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L E I S

L   E   I    Nº    14.516, de 21/12/2022
Altera a Lei nº 14.305/2022.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Extraordinária realizada no dia 14/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 231/2022, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1° A Lei n. 14.305/2022 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 Art. 8º. ...
 Parágrafo único. Poderão vir a integrar o perímetro urbano do Município, nos termos do art. 

42-B da Lei Federal 10.257/2001 e com fundamento das diretrizes deste Plano 
Diretor, outras áreas de urbanização específica a serem criadas mediante Lei de 
iniciativa do Poder Executivo, na forma estabelecida nos artigos 214 e seguintes 
desta Lei. (NR)

 ...
 Art. 33. O Zoneamento é o instrumento de ordenamento dos usos e da ocupação do territó-

rio, o qual se encontra subdividido em 8 Zonas para as quais são estabelecidos 
objetivos e índices urbanísticos de acordo com os padrões desejáveis para cada 
área, conforme o estabelecido na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do 
Solo. (NR)

 Parágrafo único. A espacialização das Zonas consta no Mapa do Anexo III desta Lei.
 Art. 210. ...
 ...
 § 5º. A Vice-Presidência do Conselho Municipal de Urbanismo será exercida pelo repre-

sentante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e, em cada sessão, 
serão sorteados, dentre os seus membros, os relatores dos recursos dirigidos ao 
órgão. (NR)

Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    14.517, de 21/12/2022

Altera a Lei nº 14.311/2022.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Extraordinária realizada no dia 14/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 240/2022, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1° A Lei n. 14.311/2022 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 Art. 5º Este Plano Municipal de Mobilidade Urbana parte da realidade do Município e tem 

prazos curtos, de cumprimento imediato, médios a serem cumpridos até o ano 
de 2024 e longos a serem cumpridos até o ano de 2031. (NR)

 ...
 Art. 50 Fica criado, na estrutura da Secretaria Municipal de Planejamento, o Órgão Técnico 

do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana, com apoio das demais Secretarias 
Municipais e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa 
– IPLAN. (NR)

 Art. 51 O Órgão Técnico do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana será estruturado por 
Decreto do Poder Executivo, sob proposta da Secretaria Municipal de Planeja-
mento, no prazo de seis meses a partir da publicação desta lei. (NR)

Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

L   E   I    Nº    14.523, de 21/12/2022
Aprova o Código de Posturas do Município 
de Ponta Grossa.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Extraordinária realizada no dia 15/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 456/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º  Fica instituído o Código de Posturas do Município de Ponta Grossa que estabelece as 

medidas de Polícia Administrativa a cargo do Município, estatuindo as necessárias rela-
ções entre o Poder Público local e as pessoas físicas ou jurídicas, liberando, fiscalizando, 
condicionando, restringindo ou impedindo a prática ou omissão de atos de particulares e 
disciplinando o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de produção e 
de prestação de serviços, sempre no sentido de disciplinar e manter a ordem, a higiene, a 
moral, o sossego e a segurança pública.

Art. 2º  O funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de serviços tam-
bém deverão estar adequados às normas, códigos e legislações municipais, estaduais e 
federais vigentes relacionadas a meio ambiente, saúde, vigilância sanitária, de prevenção 
contra incêndios, de acessibilidade e de proteção ao patrimônio histórico e cultural, quan-
do for o caso.

Art. 3º  Toda a atividade desenvolvida no Município de Ponta Grossa somente poderá ter início 
após a expedição do respectivo alvará de localização e funcionamento. 

  § 1º  A expedição de alvará de localização e funcionamento, para atividades consideradas de 
risco ambiental, dependerá de prévio licenciamento, pelo órgão ambiental do Município. 

  § 2º  A expedição de alvará de localização e funcionamento, para atividades consideradas de 
risco à saúde pública, dependerá de prévio parecer técnico sanitário expedido pela auto-
ridade sanitária municipal.

  §3º  A expedição de alvará de localização e funcionamento, para atividades de indústria e 
comércio, conforme determina o Código de Segurança Incêndios e Pânico (CSCIP) de-
penderá de prévio parecer técnico expedido pelo Corpo de Bombeiros

Art. 4º  Os estabelecimentos industriais, de comércio, prestadores de serviços e similares do Mu-
nicípio terão horário de funcionamento livre, observados:

   I -   as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de combate à poluição sonora e à 
perturbação de sossego; 

   II -    as restrições advindas de obrigações do direito privado, incluídas as situações de domínio 
de um determinado bem ou de partes de um bem por mais de uma pessoa simultanea-
mente; 

   III -   as normas referentes ao direito de vizinhança; e 
   IV -  a legislação trabalhista.
Parágrafo Único - O Prefeito Municipal, poderá limitar o horário de funcionamento dos estabeleci-

mentos quando atender a requisições legais e justificadas das autoridades competentes, 
sobre estabelecimentos que perturbem o sossego ou ofendam o decoro público ou, que 
reincidam nas sanções da legislação do trabalho, através de Decreto.

Art. 5º  As disposições contidas neste Código serão utilizadas complementarmente aos princípios 
e objetivos do Plano Diretor Municipal e integradas aos demais códigos e instrumentos le-
gais de desenvolvimento urbano, especialmente às Leis de Parcelamento do Solo Urbano, 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, Diretrizes e Hierarquias do Sistema Viário Mu-
nicipal, Código de Obras e Edificações, às Normas Técnicas Brasileiras e às legislações 
federal e estadual pertinentes. 

TÍTULO II 
DO LICENCIAMENTO EM GERAL

CAPÍTULO I 
DA CONSULTA PRÉVIA

Art. 6º  O Município, mediante requerimento do interessado, emitirá parecer sobre a Consulta 
Prévia de Viabilidade, contendo informações sobre o uso e ocupação do solo e os as-
pectos ambientais, zoneamento e demais dados necessários à instalação de atividades 
comerciais, industriais e de prestação de serviços urbano e rural.

Parágrafo único. A Consulta Prévia de Viabilidade, quando necessária, é um procedimento que 
antecede a solicitação do Alvará de Localização e Funcionamento, devendo o interessado 
formalizá-lo, junto ao setor competente do Município, por meio de formulário próprio, tendo 
validade de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 7º  Na Consulta Prévia de Viabilidade Técnica, deverá constar as seguintes informações:
   I -   nome do interessado;
   II -  descrição da atividade;
   III-  local do exercício da atividade e identificação do imóvel com o respectivo número de ins-

crição no Cadastro Imobiliário, quadra, data e loteamento ou outra identificação, quando 
estiver fora do perímetro urbano; e

   IV -  número de inscrição do interessado no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal de 
Fazenda, se houver.

CAPÍTULO II 
DA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS

 INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS
SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8º  Nenhuma atividade de pessoas físicas ou jurídicas, entidades públicas, privadas ou reli-

giosas poderá ser exercida no Município de Ponta Grossa sem o Alvará de Localização e 
Funcionamento, concedido mediante requerimento dos interessados, com a apresentação 
dos documentos necessários e do pagamento dos tributos devidos.

Art. 9º  Caso haja dois ou mais estabelecimentos situados no mesmo local, será exigido o Alvará 
Localização e de Funcionamento individual para cada estabelecimento. A licença para lo-
calização e funcionamento de estabelecimentos - pessoa física ou jurídica - será expedida 
depois de cumpridas as disposições deste Código, do Código de Obras e Edificações, da 
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Lei de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo e procedida à juntada dos seguintes docu-
mentos:

   I -   licença sanitária, quando exigida pelo órgão municipal competente;
   II -   aprovação do plano de gerenciamento de resíduos , quando exigido pelo órgão municipal 

competente;
   III -   licenciamento ambiental, caso necessário; 
   IV -   certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros se necessário; e
   V -   Habite-se expedido pelo Município.
Parágrafo único. Decreto Municipal poderá regulamentar a exigência de outros documentos.
Art. 10. Para efeito de fiscalização, o proprietário ou responsável pelo estabelecimento licenciado 

manterá o alvará de localização em lugar visível e o exibirá à autoridade competente 
sempre que esta o exigir.

Art. 11. Para mudança de local de estabelecimento, será solicitada a alteração no Alvará de li-
cença para localização e funcionamento, a Autoridade Municipal verificará se o novo local 
satisfaz às condições relativas aos critérios de uso e ocupação, mediante o pagamento de 
nova taxa de licença pelo interessado.

Art. 12. Para ser concedida licença de localização e funcionamento, o prédio e as instalações de 
todo e qualquer estabelecimento comercial, industrial ou prestadores de serviços deverão 
ser previamente vistoriados pelos órgãos competentes, incluindo Corpo de Bombeiros, em 
particular no que diz respeito às condições de higiene e segurança, qualquer que seja o 
ramo de atividade a que se destinem.

Parágrafo único. O alvará de licença para localização e funcionamento será concedido após 
informações pelos órgãos competentes do Município, de que o estabelecimento atende as 
exigências estabelecidas neste Código

Art. 13. As autoridades municipais assegurarão, por todos os meios a seu alcance, que não seja 
concedida licença a estabelecimentos que, pela natureza dos produtos, pelas matérias-
-primas utilizadas, pelos combustíveis empregados, ou qualquer outro motivo possam 
prejudicar a saúde pública.

