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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 29 de janeiro de 2020
Veiculação: 29 de janeiro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1766

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7698/2020
Declara de Utilidade Pública, para fins de servidão administra-
tiva a área do Distrito Sede de Entre Rios e estabelece outras 
providências.

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

DECRETA

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, as áreas de terra 
abaixo descritas, para fins de constituição de servidão amigá-
vel ou judicial, pelo Município de Guarapuava, bem como as 
benfeitorias que possam sobre elas existirem, com fulcro no 
Artigo 5º, “e” e “h” e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho 
de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956.
1 - Área: 1907,53 m² - Proprietário: Cooperativa Agrária Agroin-
dustrial, ou a quem de direito pertencer, parte do Imóvel objeto 
da Matrícula 12.372 – SRI do 3º Ofício, que na sua totalidade, 
possui 89.285,00 m².
Situação: Inicia-se a descrição deste perímetro no vertice P-01 
de coordenadas N 7172908.8415m e E 451627.6600m situ-
ado junto a divisa com terras de Lote P-2, Matrícula 12.373, 
com terras do Lote P-2, Parte da Matrícula 12.372, ambas per-
tencentes a Cooperativa Agrária Agroindustrial; deste segue 
confrontando com terras do Lote P-2, parte da Matrícula nº 
12.372, pertencente a Cooperativa Agrária Agroindustrial pelo 
rumo de 22º30’00”SE por 136,72m até o vertice P02, localiza-
do a margem de um Arroio; deste segue confrontando, com 
o referido Arroio, por diversos rumos, mediu-se 28,11m até o 
vertice P-03, localizado a margem do Arroio com o limite dos 
lotes suburbanos da Gleba Vitória; deste segue confrontando 
com o limite dos lotes suburbanos da Gleba Vitória, pelo rumo 
de 22º30’00”NO por 114,00m até o vertice P-04; deste segue 
confrontando com terras do Lote P-2, Matrícula 12.373, per-
tencente a Cooperativa Agrária Agroindustrial pelo rumo de 
67º30’00”NE por 15,00 até o vertice P-01, vertice inicial da des-
crição deste perímetro.
Dados Técnicos: Meridiano Central 51º WGr, tendo como 
S.G.R (Sistema Geodésico de Referência) o SIRGAS2000. To-
dos os rumos, distância a área foram calculados no plano de 
projeção UTM.

2 - Área: 1425,00 m² - Proprietário: Cooperativa Agrária Agroin-
dustrial, ou a quem de direito pertencer, parte do Imóvel objeto 
da Matrícula 12.373 – SRI do 3º Ofício, que na sua totalidade, 
possui 48.400,00 m².
Situação: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-01 
de coordenadas N 7172996.6100m e E 451591.3051m situado 
junto a divisa com terras da parte do Lote P-2, parte da Matrícu-
la nº 12.373, pertencente a Cooperativa Agrária Agroindustrial; 
deste segue confrontando com terras de parte do Lote P-2, par-

te da Matrícula nº 12.373, pertencente a Cooperativa Agrária 
Agroindustrial pelo rumo de 22º30’00”SE por 95,00 até o verti-
ce P-02; deste segue confrontando com terras de Lote P-2, Ma-
trícula 12.372, pertencente a Cooperativa Agrária Agroindus-
trial pelo rumo de 67º30’00”SO por 15,00m até o vértice P-03; 
deste segue confrontando com o limite dos lotes suburbanos 
da Gleba Vitória, pelo rumo de 22º30’00”NO por 95,00m até o 
vértice P-04; deste segue confrontando com terras de parte do 
Lote P-2, Matrícula 12.373, pertencente a Cooperativa Agrária 
Agroindustrial pelo rumo de 67º30’00”NE por 15,00m até o vér-
tice P-01, vértice inicial da descrição deste perímetro.
Dados Técnicos: Meridiano Central 51° WGr, tendo como 
S.G.R. (Sistema Geodésico de Referência) o SIRGAS2000. 
Todos os rumos, distâncias e área foram calculados no plano 
de projeção UTM.

Art. 2º A área referida no artigo anterior, destina-se à constitui-
ção de servidão administrativa ou judicial de Projeto de Passa-
gem de Galerias de Águas Pluviais no Distrito de Entre Rios, 
Município de Guarapuava, Estado do Paraná.

Art. 3º Fica reconhecida a conveniência da constituição de 
servidão administrativa em favor do Município de Guarapua-
va, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído 
ao Município de praticar todos os atos de reconhecimento e 
medição da Faixa de Servidão da Rede de Galerias de Águas 
Pluviais.

Art. 4º O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão 
administrativa limitarão o uso e gozo da mesma ao que for 
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, conse-
quentemente, da prática, dentro da referida área, de quaisquer 
atos que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de 
erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar 
estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 5º O Municipio de Guarapuava, poderá invocar em juízo, 
quando necessário, a urgência a que se refere o Art. 15 do De-
creto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 6º O ônus decorrente da constituição da servidão adminis-
trativa das áreas a que se refere o Art. 1º deste Decreto, ficará 
por conta do Município de Guarapuava.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 27 de janeiro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 062/2020
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 Designar o servidor João Francisco de Assis, matrícula nº 137.650, para atuar como auxiliar da Unidade Municipal de 
Cadastramento perante o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais de 28/01/2020 a 31/03/2020.

Guarapuava, 28 de janeiro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 065/2020

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Beracir Hilgemberg de Freitas, Carteira de Habilitação nº 01670539076, lotado na Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimento Social, para dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em 
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
termo de responsabilidade anexo, com validade até 15 de abril de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 28 de janeiro de 2020.

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, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Bra-
sileiras 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 pagamento 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 atualizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o 
presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _____ de _____________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA No 11/2020  

                           
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

R E S O L V E: 
                                        
Art. 1º Afastar preventivamente do desempenho das funções 
inerentes ao cargo de Operador de Filmagens, o servidor 
HERMERSON CARLOS DE SOUZA, matrícula 354-1, consi-
derando instalação de Processo Administrativo pela Portaria 
10/2020, com fundamento no artigo 218 da Lei Complementar 
060/2016, pelo período de 30 (trinta) dias. 
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 28 de janeiro de 2020.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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