialmente com a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, Secretaria de Habitação e Urbanismo, Conselho Mu-
nicipal de Meio Ambiente e CONCIDADE ações integradas a 
fim de dar cumprimento ao disposto nesta Lei a respeito do 
desenvolvimento urbano ambiental;
 II - Capacitar os servidores públicos que participam 
dos processos de análise de solicitação de uso e ocupação do 
solo, a exemplo das aprovações de projetos, elaborações de 
certidões de uso e ocupação, liberação de alvarás de funciona-
mento, licenciamentos, dentre outros;
 III - Estruturar as secretarias e conselhos afins ade-
quando-o às novas atribuições e regulamentações;
 IV - Produzir instrumentos e/ou parâmetros para o con-
trole dos conflitos de usos existentes;
 V - Reforçar a fiscalização de obras, de licenciamen-
to, de alvarás e ambiental, dotando-as dos meios necessários 
como disponibilização de pessoal, veículos, equipamento de 
campo e escritório, hardware e software para o bom desempe-
nho de suas atividades;
 VI - Dar continuidade e estabelecer novos programas, 
projetos e campanhas de educação ambiental visando à pro-
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teção da arborização, das nascentes dos rios e córregos e da 
cobertura vegetal nativa, limpeza e conservação das áreas e 
bens públicos, redução da poluição veicular, combate às quei-
madas, entre outros;
 VII - Realizar, em parceria com os órgãos afins, orga-
nizações não governamentais - ONGS e sociedade civil, cam-
panhas de proteção e posse responsável dos animais e imple-
mentar programas e/ou ações de apoio à proteção dos animais 
domésticos abandonados;
 VIII - Promover a implantação dos parques lineares, de 
lazer e/ou ecológicos e manter a permeabilidade do solo ade-
quada, nas regiões de fundos de vales, sujeitas a alagamento 
e erosões, especialmente nas áreas mapeadas indicadas no 
Macrozoneamento das áreas urbanas.

Seção II
Do Saneamento Ambiental

Art. 47. São diretrizes gerais da política de Abastecimento de 
Água e do Sistema de Esgoto Sanitário:
 I - Acompanhar e fazer cumprir os índices, percentuais 
e diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento;
 II - Dar continuidade à implantação da ETE localizada 
no Bairro Alto Cascavel de forma que se promova o percentual 
total de coleta e tratamento de esgotamento sanitário da área 
urbana do Distrito Sede;
 III - Promover a expansão da rede de abastecimento 
de água e rede de esgoto de forma a se alcançar a atendimen-
to de 100% da demanda;
 IV - Fazer com que aconteça a adequação e os in-
vestimentos necessários nas redes de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário a fim de que as mesmas estejam 
adequadas aos adensamentos propostos nas legislações de 
zoneamento de uso e ocupação e ocupação de vazios urbanos 
especialmente os notificados a parcelar e edificar conforme 
áreas indicadas nos mapeamentos desta Lei;
 V - Prever nos projetos dos loteamentos novos, calça-
das públicas com dimensões adequadas para o recebimento 
da infraestrutura subterrânea de água e esgoto, conciliadas 
com rede elétrica, arborização, equipamentos como lixeiras e 
sinalização viária, área de passeio livre de obstáculos;
 VI - Implantar obras de ampliação e melhorias de 
Sistema de Esgotos Sanitários para atendimento aos bairros 
e loteamentos ainda não atendidos especialmente aqueles 
adensados e\ou que possuem inadequação do solo para a 
execução de fossas sépticas a exemplo do Jardim das Améri-
cas, Loteamento Moriá e Loteamentos localizados na Zona de 
Expansão Controlada;
 VII - Estabelecer os critérios de uso e ocupação no 
entorno da ETE e exigir da concessionária dos serviços, inves-
timentos, adequações, dados, estudos, relatórios e medidas 
de minimização do impacto nas restrições de uso e ocupação 
devido à proximidade da ETE e possíveis incômodos à vizi-
nhança.

Seção III
Da Gestão de Resíduos Sólidos

Art. 48. São diretrizes gerais da política de gestão de resíduos 
sólidos:
 I - Elaborar estudos de alternativas tecnológicas para 
o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos do Muni-
cípio, considerando o esgotamento do tempo de vida útil do 
Aterro Sanitário Municipal e o aproveitamento energético na 
destinação final dos resíduos;
 II - Estimular ações relativas à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, trata-
mento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, visando 

à proteção da saúde humana e a qualidade dos recursos natu-
rais;
 III - Ampliar a coleta seletiva visando atingir todos os 
bairros do Município;
 IV - Promover ações de educação ambiental, visando 
ampliar a conscientização da importância da coleta seletiva;
 V - Realizar estudo para o reaproveitamento do gás 
proveniente do Aterro Sanitário;
 VI - Promover programas e ações de formação e estru-
turação de cooperativas e/ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa renda;
 VII - Ampliar a fiscalização dos órgãos públicos compe-
tentes no sentido de combater os pontos clandestinos de lixões 
e de entulhos; 
 VIII - Instituir e regulamentar o Sistema Municipal para 
a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e dos 
Resíduos Volumosos;
 IX - Fazer com que aconteça a logística reversa de em-
balagens de agrotóxico, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrifi-
cantes, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio 
e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 
 X - Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, 
deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não ge-
ração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resí-
duos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos;
 XI - Estabelecer programas e ações de educação am-
biental que promovam a não geração, a redução, a reutilização 
e a reciclagem de resíduos sólidos.

Seção IV
Da Macro e Micro Drenagem Urbana

Art. 49. A política de Macrodrenagem Urbana consiste em criar 
mecanismos de gestão de infraestrutura urbana relacionados 
com o escoamento das águas pluviais e dos rios em áreas ur-
banas da cidade, tendo como meta, planejar a distribuição da 
água pluvial no tempo e no espaço, com base na tendência 
de ocupação urbana, compatibilizando o desenvolvimento e a 
infraestrutura para evitar prejuízos econômicos e ambientais e 
tendo como mecanismos para atingir essa meta:
 I - O controle ambiental;
 II - O esgotamento sanitário;
 III - Disposição de material sólido e tráfego;
 IV - A não ampliação do escoamento natural nos even-
tos de chuvas;
 V - O controle da drenagem urbana para não transfe-
rência de impactos;
 VI - A minimização do impacto ambiental e social no 
escoamento pluvial;
 VII - O gerenciamento preventivo das consequências 
econômicas e sociais futuras;
 VIII - A utilização de medidas estruturais e não estrutu-
rais para o controle das cheias.

Art. 50.São diretrizes gerais da política da macro e micro dre-
nagem urbana:
 I - Conciliar o plano de uso e ocupação das bacias hi-
drográficas, em especial quanto à proteção das áreas de fun-
dos de vale, dos corpos d'água e de áreas de recarga de aquí-
feros;
 II - Definir as áreas alagáveis, as restrições de uso e 
ocupação e as áreas para implantação das bacias de retenção 
especialmente nos Arroios Xarquinho, Cascavel, Carro Que-
brado, Arroio do Engenho, Arroio Barro Preto;
 III - Inserir os parâmetros necessários à manutenção 
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da permeabilidade do solo e ao sistema de retenção de águas 
das chuvas na política de parcelamento, uso e ocupação do 
solo;
 IV - Promover obras de manutenção de infraestrutu-
ra, como a limpeza e o desassoreamento dos rios, córregos e 
canais, o redimensionamento de obras de microdrenagem, a 
recuperação estrutural de obras de infraestrutura;
 V - Executar obras de ampliação de infraestrutura 
como a construção de galerias, pontes e travessias e a prote-
ção das margens dos rios, córregos e canais;
 VI - Promover e incentivar a implantação de vegetação 
apropriada ao longo dos corpos d'água, nas nascentes, nas 
cabeceiras e nas áreas de recarga de aquíferos;
 VII - Promover e incentivar programa para conserva-
ção do solo e combate à erosão, no meio rural e no meio urba-
no;
 VIII - Exigir nas áreas institucionais destinadas aos no-
vos loteamentos, quando de sua implantação, a execução de 
bacias de contenção e acumulação de águas provenientes de 
chuvas;
 IX - Incluir nos projetos de obras públicas a execução 
de bacias de contenção e acumulação de águas provenientes 
de chuvas, especialmente em áreas de praças e parques;
 X - Exigir nos projetos de obras de grande porte e em-
preendimentos de impacto a execução de bacias de contenção 
e acumulação de águas provenientes de chuvas;
 XI - Garantir através da fiscalização, inclusive com a 
aplicação de notificações e multas, o cumprimento dos índices 
de permeabilidade do solo estabelecidos na lei de zoneamento 
de uso e ocupação;
 XII - Promover investimentos nas áreas de mapeamen-
to e material cartográfico que possibilitem estudos com vistas a 
se estabelecer parâmetros necessários a manutenção da per-
meabilidade do solo, à proteção dos fundos de vale dos córre-
gos urbanos, e garantir um melhor controle do escoamento das 
águas pluviais, que permita se estabelecer as áreas de Domí-
nio do Curso D´Água (que constituem-se de áreas lindeiras aos 
cursos d'água sujeitas à inundação, compostas por áreas de 
preservação permanente (APPs), e/ou áreas de várzeas; áreas 
remanescentes de vegetação nativa e áreas de interesse);
 XIII - Áreas de Controle à Impermeabilização que 
constitui-se de áreas com restrições urbano-ambientais visan-
do a recarga dos aquíferos e a permeabilidade das cabeceiras, 
de forma a garantir a qualidade das águas e a prevenção de 
enchentes e inundações na malha urbana consolidada.
 §1º À Exceção das travessias de Vias e Obras de Re-
levante Interesse Social, ficam proibidos de canalização os ar-
roios constantes do mapa 15, anexo a esta Lei, na área urbana 
do Distrito Sede.
§2º Compõem o mapa 15, as áreas sujeitas à inundação com 
restrição de uso.
§3º Salvos maiores especificações a serem determinadas pela 
secretaria municipal de habitação e urbanismo e secretaria mu-
nicipal de meio ambiente, adota-se a faixa de preservação e 
faixa não edificável de 15,00 metros para arroios não canali-
zados.
§4º Para loteamentos anteriores a Lei de Parcelamento do 
Solo 6799 de 1979 poderá ser admitida a edificação a menos 
de 15,00 metros do arroio, até à sua devida canalização.
§5º Salvo travessias de vias, obras públicas e de relevante in-
teresse social, a permissão de canalização nas áreas urbanas 
dos demais distritos fica condicionada à parecer ser emitido 
pela secretaria municipal de meio ambiente.
§6º Aplicam-se às áreas com restrição de uso sujeitas à inun-
dação e/ou com restrição de uso isenções de imposto sobre a 
propriedade territorial urbana.