Art. 14. A licença de localização e funcionamento de estabelecimentos poderá ser cassada:
   I -   quando se tratar de negócios diferentes do requerido;
   II -   como medida preventiva, a bem da higiene, da moral ou do sossego e segurança pública;
   III -   se o licenciado se negar a exibir o alvará de localização à autoridade competente, quando 

solicitado a fazê-lo;
   IV -   por solicitação de autoridade competente, provados os motivos que a fundamentam.
  § 1º  Cassada a licença, o estabelecimento será imediatamente fechado.
  § 2º  Poderá ser igualmente fechado todo o estabelecimento que exercer atividades sem o 

Alvará de Localização expedido em conformidade com o que estabelece este Código.
Art. 15. Os estabelecimentos comerciais e industriais serão obrigados, antes do início de suas 

atividades, a submeter à aferição os aparelhos ou instrumentos de medir a serem utiliza-
dos em suas transações comerciais, de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão 
federal competente.

Parágrafo único. Ficam, ainda, sujeitos a aferição periódica, todos os estabelecimentos comer-
ciais e industriais, já licenciados, bem como os aparelhos e instrumentos de medir, das 
bombas de gasolina, feiras-livres e mercados, na forma da legislação própria.

SEÇÃO II 
DO COMÉRCIO E SERVIÇO AMBULANTE

Art. 16. Considera-se comércio e serviço ambulante, a atividade lícita, de venda a varejo realiza-
das em logradouros públicos ou de porta em porta, por pessoas físicas ou jurídicas, em 
locais e horas previamente determinados.

  § 1º  Os produtos de origem animal e vegetal, quando manipulados, só poderão ser comercia-
lizados com registro de origem e licença sanitária atualizados.

  § 2º  Os produtos de origem animal e os derivados lácteos deverão ser conservados sob refri-
geração.

  § 3º  É proibido o exercício de serviços e de comércio ambulante, fora dos horários e locais 
demarcados.

  § 4º   E proibido o exercício de serviços e de comércio ambulante, sem a prévia autorização do 
órgão municipal.

  §5º.   Entende-se por “Áreas de Atuação” as vias públicas onde a atividade for regulamentada e 
permitida.

Art. 17. Quanto à forma o comércio e serviços ambulantes se classificam em:
   I -   Efetivos - são os ambulantes que exercem sua atividade carregando junto ao corpo a sua 

mercadoria ou equipamento e estão em circulação;
   II -   de Ponto Móvel - são os ambulantes que exercem a sua atividade com o auxílio de veícu-

los automotivos ou similares, parando em locais permitidos pela autoridade municipal de 
vias públicas;

   III -   de Ponto Fixosão os que exercem a sua atividade em barracas, em locais previamente 
designados de vias e logradouros públicos;

   IV -   Temporário são os ambulantes que exercem as atividades com auxílio de veículos auto-
motivos ou não, que vem à Cidade de Ponta Grossa para eventos.

Art. 18. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, e o Departamento de Urbanismo, 
para assegurar a ordem pública, possuem competência de baixar os atos normativos ati-
nentes aos serviços comércio ambulantes em vias e logradouros públicos, em especial:

   I -   a determinação das áreas, praças e rua de atuação com os respectivos pontos fixos;
   II -   a expedição do respectivo Termo de Permissão de Uso.
Art. 19. A utilização das vias e logradouros públicos será feita através da Permissão de Uso, a títu-

lo precário, onerado, pessoal e intransferível, que poderá ser revogada a qualquer tempo, 
a critério da Administração, sem que tenha o interessado qualquer direito a indenização.

Art. 20.  Para a prestação de serviços e o comércio ambulante no território do Município de Ponta 
Grossa, será cobrado preço público, a ser determinado por Decreto expedido pelo Prefeito 
Municipal.

Art. 21. A Permissão de Uso é a outorga unilateral feita pelo Poder Público Municipal a pessoas fí-
sicas ou jurídicas que prestem serviços ou realizem comércio ambulante e atendam todos 
os dispositivos estabelecidos neste Código e demais legislações correlatas.

Art. 22. Os pedidos de Permissão de Uso para serviços e comércios ambulantes, deverão ser for-
malizados através de requerimento ao Departamento de Urbanismo, devidamente acom-
panhado dos documentos exigidos pela Autoridade Municipal.

Art. 23. A Permissão de Uso para os serviços e comércio ambulante terá vigência de um ano, 
devendo ser renovada anualmente, conforme regulamento a ser estabelecido na forma do 
art. 19 acima.

  §1º   Para ambulantes temporários as licenças serão emitidas para cada evento.
  §2º  Para renovação anual serão exigidos:
   I –   a atualização dos dados constantes, autorização anterior;
   II –   a vistoria dos equipamentos utilizados para o exercício da atividade; e
   III –   demais documentos pertinentes conforme o ramo de atividade, a serem estabelecidos 

pela Autoridade Municipal competente na forma desta Lei.
  §3º  Não havendo pedido de renovação da Permissão, após 30 (trinta) dias do seu vencimento, 

a mesma será considerada automaticamente como cancelada.
Art. 24. O interessado poderá requerer para a Autoridade Municipal competente a Permissão para 

mudança de local designado, do ponto fixo ou ramo de atividade. A Autoridade terá o prazo 
de 30 (trinta) dias para analisar o pleito.

Parágrafo único. Enquanto aguardar a decisão, o permissionário deverá continuar exercendo a 
sua atividade no local para o qual possui alvará de localização e funcionamento, sob pena 
de perda definitiva do mesmo.

Art. 25. A não utilização do Ponto Fixo pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, implicará na perda 
do mesmo, considerado como vago o respectivo Ponto.

Art. 26. A permissão para o exercício do comércio ambulante ou da prestação de serviços ambu-
lantes é intransferível.

  § 1º  Somente serão admitidas transferências de autorizações por incapacidade física definitiva 
ou falecimento do autorizado, assegurando-se o direito aos herdeiros, ao cônjuge ou ao 
companheiro.

  §2º   No caso de pessoas jurídicas em estado de falência ou insolvência o Ponto será conside-
rado como vago.

Art. 27. Os ambulantes que trabalham com alimentos poderão fazer uso de até dois auxiliares, 
enquanto que os vendedores de não perecíveis apenas um. 

  §1º  Os auxiliares de permissionários deverão ser previamente cadastrados.
  §2º  Os equipamentos utilizados e suas dimensões serão descritos e padronizados por Decre-

to, obedecidas as características da área de atuação.
  § 3º  Os Ambulantes Efetivos e de Ponto Móvel independem da padronização prevista no pará-

grafo anterior.
Art. 28. A liberação do tipo de equipamento para determinada rua de atuação deverá levar em 

conta a restrição de que, após a sua instalação a largura remanescente da calçada no 
local, não seja inferior a 1,50m para a circulação de pedestres, conforme estabelecido na 
Lei Federal nº10.089, de 19 de dezembro de 2000.

Art. 29. Os ambulantes devem apresentar-se trajados e calçados, em condições de higiene e 
asseio, sendo obrigatório aos que comercializam gêneros alimentícios o uso de guardapó 
e boné ou gorro, na cor e modelos aprovados pelo órgão competente.

Art. 30. Para fins de autorização de comércio ambulante ou prestação de serviços ambulantes 
por meio de veículos automotores "trailers'' e/ou “food trucks”, deverão ser observadas as 
seguintes especificações técnicas, por meio de vistoria:

   I –   os veículos automotores deverão possuir até 10 (dez) anos de fabricação, mesmo que 
sejam somente para a tração;

   II –   o tanque de combustível do veículo deverá estar em local distante da fonte de calor;
   III –   não poderão ser acrescidos ao veículo equipamentos que impliquem aumento de sua 

proporção; 
   IV –  quando houver equipamento para preparação de alimentos, esse deverá observar as nor-

mas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – e da Vigilância Sanitária, 
Fundação Municipal de Saúde – VISA / FMS.

   V -   prova de ter sido o veículo ou unidade vistoriado pelo órgão sanitário competente do Mu-
nicípio, em nome do requerente, quando se tratar de comércio de gêneros alimentícios;

   VI -   certificado de propriedade do veículo ( tração e reboque);
   VII-   documento comprobatório de aprovação do modelo do módulo ou veículo a ser utilizado, 

por órgão certificado pelo INMETRO .
   VIII –  Não será permitida a colocação de toldos nos trailers.
   IX –  Será permitida a colocação de mesas e cadeiras na calçada, desde que seja mantido um 

espaço reservado para o trânsito de pedestres com mínimo de 1,50 metros, e parecer 
favorável do órgão municipal competente.

   X -   o horário de funcionamento dos trailers de lanche, que ficam estacionados em via públi-
cas, logradouros e praça, que será das 19:00h até as 07:00h, fora deste horário todos 
deverão ser retirados do local onde exercem suas atividades e recolhidos a espaços par-
ticulares.

Parágrafo único. Para a autorização de que trata o “caput” deste artigo, os veículos deverão ser 
licenciados no Município de Ponta Grossa.