Seção V
Das Áreas Verdes e de Lazer
Art. 51. São diretrizes gerais da política de áreas verdes e sis-
tema de lazer:
 I - Implantar sistemas de lazer e recreação públicos, 
em especial ao longo dos cursos d'água e das Áreas de Preser-
vação Permanentes, proporcionando maior conforto ambiental 
urbano;
 II - Promover o aumento do índice de Áreas Verdes por 
habitante no Município e intensificar a arborização urbana em 
todas as vias;
III - promover a continuidade de urbanização das Áreas Verdes 
e dos Sistemas de Lazer Públicos;
 III - Criar incentivos para a preservação de áreas priva-
das revestidas de vegetação significativa, em especial aquelas 
destinadas à implantação de parques urbanos;
 IV - Identificar as áreas verdes particulares com poten-
cial de bosques e de fragmentos florestais, para fins de preser-
vação;
 V - Criar mecanismos de compensação ambiental para 
os casos de remoção ou supressão de vegetação de porte ar-
bóreo.

Seção VI
Dos Usos Industriais, de Comércio e de Serviço
Art. 52. Definir em conjunto com os demais órgãos afins a lo-
calização dos usos permitidos e permissíveis de acordo com o 
sistema viário implantado e as questões ambientais e de infra-
estrutura, considerando que algumas atividades embora passí-
veis de instalação em função das diretrizes urbanísticas não o 
são do ponto de vista ambiental, sendo que:
 I - Deverá ser elaborada relação de usos que exigem 
parecer ambiental pela Secretaria e Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e que este seja precedido da emissão de certi-
dão de uso e ocupação;
 II - Deverá ser elaborada resolução normativa que dis-
põe sobre o uso e ocupação em Zonas de Transição e Áreas 
Especiais, a exemplo de áreas que são adjacentes a distritos 
industriais e áreas rurais, salientando-se que o uso urbano se 
sobrepõe ao rural e o de atividades agrícolas ou de pecuária 
em áreas localizadas nos perímetros urbanos.

CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Art. 53. Para ordenar o pleno desenvolvimento das funções so-
ciais da Cidade e da propriedade urbana, e para o planejamen-
to, controle, gestão e promoção do desenvolvimento urbano, 
o Município adotará os instrumentos descritos neste Capítulo, 
previstos no artigo 4º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001 - Estatuto da Cidade, sem prejuízo de outros instru-
mentos da política urbana.
 Parágrafo único. Os instrumentos previstos neste Ca-
pítulo serão regulamentados por legislação específica, inseri-
dos nas legislações pertinentes ou ainda através de decreto 
municipal ou de resolução normativa do CONCIDADE.

Seção I 
Da Outorga Onerosa Do Direito De Construir
Art. 54. O Município poderá outorgar onerosamente o exercício 
do direito de construir, mediante contrapartida financeira a ser 
prestada pelo beneficiário, conforme disposições dos artigos 
28, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 - Estatuto da Cidade.
Parágrafo único. As áreas previstas para a possibilidade de 
aplicação do instrumento de Outorga Onerosa do Direito de 
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Construir são as Zonas Central Estendida, de Densificação, os 
eixos de densificação e contorno de células de planejamento e 
ainda os centros de célula, mapeados de acordo com Macrozo-
neamento, constante desta lei.

Art. 55. A outorga onerosa do direito de construir, também cha-
mada de solo criado, é a concessão emitida pelo Município, 
para a liberação de se edificar acima dos coeficientes urba-
nísticos básicos, estabelecidos na lei de Zoneamento de Uso 
e Ocupação do Solo Urbano, no que diz respeito à taxa de 
ocupação, índice de permeabilidade e coeficiente de aprovei-
tamento.
 
Art. 56. Os recursos auferidos com a outorga onerosa deverão 
ser direcionados ao Fundo Municipal de Habitação de Interes-
se Social.

Art. 57. O preço do metro quadrado de área acima dos pa-
râmetros básicos estabelecidos deverá regulamentado consi-
derando-se os valores de metro quadrado de terreno e área 
edificada de acordo com mercado imobiliário local e índices 
regularmente utilizados.
 
Art. 58. Os valores permissíveis para extrapolações dos índi-
ces básicos e os seus máximos deverão ser estabelecidos na 
Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano. 
 
Art. 59. O instrumento de concessão onerosa poderá ser utili-
zado para a regularização de edificações anteriores a esta lei, 
desde que obedecidos os parâmetros urbanísticos vigentes.
 
Art. 60. Os critérios para análise da permissão para construir 
acima dos coeficientes básicos estabelecidos deverão analisar:
 I - A capacidade e disponibilidade da infraestrutura 
existente;
 II - A capacidade e a sobrecarga do Sistema Viário;
 III - Tendências de localização dos usos e das políticas 
urbanas expressas nesta lei;
 IV - Avaliação de densidade populacional e dos índices 
de ocupação já utilizados;
 V - As restrições ambientais.
 Parágrafo único. As análises e liberações da outorga 
onerosa deverão ser submetidas ao departamento de aprova-
ção de obras e projetos do Município, que deverá montar ban-
co de dados das outorgas concedidas e indicar em projeto as 
mitigações e obras necessárias para o resguardo dos critérios 
estabelecidos, especialmente os de permeabilidade do solo e 
sobrecarga de sistema viário.

Seção II
Da Transferência Do Direito De Construir
Art. 61. Conforme Estatuto da Cidade, na Seção XI - art.35, 
a transferência do direito de construir, também denominada 
transferência de potencial construtivo, é a autorização expe-
dida pelo Município ao proprietário do imóvel urbano, privado 
ou público, para edificar em outro local, ou alienar mediante 
escritura pública e averbação na matrícula do imóvel, o poten-
cial construtivo de determinada propriedade, para as seguintes 
finalidades:
 I - Recuperação, proteção e restauração de edifica-
ções privadas de interesse histórico, arquitetônico, cultural e 
paisagístico e ambiental, que poderão ser incorporados ao Pa-
trimônio Público Municipal através de doação;
 II - Recuperação, proteção e restauração de edifica-
ções privadas de interesse histórico arquitetônico, cultural e 
paisagístico.

 § 1º O proprietário de um imóvel impedido de utilizar 
o potencial construtivo básico definido na Lei de Zoneamento 
Uso e Ocupação do Solo, ou imóveis elencados como de pre-
servação por Conselhos Municipais, por limitações relativas a 
preservação do patrimônio ambiental ou cultural, poderá trans-
ferir parcial ou totalmente o potencial construtivo deste imóvel. 
 § 2º O mesmo benefício poderá ser concedido ao pro-
prietário que doar ao Município o seu imóvel, ou parte dele, 
para os para os fins previstos nos incisos I a II do “caput” deste 
artigo. 
 § 3º A transferência do potencial construtivo somente 
poderá ser utilizada nos imóveis localizados nas áreas previs-
tas na seção I, art. 35, parágrafo único.

Seção III
Do Direito De Preempção
Art. 62. O Município, a qualquer tempo, por meio do Direito 
de Preempção, terá direito de exercer sua preferência para 
aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre 
particulares, em áreas identificadas nesta lei, através de mape-
amento constante deste Plano Diretor que identifica áreas de 
interesse público e interesse social ou ainda através de publi-
cação e notificação oficial por parte do Município, manifestando 
interesse na área, observados os objetivos de:
 I - Regularização fundiária; 
 II - Execução de programas e projetos habitacionais de 
interesse social;
 III - Constituição de reserva fundiária;
 IV - Ordenamento e direcionamento da ocupação urba-
na;
 V - Implantação de equipamentos urbanos e comunitá-
rios;
 VI - Criação de espaços públicos de lazer e áreas ver-
des;
 VII - Criação de unidades de conservação ou proteção 
de outras áreas de interesse ambiental;
 VIII - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural 
ou paisagístico. 
 
Art. 63. As áreas em que incidirão o Direito de Preempção te-
rão prazos específicos de vigência e especificadas as finalida-
des para as quais os imóveis se destinarão. 
 § 1º Os prazos de vigência são de 5 (cinco) anos, reno-
váveis a partir de um ano após o decurso do prazo inicial. 
 § 2º O Direito de Preempção fica assegurado ao Mu-
nicípio, durante a vigência do prazo fixado pela lei específica, 
independentemente do número de alienações referentes ao 
imóvel. 

Art. 64. Tanto o Município quanto os particulares deverão ob-
servar as disposições do art. 27 da Lei Federal nº 10.257, de 10 
de Junho de 2001, e as estabelecidas em legislação municipal 
específica quando houver. 

Art. 65. Durante o prazo de vigência do Direito de Preemp-
ção, o organismo competente da administração municipal, a 
ser definido dependendo da finalidade pela qual o imóvel está 
preempto, deverá ser consultado no caso de alienações, soli-
citações de parcelamento do solo, emissão de licenças para 
construção e funcionamento de atividades.

Seção IV
Do Parcelamento, Edificação Ou Utilização Compulsórios, Do 
Imposto Progressivo E Da Desapropriação Com Títulos Da Dí-
vida Publica
Art. 66. O Poder Público Municipal poderá fazer uso do parce-
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lamento, edificação ou utilização compulsórios, conforme dis-
posto nos artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal nº 10.257 de 10 
de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, onde, em cumprimento 
à função social da propriedade, o Município poderá exigir que 
o proprietário do solo urbano não edificado, subtilizado ou não 
utilizado promova seu adequado aproveitamento, sob pena de 
aplicar sucessivamente os mecanismos previstos no Estatuto 
da Cidade, de:
 I - Parcelamento, edificação ou utilização compulsó-
rios;
 II - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU progressivo no tempo;
 III - Desapropriação, com pagamento mediante títulos 
da dívida pública.