Art. 31. Além de outras obrigações previstas nesta lei, são deveres do Ambulante:
   I -   portar o Termo de Permissão de Uso, o Cartão de Identificação e outros determinados 

quando da expedição da Permissão;
   II -   portar o comprovante de pagamento dos preços públicos e de outros impostos devidos 

conforme esta Lei e outras disposições vigentes;
   III -   exercer pessoalmente a sua atividade;
   IV -   demonstrar rigorosa higiene pessoal, bem como de seu equipamento;
   V -   vender produtos em bom estado de conservação e de acordo com a legislação vigente;
   VI -   manter limpo o seu local de trabalho, com o armazenamento do lixo produzido;
   VII -   observar irrepreensível compostura e polidez no trato público;
   VIII -   respeitar o horário de trabalho determinado pela Administração;
   IX -   afixar sobre as mercadorias, de modo bem visível, a indicação de seu preço;
   X -   conservar devidamente aferidos os pesos e balanças utilizados no seu negócio;
   XI -   exibir, quando solicitado pela fiscalização, o documento fiscal de origem relativa aos pro-

dutos comercializados;
   XII –  cumprir ordens e instruções emanadas do setor competente.
Art. 32. É  vedado aos  Ambulantes:
   I -   ceder a terceiros, a qualquer título, a sua Permissão de Uso, Ponto Fixo ou Equipamento;
   II -   adulterar ou rasurar documentos necessários à sua atividade;
   III -   comercializar mercadorias ou prestar serviços em desacordo com a sua permissão;
   IV -   comercializar produtos de origem ilícita, como os provenientes de contrabando, descami-

nho, contrafação e receptação de produtos furtados ou roubados, sem prejuízo da aplica-
ção das sanções penais;

   V -   apregoar mercadorias em voz alta ou molestar transeuntes com o oferecimento de merca-
dorias e serviços;

   VI -   vender seus produtos no interior dos terminais ou veículos de transporte coletivo;
   VII -   vender quaisquer outros artigos que ofereçam perigo à saúde pública ou possam apresen-

tar qualquer inconveniente;
   VIII -   o uso de caixote com assento ou para exposição de mercadorias sobre o passeio.
   IX -    inobservância do Regulamento Sanitário;
   X -  impedimento do livre trânsito nas vias públicas;
   XI -   vender bebidas alcoólicas;
   XII -   vender cigarros;
   XIII -   vender óculos de grau ou escuros.
Parágrafo único - Fica proibida a venda de título patrimonial de clubes, ou quaisquer entidades 

particulares, e de rifas.
Art. 33. A publicidade em equipamentos, bancas ou em estandes somente será permitida se auto-

rizada pelo Executivo Municipal e não será maior que 20% das dimensões do mesmo.
Art. 34. O descumprimento o estabelecido neste Código, constitui infração passível de multa a ser 

determinada por decreto, podendo chegar até a cassação da Permissão de Uso.
Art. 35. Sob pena de apreensão de mercadorias e produtos, o permissionário deverá ter consigo, 

para o exercício de sua atividade, competindo-lhe apresentar, sempre que solicitadas, as  
notas fiscais que comprovem a aquisição dos mesmos.

Art. 36. O vendedor ambulante não licenciado, deverá encerrar suas atividades imediatamente, 
sob pena do perdimento de sua mercadoria, e demais consequências legais.

TÍTULO III 
DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E DA HIGIENE PUBLICA

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. O Município, observadas as competências da União e do Estado, adotará todas as provi-
dências necessárias para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, este, bem 
de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à coletividade, 
em conjunto com o Poder Público, o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo para 
as presentes e futuras gerações.

Art. 38. A higiene pública será assegurada através da manutenção pelo Município, de serviço 
público de coleta, transporte, tratamento do lixo urbano, e limpeza das vias públicas, ob-
servadas as prescrições deste Código.
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CAPÍTULO II 
DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Art. 39. De forma conjunta com órgãos competentes da União e do Estado, o Poder Executivo 
fiscalizará e/ou coibirá, no âmbito do Município, as atividades que, direta ou indiretamente:

   I -   Criem ou possam criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança, ao bem-es-
tar público ou ao meio ambiente;

   II -   impliquem em prejuízo à fauna ou à flora;
   III -  disseminem resíduos nocivos ao meio ambiente;
   IV -   prejudiquem a utilização de recursos naturais para fins domésticos, agropecuário, de pis-

cicultura, decorativo, ou que por qualquer motivo, produza o desequilíbrio ambiental.
  § 1º  Para os efeitos deste Código, o meio ambiente abrange a água superficial ou de subsolo, 

o solo público ou privado, a atmosfera, a vegetação e a fauna.
  § 2º  O Município poderá celebrar convênios com entidades ou órgãos públicos federais ou 

estaduais para execução de projetos ou atividades que objetivem o controle da poluição 
e dos planos estabelecidos para a proteção ambiental, conforme o estabelecido na Lei 
Municipal nº11.233 de 27 de dezembro de 2012.

  § 3º   Os servidores designados para a fiscalização terão livre acesso, a qualquer hora do dia, 
às instalações industriais, comerciais, de serviços e outras, cujas atividades possam cau-
sar danos ao meio ambiente.

Art. 40. O Poder Executivo controlará todas as atividades industriais, comerciais, de prestação 
de serviços e outras fontes, de qualquer natureza, que produzam ou possam produzir 
alteração adversa às características do meio ambiente.

Parágrafo único - Os veículos empregados no transporte coletivo de passageiros deverão estar 
equipados com catalisadores para diminuir a emissão de gases tóxicos pelo escapamento 
à atmosfera.

Art. 41. Será obrigatória a apresentação de relatório de impacto ambiental, a ser analisado pela 
Autoridade competente, para instalação e operação de atividade que de qualquer modo 
possa degradar o meio ambiente externo e os ambientes de trabalho.

Art. 42. A instalação, reforma, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utili-
zadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem 
como empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerá da Declaração de Impacto Ambiental - DIA, expedida pelo órgão competente.

Art. 43. A construção civil, indústria, comércio e serviços, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, bem como empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degra-
dação ambiental, dependerá da Licença Ambiental, expedida pelo órgão competente.

Parágrafo único - A Declaração de Impacto Ambiental e Licença Ambiental, fornecida pelo órgão 
competente, será juntada ao requerimento que solicitar alvará de licença para o licencia-
mento das atividades especificadas neste artigo.

Art. 44. Aquele que utilizar substâncias, produtos, objetos ou rejeitos deve tomar as precauções 
para que não apresente perigos e não afetem o meio ambiente e a saúde.

  § 1º Os resíduos e rejeitos perigosos devem ser reciclados, inutilizados ou eliminados pelo fabri-
cante ou comerciante, inclusive recuperando aqueles resultantes dos produtos que foram 
por eles produzidos ou comercializados.

  § 2º O Município estabelecerá normas técnicas de armazenamento, transporte e manipulação, 
organizará rol de substâncias, produtos, objetos, rejeitos ou resíduos perigosos ou de uso 
proibido no Município, e ensejará instrução sobre a reciclagem, neutralização, eliminação, 
devolução, recuperação e coleta dos mesmos.

Art. 45. Deverá ser respeitada na íntegra a Legislação Ambiental do Município e demais legislação 
estadual e federal correlata.

SEÇÃO I 
DA CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES E ÁREAS VERDES

Art. 46. Em obediência aos princípios estabelecidos pela Constituição da República Federativa do 
Brasil e demais disposições federais, estaduais e municipais, o Município de Ponta Gros-
sa observará todos os preceitos estabelecidos na Lei Municipal nº 11.233/2012 e demais 
dispositivos pertinentes a proteção ao Meio Ambiente relativo as posturas municipais.

Art. 47. É proibido podar, cortar, derrubar ou danificar árvores situadas em vias, parques ou logra-
douros públicos sem autorização expressa do órgão competente do Poder Executivo.

Art. 48. É vedada a realização de queimadas na Zona Urbana.

SEÇÃO II 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 49. O serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada do lixo 
urbano será prestado pelo Município, diretamente ou indiretamente mediante concessão, 
observadas as disposições do contrato de concessão. 

  §1º   Quando realizado por empresas particulares especializadas, a coleta, o transporte, o tra-
tamento e a disposição final do lixo processar-se-á de acordo com a Licença Ambiental 
expedida pelo órgão responsável.

  § 2º   Poderá ser cobrado preço público pelos serviços prestados, com base no número de 
vezes de coleta e de acordo com as disposições contidas no Código Tributário Municipal.

  § 3º   A coleta dos resíduos sólidos, similares aos especificados no caput deste artigo, dos 
estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, institucionais e industriais, será 
definida por Decreto específico.

  § 4º  Os resíduos deverão ser depositados no passeio, em dias e horários determinados, acon-
dicionados devidamente em caixas de papelão ou dentro de latões, que servirão como 
recipientes para acondicionar o lixo até o despejo nos caminhões ou ainda através de 
outro processo previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio ambiente.

  § 5º   Os grandes geradores de resíduos deverão providenciar local adequado ao acondiciona-
mento.

  §6º  Em caso de ser utilizado latão para acondicionar o lixo até o despejo nos caminhões, este 
deverá ser recolocado no local em que se encontrava ara ser reutilizado. 

  § 7º  O lixo deverá ser acondicionado em recipientes próprios ou sacos plásticos, com capaci-
dade máxima de 100 (cem) litros, devendo ser colocado em lugar apropriado, que poderá 
ser indicado pelo serviço de limpeza urbana, com os cuidados necessários para que não 
venha a ser espalhado nas vias e logradouros públicos.

  § 8º  Os resíduos constituídos por materiais pérfuro-cortantes deverão ser acondicionados de 
maneira a não pôr em risco a segurança dos coletores.

  § 9º  Na área central, além dos dias pré-determinados pelo serviço de limpeza urbana, deverá 
ser respeitado o horário de colocação do lixo nas vias e logradouros públicos, que não 
poderá ser anterior às 18 (dezoito) horas.

  § 10.  O lixo de origem domiciliar, comercial e industrial deve ser acondicionados em recipiente 
separado para resíduos orgânicos e recicláveis para o serviço de coleta pública.

  § 11.  Cabe aos respectivos proprietários as medidas de proteção dos recipientes contra a ação 
de animais ou outros agentes, enquanto depositados em frente ao domicilio.

  § 12.   Nas edificações residenciais coletivas com mais de 02 (dois) pavimentos, deverá existir 
depósito coletor geral no pavimento térreo, situado em local de fácil acesso aos coletores.