Art. 67. Os critérios que definirão a condição de não edificado, 
não utilizado ou subutilizado deverão ser estabelecidos em le-
gislação específica ou resolução normativa do CONCIDADE, 
considerando:
 I - A retenção de imóvel para especulação imobiliária;
 II - A não utilização do imóvel em áreas dotadas de 
infraestrutura urbana;
 III - A precariedade do imóvel, considerando critérios 
de urbanização, limpeza, segurança, habitabilidade de edifica-
ções existentes, paralisadas, em ruínas e entrave ao sistema 
viário;
 IV - A localização em eixos estruturais e de adensa-
mento, zonas de interesse social, zonas de densificação.

Art. 68. As áreas sujeitas à aplicação do instrumento serão os 
imóveis situados em áreas em que haja condições favoráveis 
de infraestrutura e/ou sua instalação, topografia e qualidade 
ambiental para o adensamento localizados na Zona Central 
Estendida, nas Zonas de Densificação, nas Vias de Adensa-
mento e Centros de Célula e nas glebas, consideradas vazios 
urbanos constituídos pelas áreas não parceladas e inseridas 
no perímetro urbano, independentes de seu zoneamento, ma-
peadas ou não como ZEIS, excetuando-se:
 I - Imóveis integrantes das Áreas de Proteção Ambien-
tal;
 II - Áreas de Parques de Conservação, de Lazer e Li-
neares, de Bosques de Lazer e de Conservação, de Reservas 
Biológicas e as Unidades de Conservação Específicas;
 III - Imóveis com Bosques Nativos Relevantes, onde 
o índice de cobertura florestal seja igual ou superior a 50% 
(cinquenta por cento) da área do imóvel; e que incidam outras 
limitações administrativas que prejudiquem sua adequada ocu-
pação, nos termos da Lei de Zoneamento e Uso do Solo;
 IV - Imóveis com Áreas de Preservação Permanente, 
conforme o estabelecido no Código Florestal Brasileiro ou ou-
tra legislação vigente, onde o índice de comprometimento des-
sas áreas seja igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) 
da área do imóvel;
 V - O de uso próprio, exclusivamente residencial, cujo 
terreno, nos termos da legislação específica, não seja divisível.
 VI - Os imóveis que necessitem de áreas construídas 
de menor porte para o desenvolvimento de atividades econô-
micas e os imóveis com exploração de produtos hortifrutigran-
jeiros vinculados a programas municipais de abastecimento 
alimentar, devidamente registrados nos órgãos competentes. 
 
Art. 69. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa 
mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações 
de parcelamento, edificação ou utilização, sem interrupção de 
quaisquer prazos.

Art.70. Conforme o art. 156, § 1º, da Constituição Federal in-
dependentemente do imposto predial e territorial progressivo 
no tempo ou da utilização do parcelamento e edificação com-
pulsória, o Município poderá aplicar majoração de alíquotas e 
ainda alíquotas progressivas ao IPTU em razão do valor, loca-
lização e uso do imóvel.

Seção V
Das Operações Urbanas Consorciadas
Art. 71. As Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto 
de medidas coordenadas pelo Município com a participação 
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e inves-
tidores privados, com o objetivo de alcançar transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização am-
biental, notadamente ampliando os espaços públicos, organi-
zando o transporte coletivo, implantando programas habita-
cionais de interesse social e de melhoria de infraestrutura e 
sistema viário, num determinado perímetro.
Parágrafo único. As Operações Urbanas Consorciadas a se-
rem aprovados por leis específicas atenderão as finalidades 
previstas no caput deste artigo, nas disposições especiais de 
cada intervenção, nos termos dos artigos 32 a 34 da Lei Fe-
deral nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.

Seção VI
Das Zonas Especiais De Interesse Social - ZEIS
Art. 72. As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS são por-
ções do território destinadas, prioritariamente, à recuperação 
urbanística e ambiental, à utilização dos imóveis considerados 
vazios urbanos, à regularização fundiária e produção de habi-
tações de interesse social, incluindo a recuperação de imóveis 
degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, 
espaços públicos, serviço e comércio de caráter local, constan-
tes do Mapa 10, compreendendo:
 I - ZEIS 1 - áreas ocupadas por população de baixa 
renda, abrangendo loteamentos precários e empreendimentos 
habitacionais de interesse social, em que haja interesse pú-
blico em promover a recuperação urbanística, a regularização 
fundiária, a produção de habitações de interesse social, incluin-
do equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço 
e comércio de caráter local;
 II - ZEIS 2 - áreas com predominância de glebas ou 
terrenos não edificados ou subutilizados, adequados à ur-
banização, onde haja interesse público para implantação de 
empreendimentos habitacionais de interesse social, incluindo 
equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviços e 
comércio de caráter local, respeitadas as restrições ambientais 
que porventura possam ser detectadas nas áreas;
 III - ZEIS 3 - áreas abrangidas pelo perímetro de inun-
dação do Rio Cascavel, Rio Xarquinho, Arroio Barro Preto, 
Arroio carro Quebrado, Arroio do Engenho, Arroio Pocinho e 
fundos de vale prioritárias para proteção ambiental, implanta-
ção de parques, equipamentos sociais, culturais e espaços pú-
blicos de lazer;

Art. 73. Aplicam-se nas ZEIS, de acordo com o interesse pú-
blico, os instrumentos previstos nesta lei e na Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.

Art. 74. O Plano de Urbanização de cada ZEIS será estabele-
cido pelo Município, acompanhando as diretrizes estabelecidas 
no Plano Local de Habitação de Interesse Social e as definidas 
pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de In-
teresse Social.
 I - Diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para 
o parcelamento, uso e ocupação do solo e instalação de infra-
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estrutura urbana respeitadas as normas básicas estabelecidas 
nesta lei e nas normas técnicas pertinentes;
 II - Os projetos e as intervenções urbanísticas neces-
sárias à recuperação física da área, incluindo, de acordo com 
as características locais, sistema de abastecimento de água e 
coleta de esgotos, drenagem de águas pluviais, coleta regular 
de resíduos sólidos, iluminação pública, adequação dos sis-
temas de circulação de veículos e pedestres, eliminação de 
situações de risco, estabilização de taludes e de margens de 
córregos, tratamento adequado das áreas verdes públicas, ins-
talação de equipamentos sociais e os usos complementares ao 
habitacional;
 III - Instrumentos aplicáveis para a regularização fundi-
ária;
 IV - Condições para o remembramento de lotes;
 V - Forma de participação da população na implemen-
tação e gestão das intervenções previstas;
 VI - Forma de integração das ações dos diversos seto-
res públicos que interferem na ZEIS objeto do Plano;
 VII - Fontes de recursos para a implementação das in-
tervenções;
 VIII - Adequação às disposições definidas neste Plano;
 IX - Atividades de geração de emprego e renda;
 X - Plano de ação social. 

Art. 75. Ficam enquadrados como Zonas Especiais de Interes-
se Social - ZEIS 1, ZEIS 2 e ZEIS 3 - os perímetros delimitados 
no Mapa, do Caderno de Mapas temáticos, integrantes desta 
lei. 

Art. 76. Novos perímetros de ZEIS poderão ser delimitados 
pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, anali-
sado pelo CONCIDADE e\ou pelo Conselho Gestor do Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social.
 § 1º A delimitação de novas ZEIS 1 deverá obedecer 
aos seguintes critérios: 
a) Áreas ocupadas por favelas, aptas à urbanização;
b) Áreas usucapidas coletivamente e ocupadas por moradores 
de baixa renda;
c) Loteamentos e parcelamentos irregulares e precários, ocu-
pados por famílias de baixa renda. 
 § 2º A delimitação de novas ZEIS 2 deverá observar a 
concentração de glebas ou lotes não edificados ou não utiliza-
dos ou subutilizados, servidos por infraestrutura urbana. 
 § 3º A delimitação de novas ZEIS 3 deverá observar os 
seguintes critérios:
a) Áreas de proteção ambiental, localizadas em áreas de con-
servação e recuperação, passíveis de inundação;
b) Áreas passíveis de intervenção com controle ambiental.
 § 4º O parcelamento do solo nas ZEIS não será per-
mitido nas áreas que apresentem risco à saúde ou à vida, em 
especial:
a) Em terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, salvo 
aqueles objetos de intervenção que assegure a drenagem e o 
escoamento das águas;
b) Em terrenos que tenham sidos aterrados com material noci-
vo à saúde pública, salvo se previamente saneados;
c) Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta 
por cento), salvo aqueles objetos de intervenção que assegure 
a contenção das encostas, atestando a viabilidade da urbani-
zação;
d) Em terrenos onde as condições físicas não recomendam a 
construção;
e) Nas áreas em que a degradação ambiental impeça condi-
ções sanitárias adequadas à moradia digna;
f) Nas áreas encravadas, sem acesso à via pública;

g) Nas áreas contaminadas no subsolo ou lençol freático por 
infiltrações químicas que causem dano à saúde.

Seção VI
Do Estudo De Impacto De Vizinhança
Art. 77. O Município deverá instituir e regulamentar os critérios 
para exigência e elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhan-
ça - EIV, na forma e aspectos estabelecidos pela Lei Federal 
nº 10.257 de 10 de julho de 2001, e suas eventuais alterações.
 § 1º Entende-se por Estudo de Impacto de Vizinhança 
- EIV o documento que apresenta o conjunto dos estudos e 
informações técnicas relativas à identificação, avaliação, pre-
venção, mitigação e compensação dos impactos na vizinhan-
ça de um empreendimento ou atividade, de forma a permitir a 
análise das diferenças entre as condições que existiriam com a 
implantação do mesmo e as que existiriam sem essa ação.
 § 2º No caso de empreendimentos sujeitos à elabora-
ção de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Rela-
tório de Impacto Ambiental - RIMA e/ou Estudo de Análise de 
Riscos - EAR, nos termos da legislação e normas ambientais 
vigentes, quando necessária a análise do impacto da vizinhan-
ça, o EIV será parte integrante dos respectivos estudos.

Art. 78. O EIV será elaborado de forma a contemplar os efeitos 
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto 
à qualidade de vida da população residente na área e suas 
proximidades, incluindo para análise, no mínimo, os seguintes 
itens:
 I - Descrição detalhada do empreendimento;
 II - Delimitação das áreas de influência direta e indireta 
do empreendimento ou atividade, considerando entre outros 
aspectos:
a) o adensamento populacional;
b) equipamentos urbanos e comunitários;
c) uso e ocupação do solo;
d) valorização imobiliária;
e) geração de tráfego e demanda por transporte público;
f) ventilação e iluminação;
g) paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
 III - Descrição detalhada das condições ambientais;
 IV - Identificação dos impactos a serem causados pelo 
empreendimento ou atividade, nas fases de planejamento, im-
plantação, operação e desativação, se for o caso;
 V - Medidas de controle ambiental, mitigadoras ou 
compensatórias adotadas nas diversas fases, para os impac-
tos citados no inciso anterior, indicando as responsabilidades 
pela implantação das mesmas. 
Art. 79. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a 
aprovação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EIA ou 
Relatório Impacto Ambiental - RIMA, requeridas nos termos da 
legislação ambiental.

CAPÍTULO VI
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Art. 80. A política municipal de desenvolvimento econômico, 
entendida em sua ampla vinculação com a de desenvolvimento 
social tem o compromisso com a contínua melhoria da qualida-
de de vida da população e com o bem-estar da sociedade, com 
base nos princípios de sustentabilidade e de desenvolvimento 
econômico local, com os seguintes objetivos:
 I - Aumentar a competitividade regional;
 II - Dinamizar a geração de emprego, trabalho e renda;
 III - Desenvolver potencialidades locais;
 IV - Consolidar a posição do Município como polo de 
desenvolvimento;
 V - Estimular o surgimento de novos negócios, espe-
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cialmente daqueles que se enquadram nas vocações do Muni-
cípio;
 VI - Fortalecer e difundir a cultura empreendedora;
 VII - Realizar parcerias e ações integradas com outros 
agentes promotores do desenvolvimento, públicos e privados, 
governamentais e institucionais.

Seção I
Do Comércio, Serviço, Indústria, Tecnologia e Inovação e Tu-
rismo

Art. 81. São diretrizes gerais da política de desenvolvimento 
econômico na área da Ciência e Tecnologia, Inovação e Quali-
ficação Profissional:
 I - Consolidar a implantação de novos centros univer-
sitários e de formação profissional, visando integrar universi-
dades públicas, centros de pesquisas, incubadoras e clusters 
(arranjos produtivos) de indústria e serviços, com o objetivo 
de aumentar a competitividade do Município e das empresas 
locais;
 II - Estabelecer parcerias com escolas formadoras e 
universidades para estimular a pós-graduação e o ambiente 
tecnológico científico do Município, priorizando-se as pesqui-
sas sustentáveis;
 III - Estabelecer ações concretas para ampliação da 
oferta de vagas de ensino público e privado no Município com a 
ampliação das universidades existentes e instalação de novas 
universidades;
 IV - Adequar os cursos de capacitação, qualificação e 
requalificação da mão de obra visando atender a demanda das 
empresas através da instalação e ampliação de escolas técni-
cas, faculdades de tecnologia e cursos profissionalizantes.

Art. 82. São diretrizes gerais da política de desenvolvimento 
econômico para os setores da Indústria, Comércio, Serviços e 
Construção Civil:
 I - Estimular a atração de novos investimentos, priori-
zando-se os sustentáveis, não poluidores e de produção limpa 
(MDL) e o desenvolvimento das empresas já instaladas para 
melhorar a competitividade do Município através da adequa-
ção dos mecanismos de incentivos fiscais, inclusive tributação 
sobre imóveis;
 II - Incentivar a contratação de serviços e compra de 
produtos das empresas locais, principalmente pelas empresas 
de grande porte localizadas no Município, inclusive pelo Poder 
Público Municipal, dando-se prioridade aos serviços e produtos 
sustentáveis;
 III - Desenvolver ações para a diversificação da econo-
mia do Município, inclusive pelo Poder Público Municipal;
 IV - Incentivar a criação de novos arranjos produtivos 
locais dos setores da indústria e de serviços;
 V - Dar prosseguimento às ações de ampliação do ae-
roporto, com pista de pouso e toda a infraestrutura necessária 
para a instalação e funcionamento de empresas dependentes 
do setor;
 VI - Criar o Centro de Eventos para exposições e con-
gressos;
 VII - Desenvolver ações para a diversificação da eco-
nomia do Município, com maior participação dos setores de 
comércio e serviços.

Art. 83. São diretrizes específicas da política de desenvolvi-
mento econômico do setor Industrial:
 I - Criar novo polo de desenvolvimento industrial ao 
longo das RodoviasBR 277 e PR 466 dotando-as de infraestru-
tura;

 II - Criar distritos, condomínios ou bairros industriais 
para micro, pequenas e médias indústrias e prestadores de 
serviços para as indústrias, com infraestrutura e logística favo-
rável, com venda das áreas a preço de custo;
 III - Adequar a malha viária e sistema de transporte co-
letivo para atender o desenvolvimento urbano industrial e ainda 
o rural e facilitar o acesso ao Corredor e escoamento de insu-
mos industriais e rurais;
 IV - Fortalecer o desenvolvimento, aprimoramento e 
inovação das cadeias produtivas já existentes, com especial 
ênfase a sustentabilidade;
 V - Fomentar a integração das indústrias com universi-
dades e centros de pesquisas para desenvolvimento de produ-
tos e processos;
 VI - Criar mecanismos específicos de apoio às micro e 
pequenas indústrias, priorizando as sustentáveis;
 VII - apoiar a obtenção de recursos junto aos órgãos de 
fomento para pesquisa e desenvolvimento de projetos indus-
triais;
 VIII - Desenvolver ações junto aos Governos Federal e 
Estadual e organismos internacionais, visando facilitar a busca 
dos mercados interno e externo pelas indústrias locais;
 IX - Apoiar a divulgação aos mercados interno e exter-
no dos produtos e serviços oferecidos pelas micro, pequenas e 
médias indústrias locais;
 X - Readequar os polos industriais existentes com in-
fraestrutura, segurança, transporte e logística adequada, facili-
tando os acessos e escoamento de seus produtos.
 
Art. 84. São diretrizes específicas da política de desenvolvi-
mento econômico do setor de Comércio e de Serviços:
 I - Criar mecanismos específicos de apoio às micro e 
pequenas empresas do setor comercial e de serviços;
 II - Investir em infraestrutura de forma a dotar os cen-
tros de bairro e/ou células dos equipamentos urbanos necessá-
rios;
 III - Fomentar a criação e expansão dos centros de cé-
lula previstos no macrozoneamento territorial.
 
Art. 85. São diretrizes gerais da política de desenvolvimento 
econômico na área de Turismo:
 I - Investir em programas de capacitação e aprimora-
mento de mão de obra do setor para que seja atendida com 
qualidade a demanda dos hotéis, restaurantes e demais servi-
ços relacionados ao turismo;
 II - Implantar, mecanismos de ampliação dos conheci-
mentos do turismo, criando ações de sensibilização para en-
volvimento da população com o desenvolvimento da atividade 
turística;
 III - Fomentar o desenvolvimento do turismo gastronô-
mico, ambiental, paisagístico, rural, ecológico e de negócios;
 IV - Elaborar um Guia do Turismo Ambiental, divulgan-
do as riquezas naturais do Município, em mídia impressa e di-
gital;
 V - Estimular o desenvolvimento do artesanato e do 
turismo sustentável como fonte de renda;
 VI - Fomentar e apoiar empreendimentos relacionados 
ao turismo no Distrito de Entre Rios, Guairacá e Sede, inclusive 
ao longo das rodovias de acesso aos Distritos, respeitando os 
parâmetros ambientais e urbanísticos.

Seção II
Do Desenvolvimento Rural
Art. 86. São diretrizes gerais da política de desenvolvimento 
econômico do setor rural:
 I - Desenvolver e implementar a Política Municipal Sus-
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tentável para o setor rural visando melhorar as condições de 
vida no campo;
 II - Fortalecer a propriedade rural, mediante apoio ao 
pequeno e médio produtor, prioritariamente ao agricultor fami-
liar, através de convênios e parcerias com órgãos técnicos;
 III - Estimular a agricultura sustentável, em suas va-
riantes agroecológica, orgânica, biodinâmica e natural;
 IV - Estimular o cooperativismo e o associativismo de 
produtores rurais para melhoria do processo de gestão das ati-
vidades;
 V - Incentivar a implantação de arranjos produtivos re-
lacionados ao agronegócio e estímulo ao desenvolvimento de 
agroindústria com produtos de maior valor agregado;
 VI - Incentivar o processamento da produção junto aos 
produtores da bacia leiteira, considerando a necessidade de 
certificação dos produtos fabricados pelos arranjos produtivos 
rurais;
 VII - Desenvolver e implementar programas de forma-
ção, capacitação e requalificação específicos nas regiões ru-
rais, através de parcerias;
 VIII - Desenvolver e implantar um programa de manu-
tenção e atualização de estradas rurais;
 IX - Dar continuidade aos trabalhos de feiras do produ-
tor, visando a comercialização direta dos produtos ao consumi-
dor.

CAPÍTULO VII
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 87. A política municipal de desenvolvimento social tem 
como objetivo geral à promoção social, de forma a gerar me-
lhoria na qualidade de vida da população, preservando e in-
centivando as potencialidades regionais e locais, através da 
articulação das políticas públicas em suas várias dimensões.
Seção I
Da Habitação

Art. 88. A política municipal de habitação tem por objetivo 
orientar as ações do Poder Público e da iniciativa privada pro-
piciando o acesso à moradia, priorizando famílias de menor 
renda, num processo integrado às políticas de desenvolvimen-
to urbano e regional e demais políticas municipais.