  §13.   O lixo gerado na área e no seu entorno, de eventos coletivos, tais como, feiras, circos, 
rodeios, shows, ou similares, será de responsabilidade dos promotores, desde a coleta até 
a destinação final adequada.

Art. 50. Para efeito do serviço de coleta domiciliar de lixo não serão passíveis de recolhimento, 
resíduos industriais, de oficinas, os restos de material de construção ou entulhos pro-
venientes de obras ou demolições, bem como, folhas, galhos de árvores dos jardins e 
quintais particulares.

  § 1º  O lixo enquadrado no caput deste artigo será removido às custas dos respectivos pro-
prietários, ou responsáveis, devendo os resíduos industriais destinarem-se a local previa-
mente designado e autorizado pela Prefeitura Municipal e, no que couber, pelos órgãos 

ambientais competentes.
  § 2º  É obrigatória a obtenção de autorização especial da Prefeitura Municipal para o aterra-

mento de terrenos baldios com detritos, entulhos provenientes de obras, demolições ou 
similares, respeitada a legislação pertinente.

Art. 51. É proibido amontoar lixo ou resíduos nos logradouros públicos, proceder à sua varrição 
em direção aos ralos das vias para pedestres, ou do interior dos prédios e dos quiosques 
para as áreas de uso comum.

Art. 52. Os grandes geradores deverão apresentar plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
para análise e aprovação junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente bem como dar 
destinação própria aos seus resíduos.

Art. 53. Será vedada:
   I -   a deposição indiscriminada de lixo em locais inapropriados, em áreas urbanas ou rurais;
   II -   a incineração e a disposição final de lixo a céu aberto;
   III -   a utilização de lixo "in natura" para alimentação de animais e adubação orgânica;
   IV -   o lançamento de lixo em águas de superfície, sistemas de drenagem de águas pluviais, 

poços, cacimbas, áreas erodidas e fundos de vale.
Art. 54. Os resíduos produzidos em estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, deverão 

ter coleta, transporte, tratamento e destino final adequado, obedecendo as normas técni-
cas específicas para esse processo de tratamento.

Art. 55. As pessoas jurídicas transportadoras de resíduos sólidos deverão apresentar o Controle 
de Destinação de Resíduos - CDR  na origem e nos locais de transbordo, tratamento, 
transporte e de destinação final localizados no Município de Ponta Grossa.

  § 1º  O Controle de Destinação de Resíduos será expedido pelo Município.
  § 2º  O Controle de Destinação de Resíduos - CDR conterá, no mínimo, as seguintes informa-

ções:
   I -  identificação do transportador;
   II -   identificação do local de origem e destinação dos resíduos;
   III -   quantidade e tipo de resíduos;
   IV-   placa do veículo; e
   V-   data e horário. 
ART. 56.As pessoas jurídicas, que efetuam o armazenamento, transbordo, tratamento, transporte 

e destinação de resíduos sólidos dentro do Município de Ponta Grossa deverão utilizar o 
Controle de Destinação de Resíduos - CDR, expedido pelo Município.

CAPÍTULO III 
DA HIGIENE PUBLICA

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 57. A fiscalização abrangerá especialmente a higiene e a limpeza das vias públicas e das 
habitações particulares e coletivas.

Art. 58. Serão objetos da fiscalização sanitária as habitações particulares e coletivas, os estabele-
cimentos comerciais, industriais, de serviços, incluindo ambulantes e feirantes.

Art. 59. Em cada inspeção em que for verificada irregularidade, o fiscal, que deverá se identificar 
com seu nome completo e o número de sua matrícula funcional, apresentará ao servidor 
um relatório circunstanciado sugerindo medidas ou solicitando providências para o bem 
da higiene pública. 

Art. 60. Em cada inspeção em que for verificada irregularidade, o fiscal, que deverá se identificar 
com seu nome completo e o número de sua matricula funcional, iniciará os procedimentos, 
conforme legislação vigente.

SEÇÃO II 
DA HIGIENE DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 61. Os serviços de limpeza de ruas, praças, calçadas e demais logradouros públicos serão 
executados diretamente pelo órgão responsável do Município, ou por concessão e/ou 
permissão dos serviços a empresas especializadas, inclusive nos dias e locais de feiras.

Art. 62. Todo aquele que der causa a sujidade das ruas e logradouros públicos fica obrigado a 
promover a limpeza do local com varrição completa e remoção de todos os detritos da 
área afetada, inclusive com a utilização de água e produtos químicos adequados, quando 
houver necessidade, dando destinação correta aos resíduos para locais previamente indi-
cados pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente:
   I -   às concessionárias de serviços públicos que promovam obras de pavimentação viária;
   II -   aos organizadores e/ou responsáveis pela realização de shows, eventos, festas de época, 

festas particulares e outras atividades autorizadas pelo órgão municipal competente em 
logradouros e/ou espaços públicos, incluindo, os eventos realizados em estabelecimento 
privado ou propriedade privada que derem causa a sujidade das ruas e logradouros públi-
cos.

Art. 63. Os moradores, os comerciantes, os prestadores de serviços e os industriais estabelecidos 
no Município de Ponta Grossa serão responsáveis pela construção, limpeza e conserva-
ção do passeio fronteiriço às suas residências ou estabelecimentos.

  § 1º  A lavagem ou varredura do passeio e sarjeta deverão ser efetuados em hora conveniente 
e de pouco trânsito.

  §2º   É proibido varrer e/ou despejar resíduos de qualquer natureza para os ralos e bocas de 
lobo em logradouros públicos.

  §3º  É proibido lançar resíduos nas vias públicas, bem como despejar ou atirar papéis, detritos 
ou quaisquer resíduos sobre o leito das ruas, nos logradouros públicos, nas bocas-de-lo-
bo, em terrenos vagos e fundos de vale.

  §4º   A ninguém, é licito, sob qualquer pretexto, impedir ou embaraçar o livre escoamento das 
águas pelas galerias pluviais, valas, sarjetas ou canais das vias públicas, alterando, dani-
ficando ou obstruindo tais condutores. 

  § 5º   Havendo necessidade, o Poder Executivo poderá fazer o escoamento de águas pluviais  
através de imóveis particulares, com autorização do respectivo proprietário ou possuidor, 
construindo a canalização respectiva.

Art. 64. Os proprietários de bares, restaurantes, danceterias, clubes e assemelhados, com ati-
vidades noturnas, ficam obrigados a providenciar por sua conta, a limpeza do passeio 
fronteiriço aos seus estabelecimentos. 

Art. 65. Todos os cidadãos zelarão pela limpeza das águas destinadas ao consumo público ou 
particular e impedirão o escoamento de águas servidas para a rua estando sujeitos às 
penalidades previstas na legislação sanitária vigente, além das previstas neste Código.

SEÇÃO III 
DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 66. Os estabelecimentos destinados à industrialização, manipulação e comércio de gêneros 
alimentícios, ficam sujeitos às disposições relativas às construções em geral e à higiene 
ocupacional, além das demais medidas previstas em legislação nos âmbitos estadual e 
federal, e suas normas técnicas especiais.

Art. 67. Os estabelecimentos comerciais e industriais e de serviços onde sejam produzidos, pre-
parados, recebidos, depositados, expostos à venda ou dados ao consumo gêneros ali-
mentícios, bem como aparelhos, máquinas, utensílios, recipientes e viaturas utilizadas no 
seu transporte e distribuição, serão mantidos em perfeitas condições de higiene.

Art. 68. A pessoa física ou jurídica que cometer infração de natureza sanitária estará incursa nas 
penalidades previstas na legislação sanitária vigente.

SEÇÃO IV 
DA HIGIENE DOS ALIMENTOS

Art. 69. A Vigilância Sanitária do Município fiscalizará as condições higiênicas e sanitárias dos es-
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tabelecimentos que fabricam, comercializam e manipulam alimentos, dentro dos padrões 
estabelecidos pela legislação vigente.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, considera-se alimento toda a substância ou mis-
tura de substâncias, no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, 
destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos à sua formação, manutenção 
e desenvolvimento.

Art. 70. Não serão permitidas a produção, exposição ou venda de gêneros alimentícios deteriora-
dos, falsificados, adulterados ou nocivos à saúde, os quais serão apreendidos pelo órgão 
responsável pela fiscalização e removidos para local destinado a sua inutilização.

Art. 71. Não será permitida a produção, exposição ou venda de alimentos sem a devida inscrição 
ou registro e/ou inspeção municipal, estadual ou federal.

Art. 72. Só poderá ser permitidas a produção, exposição ou venda de produtos alimentícios que:
   I -   tenham sido registrados no órgão competente, de acordo com as exigências dos Ministé-

rios da Saúde e da Agricultura;
   II -   tenham sido elaborados, embalados, transportados, importados ou vendidos por estabe-

lecimentos devidamente licenciados;
   III -   tenham sido rotulados de acordo com as normas legais vigentes;
   IV -  obedeçam na sua composição as especificações próprias respectivas do padrão de iden-

tidade e qualidade de cada tipo ou espécie.
  § 1º  A fiscalização dar-se-á através da Fundação Municipal de Saúde.
  § 2º  Só poderão ser oferecidos ao consumo gêneros alimentícios em perfeito estado de con-

servação e que, por sua natureza, manipulação e acondicionamento, não sejam nocivos à 
saúde.

  § 3º  Sempre que constatada, mesmo pela simples inspeção organoléptica, a alteração, conta-
minação, adulteração ou falsificação de um produto alimentício, tornando-o impróprio para 
o consumo, será o mesmo apreendido, ficando o responsável sujeito às sanções previstas 
neste Código, sem prejuízo de outras penalidades constantes da legislação sanitária vi-
gente.