Art. 89. São diretrizes gerais da política de desenvolvimento 
social na área da Habitação:
 I - Viabilizar o acesso ao solo urbano e à moradia, es-
pecialmente para a população de baixa renda;
 II - Assegurar a integração da Política Municipal de Ha-
bitação com outras políticas públicas, em especial as de gera-
ção de emprego e renda, sociais e ambientais;
 III - Estimular a construção de unidades habitacionais 
para a população de baixa renda pela iniciativa privada;
 IV - Fomentar a captação de recursos financeiros, ins-
titucionais, técnicos e administrativos destinados a investimen-
tos habitacionais de interesse social, proveniente de fontes pri-
vadas e governamentais, externas ao Município;
 V - Estabelecer normas especiais de urbanização, de 
uso e ocupação do solo e de edificações para assentamentos 
de interesse social, regularização fundiária e urbanização de 
áreas ocupadas por população de menor renda;
 VI - Fortalecer a Política de Controle e Fiscalização 
dos loteamentos clandestinos e irregulares;
 VII - Continuar o processo de regularização fundiária 
e urbanização das áreas de assentamentos subnormais, ade-
quando-as aos parâmetros urbanísticos e ambientais estabele-
cidos;
 VIII - Continuar o programa de formação de um banco 

de terras destinados à Política Habitacional do Município;
 IX - Promover a regularização fundiária de assenta-
mentos localizadas em terrenos municipais e federais, visando 
a execução de projeto de parcelamento e à titulação dos mora-
dores;
 X - Promover o recenseamento, preferencialmente em 
área próxima ao local de origem, dos moradores das áreas de 
risco e das destinadas a projetos de interesse público ou dos 
desalojados por motivo de calamidade;
 XI - Fortalecer os setores de habitação do serviço pú-
blico municipal, lotando-os de estrutura de trabalho adequado 
à demanda.
Parágrafo único. As diretrizes gerais da política de desenvol-
vimento social na área de habitação serão implementadas, de 
acordo com o previsto e priorizado no Plano Municipal de Ha-
bitação de Interesse Social e das prerrogativas estabelecidas 
pelo conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de In-
teresse Social, instituído do Município.

Seção II
Da Saúde Pública
Art. 90. A política municipal de saúde visa à promoção da saú-
de da população pela gestão e regulação dos serviços próprios 
e conveniados, pelo monitoramento de doenças e agravos, 
pela vigilância sanitária, integrada às políticas de controle da 
qualidade ambiental.

Art. 91. São diretrizes gerais da política municipal de saúde:
 I - Participar do planejamento, programação e organi-
zação do Sistema Único de Saúde - SUS em articulação com 
os demais níveis do SUS;
 II - Proporcionar ao cidadão guarapuavano um serviço 
de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade;
 III - Garantir a participação popular na elaboração e 
cumprimento das Políticas Públicas de Saúde através do Con-
selho Municipal de Saúde;
 IV - Profissionalizar a gestão do Sistema de Saúde;
 V - Complementar os serviços próprios através da ce-
lebração de convênios ou contratos com entidades prestadoras 
de serviços filantrópicos ou privados, controlando e avaliando 
permanentemente os serviços prestados;
 VI - Garantir o fornecimento de medicamentos básicos;
 VII - Ampliar a oferta de consultas e exames especiali-
zados;
 VIII - Executar os serviços de Vigilância em Saúde;
 IX - Viabilizar ações de prevenção, promoção, recupe-
ração à saúde, no âmbito municipal;
 X - Promover a educação na área de saúde, visando o 
autocuidado, a prevenção e a corresponsabilidade da popula-
ção por sua saúde;
 XI - Promover a melhoria dos índices de morbidade e 
mortalidade no Município;
 XII - Promover a melhoria constante da infraestrutura 
pública dos serviços de saúde;
 XIII - Informatizar a rede pública municipal na área de 
Saúde;
 XIV - Promover a melhoria constante no Serviço de 
Análises Clínicas;
 XV - Ampliar e implantar novas Unidades de Saúde e 
de atendimento odontológico.

Seção III
Da Educação
Art. 92. A política municipal da educação tem como fundamen-
to assegurar ao aluno educação de qualidade para o exercício 
da cidadania.



22 de dezembro de 2016, Veiculação 22/12/16 Ano XIX - Nº 1113 Boletim Oficial do Município -  17

Art. 93. São diretrizes gerais da política do Ensino Infantil:
 I - Ampliar gradativamente a oferta de vagas na Educa-
ção Infantil, de forma a atender a demanda;
 II - Garantir a política de inclusão, atendendo alunos 
portadores de necessidades especiais, considerando a organi-
zação do espaço físico e as adequações pedagógicas.

Art. 94. São diretrizes gerais da política do Ensino Fundamen-
tal:
 I - Assegurar a universalização do Ensino Fundamen-
tal à população guarapuavanade 6 (Seis) a 14 (Catorze) anos, 
mantendo o acesso e garantindo a permanência na escola e a 
aprendizagem bem-sucedida de todos os alunos;
 II - Implantar gradualmente o ensino fundamental com 
duração de 9 anos (nove), incluindo gradativamente as crian-
ças a partir dos 6 (Seis) anos de idade, conforme legislação 
vigente;
 III - Proporcionar gradualmente a oferta de educação 
em tempo integral;
 IV - Aprimorar o regime de colaboração entre o Municí-
pio e o Estado para garantir, anualmente, o cadastramento dos 
alunos para a matrícula antecipada, possibilitando o planeja-
mento de medidas necessárias quanto às construções escola-
res, transporte e outras;
 V - Assegurar que todas as escolas, progressivamen-
te, no exercício de sua autonomia, formulem seus projetos pe-
dagógicos com observância das Diretrizes Curriculares para o 
Ensino Fundamental e dos Parâmetros Curriculares Nacionais;
 VI - Promover a participação da comunidade escolar e 
local na gestão das escolas, universalizando, em dois anos, a 
instituição e o efetivo funcionamento dos conselhos escolares 
ou órgãos equivalentes;
 VII - Reconhecer, por meio de censo educacional, as 
crianças fora da escola, por bairro ou distrito de residência e/
ou locais de trabalho dos pais, visando localizar a demanda e 
universalizar a oferta de ensino obrigatório;
 VIII - Prover de transporte escolar a Zona Rural, com 
colaboração financeira da União, do Estado e do Município, 
de forma a garantir a escolarização dos alunos e o acesso do 
professor; 

Art. 95. São diretrizes gerais da política do Ensino Médio:
 I - Colaborar com o governo do Estado para que se 
adotem medidas que possibilitem ofertar gradativamente va-
gas suficientes próximas das residências dos jovens ou ofere-
cer condições para que o aluno possa frequentar as escolas 
distantes;
 II - Garantir gradativamente o atendimento no Ensino 
Médio de todos os alunos concluintes do Ensino Fundamental;
 III - Incentivar a presença dos jovens da Zona Rural no 
ensino médio;

Art. 96. São diretrizes gerais da política da Educação Profis-
sional:
 I - Organizar e estruturar um sistema que integre ins-
tituições públicas e particulares, organizações não-governa-
mentais e empresas, objetivando ampliar a oferta de educação 
profissional, promovendo cursos articulados por itinerários de 
profissionalização;
 II - Articular a oferta de Educação Profissional com a 
da Educação de Jovens e Adultos, proporcionando condições 
de desenvolvimento e de escolaridade, pertinentes à conclu-
são;
 III - Estabelecer parcerias com organizações não-go-
vernamentais e instituições públicas e privadas que facilitem a 
inserção dos alunos no mercado de trabalho;

Art. 97. São diretrizes gerais da política da Educação Superior:
 I - Estabelecer políticas públicas que facilitem a im-
plantação de universidades públicas e privadas no Município;
 II - Implantar e estimular a adoção, por instituições de 
educação superior, de programas de assistência estudantil, 
tais como bolsas de estudos, bolsas-trabalho, ou outros, desti-
nados a apoiar os estudantes carentes que demonstrem bom 
desempenho escolar;

Seção IV
Do Esporte e Lazer
Art. 98. A política municipal do esporte e lazer tem como fun-
damento a promoção de ações que possibilitem a utilização do 
tempo livre, o lazer, a prática esportiva, a melhoria e conserva-
ção da saúde por meio da atividade física e da sociabilização.

Art. 99. São diretrizes gerais da política de esportes e lazer:
 I - Implantar programas de atividades que contribuam 
para a melhoria da qualidade de vida da população e que com-
plementem as seguintes manifestações:
a) Desporto Educacional - desenvolver a manifestação lúdica 
do ser humano;
b) Desporto de Participação - estimular a prática voluntária de 
atividades desportivas não formais, através de programas de 
recreação e lazer com participação e gestão comunitária;
c) Desporto de Rendimento - consolidação do Fundo de Apoio 
ao Esporte Amador e parceria com a iniciativa privada.
 II - Incentivar que toda a programação de atividades 
desportivas recreativas e de lazer seja prioritariamente integra-
da às ações das áreas de Saúde, Cultura, Educação, Desen-
volvimento Social e Meio Ambiente;
 III - Continuar a implantação de espaços específicos 
nas áreas públicas para o desenvolvimento de atividades de 
esporte e lazer junto à comunidade;
 IV - Implantar equipamentos nos Centros Esportivos, 
que atendam às necessidades lúdicas da criança;
 V - Instituir sistema de manutenção corretiva/preventi-
va capaz de manter os equipamentos em funcionamento;
 VI - Incentivar os talentos municipais que tem o desejo 
de dar continuidade às atividades esportivas, como atletas pro-
fissionais;
 VII - Dar continuidade aos projetos de revitalização de 
praças, instalação de Academias da Terceira Idade, quadras 
cobertas ou não, ginásios;
 VIII - Promover política de integração com o Zonea-
mento de Uso e Ocupação, Mobilidade, Meio Ambiente, De-
fesa Civil de forma a dar viabilidade às diretrizes de parque 
lineares ao longo de área sujeitas à inundação especialmente 
às do Rio Xarquinho e Cascavel;
 IX - Promover em conjunto com as políticas de regulari-
zação fundiária e meio ambiente a ocupação de áreas de risco 
por áreas de lazer e de esporte naquelas atualmente ocupadas 
por habitação, mas que devem ser desocupadas/remanejadas.

Seção V
Da cultura
Art. 100. A política municipal da cultura tem por objetivo geral 
promover o desenvolvimento sócio-artístico-cultural da popu-
lação.