  § 4º  A venda de frutas e verduras pelos estabelecimentos comerciais próprios, ambulantes, 
nas feiras-livres e mercados públicos, somente é permitida quando apresentarem perfeito 
estado de qualidade e sanidade que não coloquem em risco a saúde dos consumidores.

  § 5º  Não é permitida a venda de frutas em pedaços ou outros produtos, como queijo, manteiga, 
mel, doces, confeitos e outros que possam ser contaminados por qualquer meio.

  § 6º  A cada inspeção, verificada irregularidade, será repassado à secretaria municipal compe-
tente, relatório circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando providências no interes-
se da higiene pública ou da preservação ambiental.

SEÇÃO V 
DA HIGIENE DAS EDIFICAÇÕES E TERRENOS

Art. 73. As edificações residenciais ou destinadas à produção, comércio, indústria e prestação de 
serviços deverão ser sempre mantidas em boas condições de uso.

Parágrafo único. O material a ser utilizado para a caiação e pintura não poderá ser do tipo refletivo 
ou ofuscante.

Art. 74. Os proprietários, inquilinos, ocupantes e administradores de imóveis são obrigados a con-
servar limpos os seus quintais, pátios, piscinas, edificações, telhados, calhas, marquises 
e coberturas. 

Art. 75. Os proprietários de terrenos, dentro dos limites do Município, devem zelar por sua limpeza 
e conservação, ficando a fiscalização a cargo do Poder Público, por meio do Departamen-
to de Urbanismo.

Art. 76. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os serviços de limpeza ou remoção de entulho 
e detritos em terrenos não edificados, na forma da legislação. 

Art. 77. O lixo das habitações será depositado em sacos plásticos fechados ou local adequado 
para ser recolhido pelo serviço de limpeza pública.

  § 1º  Os resíduos de fábricas e oficinas, os restos de materiais de construção, os entulhos pro-
venientes de demolições, as matérias excrementícias e restos de forragem das cocheiras 
e estábulos, as palhas e outros resíduos das casas comerciais, bem como terra, folhas 
e galhos dos jardins e quintais particulares serão removidos às custas dos respectivos 
proprietários ou possuidores.

  § 2º   Os imóveis particulares que não reúnam condições de higiene, segurança ou salubridade, 
poderão estar sujeitos à interdição ou demolição.

Art. 78. Nenhum prédio situado em via pública dotada de rede de água poderá ser habitado sem 
que disponha dessa utilização e seja provido de instalações sanitárias.

Parágrafo único. Quando não existir rede pública de abastecimento de água ou de coletores de 
esgotos, as habitações deverão dispor de fossa séptica.

TÍTULO IV 
DA POLÍCIA DE COSTUMES, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

CAPÍTULO I 
DA ORDEM E SOSSEGO PÚBLICO

Art. 79. Os proprietários de estabelecimentos em que sejam vendidas bebidas alcoólicas serão 
responsáveis pela manutenção da ordem dos mesmos.

  § 1º  As desordens, algazarras ou barulho porventura verificados nos referidos estabelecimen-
tos, ou onde este é o gerador de aglomeração na via pública, sujeitarão os proprietários à 
multa, podendo ser cassada a licença para seu funcionamento, nas reincidências. 

  § 2º  Para fins de verificação do barulho porventura existente nos estabelecimentos referidos 
no caput, o órgão municipal competente deverá deslocar-se até a fonte reclamante e 
promover a medição do som por intermédio de aparelho decibelímetro com calibração 
certificada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO.

Art. 80. É proibido perturbar o sossego público.
Art. 81. É proibido executar qualquer trabalho ou atividade que produza ruídos, antes das 7:00 

horas e depois das 22:00 horas:
   I -   nas zonas residenciais;
   II -   na zona central;
   III -  nas proximidades de escolas;
   IV -  nas proximidades de hospitais. 
   § 1º  Entende-se como proximidade, a distância do estabelecimento que prejudique o sossego 

público, consideradas áreas e silêncio. 
   § 2º  Para os efeitos deste artigo, os níveis de ruído permitidos são os estabelecidos nas NBR´s 

10151 e 10152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou outra norma 
futura que venha a substituí-las.

  § 3º  As associações, bares, clubes sociais e demais estabelecimentos congêneres de diversão 
pública situados no Município de Ponta Grossa e que produzam ruídos sonoros superiores 
aos níveis de emissão permitidos, só poderão funcionar se possuírem isolamento acústi-
co, cujo projeto deverá ser aprovado pelo órgão competente da municipalidade.

  § 4º  O disposto neste artigo não se aplica às sedes campestres dos clubes sociais e associa-
ções e ao Centro de Eventos Cidade de Ponta Grossa.

  § 5º  A exceção prevista no parágrafo anterior não abrange as vias de acesso e os estaciona-
mentos externos do Centro de Eventos Cidade de Ponta Grossa, em cujos locais perma-
nece sendo proibida a perturbação do sossego público, inclusive nos dias de festas ou 
eventos, devendo ser afixadas placas informativas da proibição do uso de som automotivo 
e de dispositivos sonoros nos referidos locais, nos termos previstos nesta lei.

CAPÍTULO II 
DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS

Art. 82. Divertimentos públicos, para os efeitos deste Código, são os que se realizarem nas vias 
públicas, ou em recintos fechados de livre acesso ao público.

Art. 83. Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem licença do Poder Executivo.
Parágrafo único. A liberação para funcionamento de qualquer diversão será instruído com a prova 

de terem sido satisfeitas as exigências regulamentares referentes à construções tempo-
rárias com ART ou RRT, do engenheiro ou arquiteto responsável, segurança e higiene, e 
realizadas as vistorias da Vigilância Sanitária, Departamento de Urbanismo e do Corpo 
de Bombeiros.

Art. 84. Em todas as casas de diversões públicas serão observadas as seguintes disposições, 
além das estabelecidas pelas normas sobre edificações:

   I –   O local utilizado deverá ser mantido higienicamente limpo;
   II -   as portas e os corredores para o exterior serão amplos e conservar-se-ão sempre livres 

de grades, móveis ou quaisquer objetos que possam dificultar a retirada rápida do público, 
em caso de emergência;

   III -   todas as saídas serão encimadas pela inscrição "SAÍDA", legível à distância e luminosa 
de forma suave, quando se apagarem as luzes da sala ou em caso de falta de energia 
elétrica;

   IV -   os aparelhos destinados à renovação do ar deverão ser conservados e mantidos em per-
feito funcionamento;

   V -   haverá instalações sanitárias independentes para homens e mulheres;
   VI -  serão tomadas todas as precauções necessárias para evitar incêndios, sendo obrigatória 

a adoção de extintores de fogo em locais visíveis e de fácil acesso;
   VII -   durante os espetáculos dever-se-á conservar as portas abertas, vedadas apenas com 

reposteiros ou cortinas;
   VIII -  deverão possuir material de pulverização de inseticidas;
   IX -   o mobiliário será mantido em perfeito estado de conservação;
   X -   as saídas de emergência abrir-se-ão para o exterior.
Art. 85. Para funcionamento de cinemas serão ainda observadas as seguintes disposições:
   I -    os aparelhos de projeção ficarão em cabinas de fácil saída, construídos de materiais in-

combustíveis;
   II -   no interior das cabinas não poderá existir maior número de películas do que o necessá-

rio às sessões de cada dia e ainda assim, estar depositadas em recipientes especiais, 
incombustíveis, hermeticamente fechados, que não sejam abertos por mais tempo que o 
indispensável ao serviço.

Art. 86. A armação de circos ou parques de diversões só poderá ser permitida em locais previa-
mente determinados, a critério do Poder Executivo.

  § 1º.  Sem prejuízo das demais exigências previstas na legislação em vigor a concessão de 
Alvará de funcionamento de parques de diversão ou circos no Município de Ponta Grossa 
fica condicionada aos seguintes requisitos:

   I -   Apresentação de laudo técnico que ateste a segurança dos engenhos mecânicos e elétri-
cos a serem utilizados como brinquedos ou arquibancadas pelo público, acompanhado de 
plano de manutenção, laudo de estabilidade do solo e respectivas ARTs - Anotações de 
Responsabilidade Técnica;

   II -   Instalação em local apropriado e nas proximidades do parque ou circo, serviço de primei-
ros socorros médicos, para atendimento em casos emergenciais, conforme normas da 
Vigilância Sanitária;

   III -   Disposição de saídas de emergências, rotas de fugas, rotas de pânico, em locais de fácil 
acesso e com indicações visíveis a todos que se utilizam do mesmo, de acordo com a 
norma NBR/9077;

   IV -   Afixação na entrada dos parques de diversões ou circos, em local visível ao público e às 
autoridades, alvará de funcionamento, documento indicando a existência de laudo téc-
nico, com a data de expedição, sua validade e o nome do profissional responsável e o 
número de sua carteira do CREA e ou CAU.

Art. 87. Na localização de estabelecimentos de diversões noturnas, o Município terá sempre em 
vista a ordem, o sossego e a tranquilidade da vizinhança.

Art. 88. Os espetáculos, bailes ou festas de caráter público dependem, para realizar-se, de prévia 
licença do Poder Executivo.

Parágrafo único. Excetuam-se das disposições deste artigo as reuniões de qualquer natureza, 
sem convites ou entradas pagas levadas a efeito por clubes ou entidades de classe ou 
comunitárias, em sua sede, ou as realizadas em residências particulares.

CAPÍTULO III 
DOS LOCAIS DE CULTO

Art. 89. Os locais franqueados ao público, nas igrejas, templos ou casas de cultos, deverão pos-
suir alvará de localização, nos termos da legislação vigente.

Art. 90. Os locais franqueados ao público, nas igrejas, templos ou casas de cultos, deverão ser 
conservados limpos, iluminados e arejados.

   § 1º  As igrejas, templos e casas de cultos não poderão conter maior número de assistentes a 
qualquer de seus ofícios do que a lotação comportada por suas instalações.

   § 2º  É vedado nas igrejas, templos e casas de cultos o uso de aparelhos de amplificação da 
voz ou instrumentos que perturbem o sossego público, observado o disposto no Capítulo 
III, deste Título IV.

   § 3º  Sempre que constatada a perturbação do sossego será notificado pela fiscalização para  
apresentar e executar laudo de isolamento acústico, com ART  de profissional responsá-
vel.

CAPÍTULO IV 
DO TRÂNSITO PÚBLICO

Art. 91. Compete ao Município e é seu dever estabelecer, dentro dos seus limites, com o objetivo 
de manter a ordem, a segurança e o bem-estar dos transeuntes, dos visitantes e da popu-
lação em geral, a sinalização do trânsito em geral, a demarcação de faixas de pedestres e 
vias preferenciais, a instalação de semáforos, a demarcação e a sinalização de áreas de 
cargas e descargas, as áreas permitidas ao estacionamento controlado e o uso de equi-
pamentos de segurança, bem como a colocação de placas indicativas nas vias públicas 
de entrada e saída dos seus limites.

Art. 92. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou de 
veículos nas ruas, praças, calçadas e passeios, exceto para efeito de obras públicas de-
vidamente autorizadas, por determinação policial ou por meio de autorização do órgão 
competente.

  § 1°  Em caso de necessidade, poderá ser autorizado o impedimento de meia pista de cada vez 
ou pista inteira, a critério do órgão municipal de trânsito.

  § 2º   Sempre que houver necessidade de se interromper o trânsito deverá ser colocada sinali-
zação claramente visível de dia e luminosa à noite.

  § 3º   O responsável deverá providenciar, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, a 
notificação aos moradores da via ou logradouro público onde será realizada a ação, sobre 
a necessidade de seu impedimento. 

Art. 93. Compreende-se na proibição do artigo anterior o depósito de quaisquer materiais, inclusi-
ve de construção, entulhos e podas de árvores e jardins.

  § 1º  Tratando-se de materiais que não possam ser depositados diretamente no interior dos 
prédios ou dos terrenos, serão toleradas a descarga e permanência na via pública, com 
o mínimo prejuízo ao trânsito, por tempo estritamente necessário à sua remoção, não 
superior a 6 (seis) horas; ou, quando de utilização de caçambas, pelo prazo de duração 
da obra.

  § 2º   No caso previsto no parágrafo anterior os responsáveis pelos materiais deverão advertir, 
através de sinalização provisória, os veículos, em conformidade com o Código de Trânsito 
Brasileiro, dos impedimentos causados ao livre trânsito.

  § 3º  Os infratores deste artigo estarão sujeitos a ter os respectivos materiais apreendidos e 
recolhidos ao depósito ou outro local indicado pelo Município, os quais, para serem retira-
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dos, dependerão do pagamento de multa e das despesas de remoção e guarda. 
Art. 94. É proibido o estacionamento de veículos sobre os passeios, calçadas, praças públicas, 

áreas verdes, gramados e nas áreas destinadas aos pontos de parada dos coletivos, 
desde que o local não seja destinado para esse fim.

  § 1º  Os proprietários de veículos, estacionados em desrespeito à proibição deste artigo, serão 
autuados pelo Poder Público Municipal, sem prejuízo das penalidades aplicáveis por au-
toridades federais e estaduais.

  § 2º  Os veículos ou sucatas abandonados na forma do artigo anterior serão recolhidos ao 
depósito ou outro local indicado pelo Município.

Art. 95. Não será permitida a preparação de reboco ou argamassa nas calçadas, praças ou vias 
públicas.

Art. 96. Todo aquele que transportar detritos, resíduos da construção civil, terra, galhos, podas de 
jardim e outros, e os deixar cair sobre a via pública, fica obrigado a fazer a limpeza do local 
imediatamente, sob pena de multas e apreensão do veículo transportador.

Art. 97. Fica proibida a lavagem de betoneiras, caminhões-betoneiras, caminhões que transpor-
tam terra, banheiros químicos ou similares em logradouros públicos.

Art. 98. É proibido danificar, encobrir ou retirar equipamentos colocados nas vias e logradouros 
públicos para advertência de perigo ou sinalização de trânsito e os pontos e abrigos para 
o transporte coletivo.

Art. 99. Assiste ao Município, o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de trans-
porte que possam ocasionar danos à vida humana ou à via pública

CAPÍTULO V 
DA OCUPAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

Art.100. Poderão ser armados palanques ou coretos provisórios nos logradouros públicos, para 
comícios políticos, festividades religiosas, cívicas ou de caráter popular, desde que sejam 
observadas as condições seguintes:

   I -   serem aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo, quanto à sua localização;
   II -   não perturbarem o trânsito público;
   III -   não prejudicarem o calçamento nem o escoamento das águas pluviais, correndo por conta 

dos responsáveis pelas festividades os estragos por acaso verificados;
   IV -   serem removidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento 

dos festejos.
Parágrafo único - Uma vez findo o prazo estabelecido no inciso IV, o Poder Executivo promoverá 

a remoção do palanque ou coreto, cobrando do responsável as despesas de remoção, 
dando ao material removido o destino que entender.

Art.101. Nenhum material poderá permanecer nos logradouros públicos, exceto nos casos previs-
tos no art. 90 deste Código.

Art.102. Os postes telegráficos, de iluminação e força, caixas telefônicas, os coletores postais, 
os hidrantes e as balanças para pesagem de veículos, só poderão ser colocados nos 
logradouros públicos mediante autorização do órgão competente do Poder Executivo, que 
indicará as posições convenientes e as condições da respectiva instalação.

Art.103. Os postes de iluminação pública, caixas telefônicas, os coletores postais, os hidrantes 
e as balanças para pesagem de veículos, só poderão ser colocados nos logradouros 
públicos mediante autorização do órgão competente do Poder Executivo, que indicará as 
posições convenientes e as condições da respectiva instalação.

CAPÍTULO VI 
DA PUBLICIDADE EM GERAL

Art.104. Constitui objetivo da ordenação da publicidade em geral, o atendimento ao interesse públi-
co e conforto ambiental, com a garantia da qualidade de vida urbana, assegurando, dentre 
outros, os seguintes direitos fundamentais:

   I -   o bem-estar estético, cultural e ambiental da população;
   II -   a valorização do ambiente natural e construído;
   III -   a segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos e pedestres;
   IV -   a percepção e a compreensão dos elementos referenciais da paisagem; e
   V -   o equilíbrio de interesses dos diversos agentes atuantes na cidade, para a promoção da 

melhoria da paisagem no Município.
Art.105. Constituem diretrizes a serem observadas na colocação da publicidade em geral:
  I -    a priorização da sinalização de interesse público;
  II -   o combate à poluição visual, bem como da degradação ambiental; e
  III -   a compatibilização das modalidades de anúncios com os locais onde    possam ser veicu-

lados.
Art.106. A exploração dos meios de publicidade, depende de licença do Poder Executivo,  

sujeitando o contribuinte ao pagamento dos respectivos tributos.
  § 1º  Incluem-se, na obrigatoriedade deste artigo os anúncios que, embora apostos em terrenos 

ou próprios de domínio privado, forem visíveis dos lugares públicos.
  § 2º  Fica proibida a afixação, nos postes de iluminação pública, árvores, semáforos e demais 

logradouros públicos, de placas de anúncios, cartazes ou objetos similares que tenha 
como objeto a realização de publicidade, propaganda e/ou divulgação de liquidações, 
campanhas promocionais, ofertas, eventos e outras situações assemelhadas.

  § 3º  A proibição prevista no caput deste artigo não abrange a realização de campanhas de 
interesse público, decoração natalina e outros eventos promovidos pelo Poder Público 
Municipal, bem como outras hipóteses autorizadas em legislação municipal.

  § 4º  Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, a publicidade ou propaganda dependerá 
de autorização prévia do órgão competente da municipalidade, o qual definirá o prazo de 
permanência e retirada dos objetos.

  § 5º   A propaganda político-eleitoral é assegurada nos termos do Código Eleitoral e lei munici-
pal e é isenta de tributação.

  § 6º  É proibido a distribuição de panfletos ou qualquer tipo de propaganda volante impressa, 
bem como a exibição de faixas móveis nas vias públicas, salvo autorização expressa do 
Poder Executivo, o qual regulamentará, via decreto, as condições necessárias à autoriza-
ção, levando em conta, especialmente, a segurança dos trabalhadores e dos motoristas. 

  § 7º  Em caso de acidente envolvendo pessoa contratada para distribuição de panfletos ou 
qualquer tipo de propaganda volante impressa ou exposição de faixas móveis nas vias pú-
blicas, considerar-se-á como empregador, inclusive para fins de indenização por acidente 
de trabalho, a empresa ou a quem a propaganda se vincula. 