Art. 101. São diretrizes gerais da política da cultura:
 I - Aprimorar a política que trata da preservação do pa-
trimônio cultural, com base nos instrumentos da política urbana 
previstos na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da 
Cidade;
 II - Resgatar as edificações e ambientes de interesse 
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histórico-cultural, buscando assegurar a apropriação e uso pú-
blico desses espaços, utilizando e ampliando os instrumentos 
de preservação, de desapropriação, de concessão, e as parce-
rias e permutas;
 III - Buscar recursos através de leis de incentivos fis-
cais, parcerias e patrocínios com instituições públicas e priva-
das para promover, difundir, incentivar e recuperar o patrimônio 
cultural;
 IV - Proporcionar o acesso democrático aos bens cul-
turais materiais e imateriais (estímulo/criação/informação/difu-
são), através da efetivação de Casas de Cultura descentraliza-
das nas Regiões;
 V - Fortalecer o Arquivo Público do Município;
 VI - Implantar Espaços Culturais Setoriais para atender 
as diversas Regiões do Município;
 VII - Promover a criação de Corpos Estáveis para Or-
questra, Coro e Cia de Dança;
 VIII - Criar Escolas de Dança, Música e Teatro.

Seção VI
Da Assistência Social
Art. 102. A política municipal de assistência social visa a auto-
sustentabilidade da população em situação de risco ou vulne-
rabilidade social.

Art. 103. São diretrizes gerais da política da assistência social:
 I - Prover serviços, programas, projetos e benefícios 
de proteção social básica e/ou especial para famílias, indivídu-
os e grupos que deles necessitarem, propiciando a equidade 
dos usuários, ampliando-lhes o acesso aos bens e serviços em 
área urbana e rural;
 II - Desenvolver trabalho social de forma regionalizada, 
articulada às demais políticas públicas e comunidade, através 
dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS);
 III - Implantar a Casa do Idoso sendo um espaço de 
convivência e serviços voltados à pessoa idosa;
 IV - Implantar o Centro de Desenvolvimento de Habili-
dades e Potencialidades para Pessoa com Deficiência;
 V - Implantar e/ou implementar o Sistema de Informa-
ções da Assistência Social (SIAS) junto à rede de Proteção So-
cial do Município;
 VI - Fomentar a criação de parcerias voltadas à me-
lhoria do nível de escolarização da população adulta de baixa 
renda;
 VII - Implementação e ampliação, através de parcerias 
dos cursos de capacitação profissionalizante para usuários da 
rede de proteção social com vistas a geração de renda;
 VIII - Proporcionar a capacitação dos profissionais e do 
corpo de servidores operacionais que atuam direta e/ou indire-
tamente com a rede de proteção social do Município;
 IX - Adequar e/ou ampliar espaços físicos e equipa-
mentos necessários para implantação e implementação da Po-
lítica de Assistência Social;
 X - Desenvolver a política de assistência social em par-
ceria com as entidades sociais, de acordo com as disposições 
de lei própria e em conformidade com o orçamento disponível 
e deliberação do conselho municipal de assistência social;
 XI - Assegurar que as ações no âmbito da assistência 
social tenham centralidade na família, e que garantam a convi-
vência familiar e comunitária, atendendo o disposto na Política 
Nacional de Assistência Social - PNAS;
 XII - Implementar e ampliar cursos de capacitação pro-
fissionalizante para usuários da rede de proteção social, com 
vistas à geração de renda;
 XIII - Implantar o Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), em conformidade com o estabelecido na Política Na-

cional de Assistência Social e deliberações da 5ª Conferência 
Nacional de Assistência Social;
 XIV - Promover política de integração com o Zonea-
mento de Uso e Ocupação, Mobilidade, Meio Ambiente, Defe-
sa Civil de forma a dar viabilidade às diretrizes de parque linea-
res ao longo de área sujeitas à inundação especialmente às do 
Rio Xarquinho e Cascavel de forma a impedir a sua ocupação 
por habitações;
 XV - Promover em conjunto com as políticas de regu-
larização fundiária, meio ambiente, esporte e lazer, defesa civil 
a ocupação de áreas de risco por áreas de lazer e de esporte 
naquelas atualmente ocupadas por habitação, mas que devem 
ser desocupadas/remanejadas de forma a se evitar a reocupa-
ção por famílias.

CAPÍTULO VII
DA IMPLEMENTAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
Seção I
Do Sistema De Informação Municipal
Art. 104. O Executivo deverá prover os meios necessários de 
estrutura, equipamentos, pessoal e capacitação para manter 
atualizado, permanentemente, o sistema municipal de informa-
ções sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, 
administrativas, físico-territoriais, especialmente cartográficas 
e ambientais, e outras de relevante interesse para o município, 
georeferenciadase em meio digital.
 Parágrafo único. O sistema a que se refere este artigo 
deve atender aos princípios da simplificação, eficácia, clareza, 
precisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios e ins-
trumentos para fins idênticos.

Art. 105. São diretrizes gerais do Sistema Municipal de Infor-
mações:
 I - Continuar o processo de implantação do Sistema de 
Informações Geográficas municipais;
 II - Manter permanentemente atualizado o Sistema Mu-
nicipal de Informação;
 III - Assegurar ampla e periódica divulgação dos dados 
do Sistema Municipal de Informação;
 IV - Constituir-se em subsídio essencial para a tomada 
de decisões de planejamento territorial, social e econômico.

Art. 106. Os agentes públicos e privados, em especial os con-
cessionários de serviços públicos que desenvolvem atividades 
no município, deverão fornecer ao Município, sempre que soli-
citado, no prazo que este fixar, todos os dados e informações 
que forem considerados necessários ao sistema municipal de 
informações.

Art. 107. Para a modernização tecnológica de instrumentos 
para o planejamento, estudos e projetos, deverão constar:
 I - A produção de bases cartográficas digitais perma-
nentemente atualizadas;
 II - A manutenção de pessoal efetivo de cadastramento 
de dados de imóveis e de fiscalização de execução de obras;
 III - Promover o incremento e a justiça fiscal da receita 
tributária do Município, através da atualização das unidades 
imobiliárias;
 IV - Melhorar a eficiência das cobranças de ISS, IPTU, 
Dívida Ativa, Taxa de contribuição de melhoria através de siste-
mas adequados de gerenciamento e controle;
 V - Disponibilizar sistemas de consulta e serviços à 
população e profissionais no que concerne aos dados físico-
-espaciais;
 VI - A implantação de um sistema de informações geor-
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referenciadas;
 VII - A instalação de bancos de dados digitais;
 VIII - A integração de fluxo de dados entre as secreta-
rias e departamentos para o incremento e a alimentação das 
informações de maneira mais producente;
 IX - O investimento em sistemas que permitam a in-
tegração de dados e sua alimentação bem como o gerencia-
mento da aplicação dos instrumentos urbanístico e de controle 
propostos nesta Lei.

Seção II
Da Gestão Democrática Da Cidade E Da Estrutura Administra-
tiva Municipal
Art. 108. A gestão democrática do Município de Guarapuava 
tem como objetivo estabelecer uma relação entre a Administra-
ção Pública e a população, construída com base na democra-
cia participativa e na cidadania, assegurando o controle social, 
em busca da cidade sustentável. 
 
Art. 109. São diretrizes gerais da gestão democrática:
 I - Valorizar o papel da sociedade civil organizada e do 
cidadão como partícipes ativos e colaboradores, cogestores, e 
fiscalizadores das atividades da administração pública;
 II - Ampliar e promover a interação da sociedade com 
o poder público;
 III - Garantir o funcionamento das estruturas de par-
ticipação e controle social previstas nesta lei e em legislação 
específica;
 IV - Promover formas de participação e organização, 
ampliando a representatividade social.
 V - Promover e fortalecer os conselhos municipais, 
especialmente o CONCIDADE e Conselho Municipal de Meio 
Ambiente gestores principais do acompanhamento e atualiza-
ção das legislações de ordenamento, uso e ocupação territo-
rial.

Art. 110. Será assegurada a participação direta da população e 
de associações representativas de vários segmentos da comu-
nidade na formulação, execução e acompanhamento de pla-
nos, programas e projetos de desenvolvimento urbano susten-
tável, e ainda da formulação e revisão de legislações, mediante 
as seguintes instâncias de participação:
 I - Conselhos Municipais de Planejamento Territorial e 
Ambiental para assuntos de política urbana;
 II - Debates, audiências e consultas públicas;
 
Art.111. O Conselho do Plano Diretor de Guarapuava terá por 
finalidade o estabelecido na Lei 1882/2010:
 I - Propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar, ouvidos os 
demais conselhos municipais, a implementação dos objetivos 
e diretrizes do Plano Diretor de Guarapuava e a execução dos 
planos, programas e projetos de interesse para o desenvolvi-
mento urbano e ambiental;
 II - Apresentar, apreciar e avaliar propostas bem como 
estabelecer resoluções normativas, de revisão e adequação da 
legislação urbanística e do Plano Diretor de Guarapuava;
 III - Sugerir ao Poder Executivo adequações nas ações 
destinadas a implementação dos objetivos, diretrizes, planos, 
programas e projetos referentes ao desenvolvimento e ao pla-
nejamento urbano sustentável;
 IV - Apresentar, apreciar e avaliar propostas de alte-
ração da legislação urbanística a serem consideradas no mo-
mento de sua modificação ou revisão ou promover sua efetiva 
alteração mediante resoluções normativas e propostas de pro-
jetos de Lei, através do Executivo Municipal.
 

Art. 112. O Município de Guarapuava deverá fornecer estrutura 
administrativa e capacitação adequada, para os profissionais e 
secretarias envolvidas diretamente na efetiva implantação do 
Plano Diretor.
Parágrafo único. As secretarias diretamente responsáveis pelo 
acompanhamento e implementação deste Plano Diretor são 
a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente, sendo que poderá ser criado 
Instituto de Planejamento que ficará responsável pela gestão, 
implementação e fiscalização do Plano Diretor. 

Art. 113. Caberá à Prefeitura Municipal de Guarapuava, atra-
vés da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, ouvido os conselhos 
pertinentes, o controle executivo de aplicação dos dispositi-
vos urbanísticos instituídos pelo Plano Diretor do Município de 
Guarapuava, bem como as alterações, modificações e acrés-
cimos de novos instrumentos e dispositivos de ordenação ur-
banística do território, seja através de propostas de legislações 
municipais ou resoluções normativas a serem definidas pelo 
CONCIDADE e CMMA.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 114. O Plano Diretor do Município de Guarapuava deverá 
ser objeto de revisões periódicas ordinárias no máximo a cada 
10 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.257 de 10 de Julho 
de 2001 e suas eventuais alterações.
Parágrafo único. As revisões serão efetuadas sob coordena-
ção da Secretaria de Habitação e Urbanismo e CONCIDADE, 
que recolherá as solicitações e definirá a pauta das alterações 
a serem estudadas em cada revisão ordinária.
 
Art. 115. Complementam este Plano Diretor os Planos Muni-
cipais existentes, e os a serem revisados e elaborados espe-
cialmente:
I - O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social;
II - O Plano Municipal de Saneamento;
III - O Plano Municipal de Mobilidade;
IV - O Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Art. 116. A fim de regulamentar as diretrizes e ações previstas 
nesta lei deverão ser elaboradas as regulamentações dos ins-
trumentos previstos, a revisão e elaboração das Leis Munici-
pais de Ordenamento Físico Territorial, especialmente:
I - A lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo;
II - A lei do Sistema Viário;
III - A lei de Parcelamento do Solo Urbano;
IV - O Código de Obras;
V - O Código Ambiental;
VI - As Resoluções, Decretos e/ou Leis dos instrumentos Ur-
banísticos.

Art. 117. Constituem parte integrante desta Lei os anexos refe-
rentes ao Caderno de Mapas Temáticos.

Art. 118. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, em espe-
cial a Lei Complementar 16/2006.
Guarapuava, 21 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI N°2603/2016
Autoriza o poder público municipal a desafetar imóvel.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o poder executivo municipal autorizado a desafe-
tar da condição de bem de uso e gozo públicos as seguintes 
áreas:
a) Terrenol urbano, constituído pelo Lote nº 09, da quadra nº 
04, com área de 294,00m², situado no loteamento denominado 
“Vila Bela III”, localizado no Lugar Boqueirão,  nesta cidade, ob-
jeto da matrícula nº 15.648 do CRI, 2º Ofício Imobiliário desta 
Cidade e Comarca;
b) Terrenol urbano, constituído pelo Lote nº 10, da quadra nº 
04, com área de 347,32m², situado no loteamento denominado 
“Vila Bela III”, localizado no Lugar Boqueirão,  nesta cidade, ob-
jeto da matrícula nº 15.649 do CRI, 2º Ofício Imobiliário desta 
Cidade e Comarca;
c) Terrenol urbano, constituído pelo Lote nº 03, da quadra nº 
05, com área de 294,00m², situado no loteamento denominado 
“Vila Bela III”, localizado no Lugar Boqueirão,  nesta cidade, ob-
jeto da matrícula nº 15.652 do CRI, 2º Ofício Imobiliário desta 
Cidade e Comarca;
d) Terrenol urbano, constituído pelo Lote nº 04, da quadra nº 
05, com área de 351,64m², situado no loteamento denominado 
“Vila Bela III”, localizado no Lugar Boqueirão,  nesta cidade, ob-
jeto da matrícula nº 15.653 do CRI, 2º Ofício Imobiliário desta 
Cidade e Comarca;
e) Terrenol urbano, constituído pelo Lote nº 05, da quadra nº 
05, com área de 294,00m², situado no loteamento denominado 
“Vila Bela III”, localizado no Lugar Boqueirão,  nesta cidade, ob-
jeto da matrícula nº 15.654 do CRI, 2º Ofício Imobiliário desta 
Cidade e Comarca.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando as disposições em contrário.
Guarapuava, em 21 de novembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI N°2604/2016
Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e dos Secretários 
Municipais para a legislatura 2017/2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Em cumprimento ao que determina o art. 29, V, c/c os 
arts. 37, XI, 39, § 4º, da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 e art. 14 da Lei Orgânica Municipal, ficam 
fixados os mesmos valores definidos na Lei nº 02/2013, sem 
qualquer acréscimo, para o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito 
e dos Secretários Municipais, para o mandato 2017 a 2020, 
ficando assegurada a revisão geral anual, na mesma data e 
sem distinção de índices aplicados aos servidores públicos,a 
partir do exercício de 2018. 

Art. 2º Os subsídios mensais do Prefeito e do Vice-Prefeito a 
partir de 1º de janeiro de 2017, corresponderão, em parcela 
única, ao valor mensal de R$21.000,00 (vinte e um mil reais) 
para o Prefeito e ao valor mensal de R$10.500,00 (dez mil e 
quinhentos reais) para o Vice-prefeito.

Art. 3º O subsídio mensal dos Secretários Municipais fica fixa-
do, em parcela única, no valor mensal de R$10.500,00 (dez mil 
e quinhentos reais).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, pro-
duzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, revogan-
do as disposições em contrário.
Guarapuava, em 21 de novembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito municipal

DECRETOS
DECRETO N°5777/2016

 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. 1º Nomear a Sra. Elizane Zelinski, portador do CPF nº 077.818.729-24, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete de 
Secretário, na Procuradoria Geral do Município - PROCON, a partir de 01 de dezembro de 2016.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 14 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N°5791/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº 
2487/2015,

RESOLVE
Art.1º - Fica aberto no Orçamento da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância - PROTEGER, para o exercício 
financeiro de 2016, um crédito adicional suplementar, na importância de R$ 63.444,00 (sessenta e três mil quatrocentos e qua-
renta e quatro reais).

Art. 2º - Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no 
art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/1964, resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:  
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 21 de dezembro de 2016.
Guarapuava, 21 de dezembro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA N°871

A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas,

R E S O L V E
Art. 1º - Autorizar o servidor Antonio Carlos Martini Mino, Cartei-
ra de Habilitação nº 02484613023, a dirigir, eventualmente, veí-
culos leves oficiais em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, 
mediante assinatura do termo de responsabilidade, anexo, até 
31 de dezembro de 2016, a partir de 20 de dezembro de 2016.
  
Art. 2º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Guarapuava, 20 de dezembro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade 
do Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da 
Portaria nº 782/2016, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _____ de _____________ de ____________.

_________________________________________________
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 70/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500/2016

Objeto: Aquisição de Combustíveis através do sistema de com-
pra emergencial para o período de 60 dias, para a Secretaria 
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras, Viação e 
Serviços Urbanos.
A Gerente de Licitações e Contratos no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 e com base 
no Artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem 
como parecer da Procuradoria do Município n.º 2356/2016 e 
autorização da Gerente de Compras, RATIFICA a Dispensa de 
Licitação no valor de R$ 157.942,47 (cento e cinquenta e sete 
mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete cen-
tavos) para a contratação da empresa IDEAL GUAPO LTDA 
inscrita no CNPJ de nº 03.626.094/0001-05.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 20 de dezembro de 2016.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 70/2016
OBJETO: Aquisição de Combustíveis através do sistema de 
compra emergencial. Secretarias Municipais de Saúde e 
Obras, Viação e Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO: N.º 486/2016
CONTRATADA: IDEAL GUAPO LTDA
VALOR TOTAL: R$ 157.942,47 (Cento e cinquenta e sete mil 
novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centa-
vos).
PRAZO: 60 (sessenta) dias de execução e 90 (noventa) dias 
de vigência.
DATA DO CONTRATO: 21/12/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, II da Lei 8.666/93 e altera-
ções posteriores.
RATIFICAÇÃO: 20/12/2016 (a) Ethel Alita Camargo de Oli-
veira – Gerente de Licitações e Contratos.

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 035/2016

PROCESSO Nº 501/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte 
rodoviário pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimento Social.
A Gerente de Licitações e Contratos no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapua-
va, conforme o Decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 com base 
no Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93 bem como no parecer 
da Procuradoria Geral do Município de n.º 2136/2016 e auto-
rização da Gerente de Compras, RATIFICA a Inexigibilidade 
de Licitação, no valor total de R$ 5.818.10 (cinco mil oitocen-
tos e dezoito reais e dez reais), para a contratação da empre-
sa NORDESTE TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 
76.299.270/0001-07.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 21 de dezembro de 2016.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 036/2016

PROCESSO Nº 502/2016
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL PELO PERÍ-
ODO DE 12 (DOZE) MESES. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
A Gerente de Licitações e Contratos no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapua-
va, conforme o Decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 com base 
no Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93 bem como no parecer 
da Procuradoria Geral do Município de n.º 2138/2016 e autori-
zação da Gerente de Compras, RATIFICA a Inexigibilidade de 
Licitação, no valor total de R$ 3.504,75 (três mil quinhentos e 
quatro reais e setenta e cinco centavos), para a contratação 
da empresa NORDESTE TRANSPORTES LTDA, inscrita no 
CNPJ n.º 76.299.270/0014-06.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 21 de dezembro de 2016.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
 TOMADA DE PREÇO N.º 26/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execu-
ção do remanescente e reexecução de serviços da obra da 
Creche Pró Infância Planalto. Secretaria Municipal de Educa-
ção.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
CONTRATO Nº: 474/2016. 
CONTRATADA: PARANÁ ENGENHARIA LTDA EPP
VALOR TOTAL: R$ 464.214,90 (Quatrocentos e sessenta e 
quatro mil duzentos e quatorze reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2016. (a)  – Ethel Alita Camar-
go de Oliveira - Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 145/2015
TOMADA DE PREÇO N.º 07/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para constru-
ção do espaço e lazer do bairro trianon, com recursos oriundos 
do contrato de repasse 8064996/2014, Ministério do Esporte e 
contrapartida do município, conforme projetos, planilhas, me-
morial descritivo e cronograma.  Secretaria de Esportes e Re-
creação.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
CONTRATADA: ALOM TOSSIN SERVIÇOS EIRELI
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de execução e vi-
gência do contrato em epigrafe, prorroga-se a execução por 
mais 90 (noventa) dias a contar da assinatura deste instrumen-
to até a data de 19/03/2017, e fica prorrogado a vigência do 
contrato a contar da data de 31/12/2016 a 31/03/2017, com 
fulcro no artigo 57, inciso VI do § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93. 
Fica suprimido os valores previstos na planilha inicial, corres-
pondente ao percentual aproximado de 9,21% (nove virgula 
vinte um por cento) no montante de R$ 42.400,31 (quarenta e 
dois mil quatrocentos reais e trinta e um centavos) com base 
inciso I, “a” e “b” e parágrafo 1º, do art. 65 da Lei Federal n.° 
8666/93. Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. RO-
BSON PRESTES, a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93
DATA DA ASSINATURA: 19/12/2016. (a) ETHEL ALITA CA-
MARGO DE OLIVEIRA– Gerente de Licitações e Contratos.
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EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
145/2015