  § 8º  A colocação de publicidade em fachadas de estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços,   obedecerão às seguintes especificações:

   I -   serão instalados em paredes situadas no alinhamento dos logradouros ou das divisas 
e deverão apresentar em conjunto, área máxima de 20%  incluindo paredes laterais em 
caso de esquina;

   II -   deverão ter saliência máxima de 0,25 m se situadas na parte inferior das paredes, até a 
altura de 3,00 m acima do nível do ponto mais alto do passeio ou pavimento;

   III -   eventuais componentes ou suportes situados na parte inferior das fachadas deverão res-
peitar a saliência máxima de 0,25 m, ainda que pertencente a anúncios situados na altura 
prevista na letra anterior;

   IV -   as vias que possuírem passeio menor que 2m de largura, essa saliência, na parte inferior 
da fachada, não poderá ultrapassar a largura máxima de 0,05m;

   V -   em edificações existentes, que possuam sacadas voltadas ao passeio, poderá ser utili-
zado seu guarda-corpo para fixação de placas de anúncio e publicidade, desde que não 
ultrapasse sua altura original e a sacada não avance mais que 1,20 m do alinhamento 
predial;

   VI -   em edificações que possuam marquises, poderão ser fixadas nestas, placas de anún-
cio ou publicidade, porém tais anúncios não poderão obstruir, sequer de forma parcial, 
mesmo que visual, as aberturas existentes nas edificações. As marquises não poderão 

avançar mais que 1,20m do alinhamento predial;
   VII -   só poderão avançar até 1,20m do alinhamento predial, as placas de anúncio ou publicida-

de que estiverem colocadas acima de marquises;
   VIII -   tratando-se de bens de valor cultural, classificados como bens tombados, deverá ser ou-

vido o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural – COMPAC;
   IX -   todo e qualquer braço de iluminação ou saliência luminosa existente nas placas de anún-

cio ou publicidade, também deverão obedecer o avanço máximo de 1,20m em relação ao 
alinhamento predial;

   X -   o cálculo de área, serve para o conjunto de placas de anúncio ou publicidade que estive-
ram paralelos á edificação, quanto para as que estiverem perpendiculares a ela, e caso 
avancem 1,20m em relação ao alinhamento predial, deverão respeitar a altura mínima de 
3m em relação ao ponto mais alto do passeio;

   XI -   quando a placa de anúncio ou publicidade for móvel, ela não poderá ficar disposta no 
passeio e também deverá respeitar os mesmos critérios de área máxima descritos acima;

   XII -   quando a edificação possuir toldo, este não poderá ser usado para publicidade e deverá 
respeitar os mesmos critérios de área máxima descritos acima;

   XIII -   o imóvel que possuir mais de um estabelecimento comercial em sua edificação, o cálculo 
de área para cada estabelecimento deverá respeitar o comprimento de fachada corres-
pondente a cada um dos estabelecimentos.

  § 9º  Os painéis, totens ou out doors, deverão:
   I -   ter a altura máxima de 10 metros;
   II –   afastamento das divisas  de no mínimo de 2 metros;
   III –   quando luminosos ou iluminados, sua luminosidade não poderá ser projetada para o imó-

vel vizinho, exceto quando este for de uso comercial.
  §10  Em todo os casos deste artigo, deverão ser apresentados projeto e ART ou RRT do enge-

nheiro ou arquiteto responsável. 
Art.107. A propaganda falada em lugares públicos, por meio de ampliadores de voz, alto-falantes 

e propagandistas, assim como feitas por meio de cinemas ambulantes, ainda que muda, 
está igualmente sujeita à prévia licença e ao pagamento da taxa respectiva.

Art.108. Os anúncios encontrados sem que os responsáveis tenham satisfeitos as formalidades 
desta Seção serão apreendidos e retirados pela fiscalização, até a satisfação daquelas 
formalidades, além do pagamento da multa prevista neste Código.

CAPÍTULO VII 
DOS INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS

Art.109. No interesse público, o Município fiscalizará, em colaboração com as autoridades fede-
rais, a fabricação, o comércio, o transporte e o emprego de inflamáveis e explosivos, nos 
termos da legislação vigente.

Art.110. São considerados inflamáveis:
   I -   o fósforo e os materiais fosforados;
   II -   a gasolina e demais derivados do petróleo;
   III -  os éteres, álcoois, a aguardente e os óleos em geral;
   IV -  os carburetos, o alcatrão e as matérias betuminosas líquidas;
   V -   toda e qualquer outra substância cujo ponto de inflamabilidade sejam acima de cento e 

trinta e cinco graus centígrados (135º C).
Art.111. Consideram-se explosivos:
   I -   os fogos de artifício;
   II -   a nitroglicerina e seus compostos e derivados;
   III -   a pólvora e o algodão-pólvora;
   IV -   as espoletas e os estopins;
   V -   os fulminatos, cloratos, formiatos e congêneres;
   VI -   os cartuchos de guerra, caça e mina.
Art.112. Na solicitação de alvará de localização de estabelecimentos: comerciais, industriais, ou 

depósitos de explosivos listados no artigo anterior, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 

   I -   apresentação de Título de Registro (TR), expedido pelo Ministério do Exército;
   II -   certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, Brigada de Incêndio Municipal ou laudo 

técnico de empresa do ramo de Segurança no Trabalho com qualificação específica para 
ministrar cursos de Prevenção, Combate a Incêndios e Primeiros Socorros, bem como, 
para desenvolver projetos nesta área;

   III -   vistoria da Secretaria de Segurança Pública, através da Delegacia de Explosivos, Armas 
e Munições - DEAM - ou, por ato delegatório, vistoria da Subdivisão Policial ou Delegacia 
Regional da área de atuação na qual a empresa se instale.

  § 1º  São considerados pirotécnicos de uso restrito: 
   I -   bombas aéreas e morteiros com diâmetro superior a 3”; 
   II -   rojões e outros dispositivos autopropulsados, com meios de estabilização de vôo, com 

diâmetro superior a 1,7”; 
   III -   candelas com diâmetro maior que 50mm e massa total de composição pirotécnica supe-

rior a 2”; 
   IV -   fontes (vulcões, sputnik e similares) com massa de composição pirotécnica superior a um 

quilograma;
   V -   conjuntos de múltiplos tubos de lançamento: 
     a)    com mais de doze foguetes e calibres entre 1,8” e 3”, e 
     b)    com mais de cento e quarenta e quatro foguetes para calibres até 1,7”. 
  § 2º  É proibido estocar e/ou comercializar fogos de artifício junto com pólvoras, armas, mu-

nições, materiais inflamáveis, combustíveis, alimentos de consumo humano ou animal e 
remédios.

  §3º   Em todo espetáculo pirotécnico é obrigatória a presença de "blaster" técnico em piro-
tecnia, o qual se responsabilizará civil e criminalmente pela queima, juntamente com a 
empresa na qual trabalhe.

Art.113. É proibido:
   I -  fabricar explosivos sem licença especial e em local não determinado pelo Município;
   II -   manter depósito de substâncias inflamáveis ou de explosivos sem atender às exigências 

legais, quanto à construção e segurança;
   III -  depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente, inflamáveis ou explosi-

vos.
Art.114. Os depósitos de explosivos e inflamáveis serão construídos em locais especialmente de-

signados na zona rural e com licença especial do Município.
Art.115. Não será permitido o transporte de explosivos ou inflamáveis sem as precauções devidas.
  § 1º  Não poderão ser transportados simultaneamente, no mesmo veículo, explosivos e infla-

máveis.
  § 2º  Os veículos que transportarem explosivos ou inflamáveis não poderão conduzir outras 

pessoas além do motorista e dos ajudantes.
Art.116. A instalação de postos de abastecimento e serviços de veículos, bombas de combustíveis 

e depósito de outros inflamáveis fica sujeita a licença do Poder Executivo.
Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá, para cada caso, as exigências que julgar 

necessárias aos interesses da segurança, na conformidade da legislação federal própria.
Art.117. Na infração de qualquer artigo desta Seção será imposta a multa correspondente, além da 

responsabilização civil ou criminal do infrator, se for o caso.

CAPÍTULO VIII 
DAS EXPLORAÇÕES DE PEDREIRAS, CASCALHEIRAS, OLARIAS E DEPÓSITOS 

DE AREIA E SAIBRO
Art.118. A exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e depósitos de areia e de saibro depende 

de licença do Município, que a concederá, observados os preceitos deste Código, das 
demais leis ambientais e as da legislação federal competente.
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Art.119. O processo de licenciamento será processado mediante apresentação de Licença Am-
biental, expedida por órgão competente. 

Art.120. As licenças para exploração serão sempre por prazo fixo.
Parágrafo único. Será interditada a pedreira ou parte da pedreira que embora licenciada e ex-

plorada de acordo com este Código, acarrete perigo ou dano à vida ou à propriedade.
Art.121. Os pedidos de prorrogação de licença para a continuação de exploração serão feitos por 

meio de requerimento e instruídos com os documentos da licença anteriormente concedi-
da.

Art.122. A exploração de pedreiras a fogo fica sujeita às seguintes condições:
   I -   declaração expressa da quantidade de explosivos a empregar;
   II -    intervalo mínimo de trinta minutos entre cada série de explosões;
   III -    içamento, antes da explosão, de uma bandeira a altura conveniente para ser vista a dis-

tância;
   IV -   toques repetidos de sinetas, sirene ou megafone com intervalos de dois minutos, e o aviso 

em brado prolongado, dando sinal de fogo.
Art.123. O Poder Executivo poderá, a qualquer tempo, determinar a execução de obras no recinto 

da exploração da pedreira ou cascalheira, com o intuito de proteger propriedades particu-
lares ou públicas, ou evitar a obstrução das galerias de águas.