TOMADA DE PREÇO N.º 07/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada para constru-
ção do espaço e lazer do bairro trianon, com recursos oriundos 
do contrato de repasse 8064996/2014, Ministério do Esporte 
e contrapartida do município, conforme projetos, planilhas, 
memorial descritivo e cronograma.  Secretaria de Esportes e 
Recreação.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
CONTRATADA: ALOM TOSSIN SERVIÇOS EIRELI
OBJETO ADITIVO: Fica acrescido aproximadamente o percen-
tual 7,56% (sete vírgula cinquenta e seis por cento) referente 
à execução da obra, perfazendo o valor total de R$ 34.801,44 
(trinta e quatro mil oitocentos e um reais e quarenta e quatro 
centavos), com fulcro no artigo 65, inciso I, “a” e “b” e § 1º, da 
Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2016. (a) ETHEL ALITA CA-
MARGO DE OLIVEIRA– Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
184/2015

 TOMADA DE PREÇO N.º 011/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execu-
ção do remanescente e reexecução de serviços da obra da 
Praça de Esportes e Cultura, com recursos oriundos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme proje-
tos, planilhas, memorial descritivo e cronograma.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
CONTRATADA: ALOM TOSSIN SERVIÇOS EIRELI
Objeto do Aditivo: Fica prorrogado o prazo de execução do con-
trato em epigrafe, decorrente da Tomada de Preços nº 11/2015, 
por 120 (cento e vinte) dias a execução começa a contar a par-
tir da data 29/11/2016 até a data de 29/03/2017, com fulcro no 
art. 57, inciso I do § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93. Prorroga-se 
a vigência contratual em mais 120 (cento e vinte) dias a contar 
da data 29/12/2016 até a data de 28/04/2017. Fica nomeado 
como Gestor deste Contrato o Sr. SANDRO LUIZ DE OLIVEI-
RA, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos ter-
mos acordados, conforme o artigo 67 da Lei.
DATA DA ASSINATURA: 08/12/2016. (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 128/2016

OBJETO: Contratação de Empresa especializada na presta-
ção de serviços de vigilância ostensiva/monitorada. Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATO N.º 472/2016
CONTRATADA: INGÁ VIGILÂNCIA LTDA - EPP
VALOR TOTAL: R$ 206.280,00 (Duzentos e seis mil duzentos 
e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/12/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 279/2016

OBJETO: Aquisição de placas sinalizadoras. Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATO N.º 480/2016
CONTRATADA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA LTDA ME

VALOR TOTAL: R$ 4.635,00 (Quatro mil seiscentos e trinta e 
cinco reais)
VIGÊNCIA: 30/06/2017
DATA DA ASSINATURA: 19/12/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 001/2012

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de veículos.
CONTRATO N.º: 108/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA;
CONTRATADA: COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
REPRESENTADA: LEANDRO GEMIM MEIGA
OBJETO ADITIVO – Fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato em epigrafe, por mais 90 (noventa) dias, sendo o ser-
viço prestado até a data de 08 de fevereiro de 2017, com fulcro 
no artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 09/11/2016 (a) ETHEL ALITA CA-
MARGO DE OLIVEIRA – Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 707/2014
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM CONSTRUÇÂO CIVIL, PARA REFORMA EM ALVENA-
RIA, NAS UBS DA LOCALIDADE DA VILA BELA, SANTANA, 
BOQUEIRÃO E SANTA CRUZ. RECURSOS: QUALIFICAÇÃO 
ANTEÇÃO BÁSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: I. AUGUSTO FERREIRA – CONSTRUÇÕES 
ME
REPRESENTANTE: IZAIAS AUGUSTO FERREIRA
Objeto – Fica prorrogado o prazo de execução, por 150 (cento 
e cinquenta) dias a execução Prorroga-se o prazo de vigência 
do contrato em epigrafe, por mais 10 (dez) meses, da data de 
08/12/2016 até a data de 08/10/2017 com fulcro no artigo 57, 
inciso VI do § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 05/12/2016 - Sra.ETHEL ALITA CA-
MRGO DE OLIVEIRA- Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 572/2014
 PREGÃO N.º 236/2014 - ELETRONICO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO, CAMINHÃO CAÇAM-
BA COM MOTORISTAS E RETROESCAVADEIRA COM OPE-
RADO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS. RECURSOS 
LIVRES
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 572/2014
CONTRATADA: M. A. PENTEADO CONSTRUÇÕES LTDA - 
ME.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência, da data de 
31/12/2016 até a data 31/12/2017, com fulcro no artigo 57, in-
ciso II, da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2016. Ethel Alita Camargo de 
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 244/2015
PREGÃO N.º 115/2015 - ELETRÔNICO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EXECUÇÃO 
DO PROJETO QUE VISA À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 
TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS NECESSÁ-
RIAS À EFETIVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 



22 de dezembro de 2016, Veiculação 22/12/16 Ano XIX - Nº 1113 Boletim Oficial do Município -  25

DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO CUJOS PROPRIETÁ-
RIOS AINDA NÃO POSSUEM DOCUMENTAÇÃO DE SEUS 
TERRENOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATO n.º 244/2015
CONTRATADA: HELAUTUR TRANSPORTES LTDA
OBJETO ADITIVO - Fica prorrogado o prazo de vigência cons-
tante na Cláusula Quinta do Contrato em epigrafe da data de 
26/11/2016 até a data 26/05/2017, com fulcro no artigo 57, inci-
so II, da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2016, Sra. Ethel Alita Camar-
go de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

Pregão Eletrônico Nº 244/2016
PROCESSO Nº. 415/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com base na 
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, consideran-
do a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Município, 
e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido sem ressal-
vas pela Procuradoria Geral do Município sob nº 2380/2016, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para a empresa  VOLKSWAGEN 
DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 
LTDA ( TAUBATE ), no valor total de R$   50.845,00 (cinquenta 
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).
Guarapuava, 21 de dezembro de 2016.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
GERENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 275/2016

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Show 
Pirotécnico durante o Evento de Virada de Ano 2016/2017. Se-
cretaria Municipal de Administração.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATO N.º 487/2016
CONTRATADA: E. O. L. RODRIGUES PESCA - ME
VALOR TOTAL: R$ 68.800,00 (Sessenta e oito mil e oitocentos 
reais)
VIGÊNCIA: 15/01/2017
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira– Gerente de Licitações e Contratos.

Pregão Presencial Nº 275/2016
Processo Nº 478/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com base na 
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, consideran-
do a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Municí-
pio, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido sem res-
salvas pela Procuradoria Geral do Município sob os números 
2.383/2016, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório 
em epígrafe conforme lote adjudicado para a empresa abaixo: 
EMPRESA: E O L RODRIGUES PESCA – ME – LOTES: 1 – 
VALOR: 68.800,00.
Guarapuava, 21 de Dezembro de 2016.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 573/2014
 PREGÃO N.º 236/2014 - ELETRONICO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO, CAMINHÃO CAÇAM-
BA COM MOTORISTAS E RETROESCAVADEIRA COM OPE-
RADO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS. RECURSOS 
LIVRES
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 573/2014
CONTRATADA: G. BATISTA TERRAPLANAGENS - ME.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência, da data de 
31/12/2016 a 31/12/2017, com fulcro no artigo 57, inciso II, da 
Lei Federal n° 8666/93, bem como reajustado o valor contratu-
al com base no IPCA.
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2016. Ethel Alita Camargo de 
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 303/2016

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão N.º 303/2016 – PRESENCIAL 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECI-
MENTO DE ALIMENTAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL EXE-
CUTIVA.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º 
1.168/2006, e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 08h45 até 
às 08h59 do dia 12/01/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do 
dia 12/01/2017.
PREGOEIRO: Larissa Maria Brzezinski
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
-feira das 13h às 17h00.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitações. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 21 de dezembro de 2016.
PUBLIQUE-SE.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2016 

OBJETO: Registro de preços para contratação futura e even-
tual de empresa especializada em construção civil para a exe-
cução simultânea de serviços em construção civil conforme 
demanda, de serviços de recuperação, reparos, conservação 
e manutenção preventiva ou corretiva, ainda eventuais adap-
tações ou melhorias nas edificações da rede Pública Municipal 
de Ensino. Imóveis próprios ou alugados, com o fornecimento 
de material e mão de obra.
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATO N.º 488/2016
CONTRATADA: GAPERCON CONSTRUTORA LTDA EPP
VALOR TOTAL: R$ 8.950,10 (Oito mil novecentos e cinquenta 
reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
DATA DA ASSINATURA: 21-12-2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
                             RESOLUÇÃO CMMA Nº 004/2016 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016

Dispõe sobre o disciplinamento e tipologias sobre a pesca esportiva em todos os lagos e parques naturais e artificiais no períme-
tro urbano do município de Guarapuava –PR.

O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CMMA, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela lei, 
038/2013,  tendo em vista  no seu  regimento  interno, e 
Considerando a necessidade de regularizar a pesca nos lagos naturais e artificiais no perímetro urbano do Município de Guara-
puava, resolve: 
Art. 1º - fica expressamente proibido a pesca em lagos e parques naturais e artificiais, no município de Guarapuava-PR, exceto 
no dia primeiro de Maio, ou aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente-SEMAG, em caráter excepcional.  

Art. 2º - As obrigações e penalidades desta lei ficam atribuídos à lei complementar 038/2013, lei federal 9.605 e decreto federal 
6514/2008,  

Art. 3º - Esta Resolução é valida para as áreas publicas do município de Guarapuava,não  incluindo as particulares, como: pes-
que pague  e outros  existente  no perímetro urbano ou rural de Guarapuava.  

Art. 4º - Esta Resolução deverá ser reavaliada a  cada 4(quatro)anos ou a  qualquer momento, se necessário.

Art. 5º -Esta lei entra  em vigor  na  data de  sua  publicação, revogadas  as disposições contrárias. 

Celso Alves de Araújo 
Presidente do: CMMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente)                                                             

CONSELHOS
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