TÍTULO V 
DAS INFRAÇÕES, DAS PENALIDADES, DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, DA INTERDIÇÃO

 E DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
CAPÍTULO I 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art.124. Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código ou de 

outras leis, resoluções ou atos baixados pelo Município no uso de seu poder de polícia.
Parágrafo único. Sem prejuízo das medidas de natureza civil e criminal, constitui infração, toda 

ação ou omissão que importe em inobservância às disposições da presente lei.
Art.125. No exercício do poder de polícia serão aplicadas nos casos de violação das disposições 

desta lei, as seguintes sanções ao infrator:
   I –   Auto de Infração;
   II –   Interdição;
   III –   Cassação do Alvará de Funcionamento e lacre do estabelecimento.
  §1º  A aplicação de uma das sanções previstas neste artigo não prejudica a aplicação de outra, 

se cabível.
  §2º  A aplicação de sanções de qualquer natureza previstas neste título não dispensa o infra-

tor da obrigação a que está sujeito nem ao atendimento às disposições desta lei, suas 
normas regulamentadoras e demais legislações pertinentes, assim como não desobriga o 
infrator de ressarcir eventuais danos resultantes da infração.

Art.126. Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar al-
guém a praticar infração e, ainda, o proprietário do imóvel que permitir o seu uso de forma 
indevida ou em desvio de finalidade.

Art.127. A pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, será pecuniária e consistirá em 
multa, além de o infrator responder civil e criminalmente pelos seus atos.

Art.128. A penalidade pecuniária será prejudicialmente executada se, imposta de forma regular e 
pelos meios hábeis, o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal.

Parágrafo único. A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa e cobrada 
judicialmente.

Art.129. As multas serão aplicadas em graus mínimo, médio ou máximo.  
  § 1º Na imposição da multa e para graduá-la ter-se-á em vista:
   I -   a maior ou menor gravidade da infração;
   II -  as suas circunstâncias atenuantes ou agravantes; e
   III -  os antecedentes do infrator com relação às disposições deste Código.
  § 2º Os critérios de gradação bem como valores mínimos, médios e máximos para as infrações 

que não constarem nesta lei serão regulamentados pelo Chefe do Poder Executivo.
Art.130. Nas reincidências as multas serão cobradas em dobro.
Parágrafo único. É considerado reincidente aquele que violar preceito deste Código ou outras 

leis, decretos e regulamentos e por cuja infração já houver sido autuado.
Art.131. A penalidade a que se refere este Código não isenta o infrator da obrigação de reparar o 

dano resultante da infração, na forma estabelecida pelo Código Civil.
Parágrafo único. Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência 

que a houver determinado.
Art.132. Nos casos de apreensão, os objetos apreendidos serão recolhidos ao depósito do Municí-

pio. 
  § 1º  Quando a isto se prestarem os objetos, ou a apreensão se realizar fora deste Município, 

poderão ser depositados em mãos de terceiros ou do próprio detentor, se idôneo, obser-
vadas as formalidades devidas.

  § 2º  A devolução dos objetos apreendidos só se fará após pagas as multas que tiverem sido 
aplicadas e indenizado o Município das despesas que tiverem sido feitas com a apreen-
são, o transporte e o depósito.

Art.133.   No caso de não serem reclamados ou retirados dentro do prazo de trinta dias, os objetos 
apreendidos poderão ser vendidos em hasta pública pelo Município, sendo aplicada a 
importância apurada na indenização das multas e despesas de que trata o artigo anterior 
e entregue qualquer saldo ao proprietário, mediante requerimento devidamente instruído 
e processado.

Art.134. Quando a apreensão recair sobre produtos deterioráveis ou perecíveis, o infrator terá 
prazo de três horas para retirá-los, após o que serão doados para entidades assistenciais.

Parágrafo único. Verificado que os produtos apreendidos não se prestam para o consumo, proce-
der-se-á à sua eliminação, mediante lavratura do termo próprio.

Art.135. Não são diretamente passíveis das penas definidas neste Código:
   I -  os incapazes, na forma da lei; e
   II -   os que forem comprovadamente coagidos a cometer a infração.
Art.136. Sempre que a infração for praticada por qualquer dos agentes a que se refere o artigo 

anterior, a pena recairá sobre:
   I -   os pais, tutores ou pessoa sob cuja guarda estiver o menor;
   II -  o curador ou pessoa sob cuja guarda estiver o incapaz; e
   III -  aquele que der causa à contravenção forçada.
Art.137. As penalidades previstas neste Código poderão ser aplicadas diariamente, sem prejuízo 

das que, por força de lei, possam também ser impostas por autoridades federais ou esta-
duais.

Parágrafo único. As infrações praticadas contra as normas da Saúde Pública, no Município, serão 
notificadas ao Município, que se incumbirá de autuá-las, aplicar-lhes as penalidades cabí-
veis e receber as multas devidas, mediante auto de infração.

Art.138. As multas a que se refere este Capítulo serão regulamentadas por Decreto, e os valores 
a elas relativos  serão corrigidos com base no Valor de Referência (VR) de acordo com 
o parágrafo único do art. 245 da Lei nº 6.857, de 26 de 26 de dezembro de 2001  para o 
exercício.  

Art.139. O pagamento da multa não eximirá o responsável das demais cominações legais, nem 
sana a infração, ficando o infrator na obrigação de legalizar as infrações de acordo com as 
disposições vigentes.

CAPÍTULO II 
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

Art.140. A falta de cumprimento das disposições desta lei, verificada no exercício da fiscalização, 
será comunicada ao infrator mediante notificação preliminar. 

Parágrafo único. A Notificação Preliminar será realizada:

   I -   pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega de cópia do auto de infração ao 
próprio autuado, seu representante, mandatário ou preposto; ou

   II -   por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR); 
   III -   por publicação em diário oficial do Município: ou
   IV –   por intimação realizada em processo já instaurado, físico ou digital, no Município de Ponta 

Grossa.
Art.141. O notificado será considerado ciente da Notificação Preliminar, mediante sua ciência pes-

soal, publicação no diário oficial do Município, retorno do Aviso de Recebimento ou através 
de intimação realizada em processo já instaurado, decorrido o prazo de 10 (dez) dias da 
publicação.

Art.142. A Notificação deverá conter as seguintes informações:
   I -   o dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
   II -   a descrição da infração;
   III -   a identificação do infrator;
   IV -   a disposição infringida; e
   V-   a identificação e a assinatura do agente que lavrou.
   VI -  a identificação do autuado;
   VII   prazo para regularização da situação.
Art.143. O Notificado terá um prazo de até 15 (quinze) dias para apresentar sua manifestação a 

notificação ou regularizar a infração. 
  §1º.   O prazo poderá ser prorrogado a critério da administração, oportunizando o Notificado a 

legalizar a situação.
  §2º.   Findo o prazo constante da Notificação, sem que sejam acolhidas as justificativas cons-

tantes da Manifestação do Notificado pela autoridade competente, ou que não tenham 
sido realizadas as providencias para o cumprimento das exigências especificadas na no-
tificação será lavrado Auto de Infração.

CAPÍTULO III 
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO

Art.144. Auto de Infração é o instrumento por meio do qual a autoridade municipal apura a violação 
de disposições deste e dos demais Códigos, Leis, Decretos e Regulamentos do Município, 
para os quais não se tenha estabelecido forma própria de processamento e execução.

Art.145. Dará ensejo à lavratura do auto de infração qualquer violação das normas deste Código e 
regulamentos, que for levada ao conhecimento do órgão responsável, por servidor muni-
cipal ou cidadão que a presenciar.

Art.146. São autoridades competentes, quando necessário, para confirmar os autos de infração e 
arbitrar multas, os secretários, os fiscais, ou servidores por estes designados.

Art.147. Os autos de infração obedecerão a modelos próprios e conterão, obrigatoriamente:
   I -       o dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
   II -      a descrição da infração;
   III -     a identificação do infrator;
   IV -      a disposição infringida; e
   V -      a identificação e a assinatura do agente que lavrou.
   VI -     a identificação do autuado;
   VII -    valor da multa imposta.
Parágrafo único. A constatação da infração será precedida de verificação do agente de fiscaliza-

ção, não bastando a mera comunicação de terceiros.
Art.148. O autuado poderá ser notificado da lavratura do auto de infração: 
   I -   pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega de cópia do auto de infração ao 

próprio autuado, seu representante, mandatário ou preposto; 
   II -   por via postal registrada; ou
   III -   por publicação em diário oficial do Município; ou
   IV –   intimação feita em processo já instaurado, em meio físico ou digital, nesta Município. 
Parágrafo único. O infrator será considerado ciente da aplicação da infração por publicação no 

diário oficial do Município ou através de intimação feita em processo já instaurado, decor-
rido o prazo de 10 (dez) dias da publicação. 

Art.149. Ao embaraço ou ao impedimento da ação fiscal, a multa imposta será no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis. 

Art.150. Recusando-se, o infrator a assinar o auto, será tal recusa averbada, no próprio auto, pela 
autoridade que o lavrar.

CAPÍTULO IV 
DA INTERDIÇÃO

Art.151. O estabelecimento poderá ser interditado temporariamente, de forma imediata, nos se-
guintes casos: 

   I -   por solicitação de autoridade competente, com a devida justificativa e amparo legal; 
   II -   quando estiverem com instalações inadequadas à atividade exercida; 
   III -   de alteração ou inclusão de atividade não autorizada pelo Município;
   IV -   como medida preventiva, a bem da higiene, da moral, sossego ou segurança pública; e
   V -   como medida preventiva contra danos ao meio ambiente.
  § 1º  A Interdição deverá ser precedido de vistoria.
  § 2º  O infrator será notificado quanto ao início e à motivação da Interdição, podendo apresen-

tar sua defesa por escrito, devidamente fundamentada, no prazo de 10 (dez) dias.
  § 3º  A interdição se estenderá até a devida regularização, não tendo a apresentação de defe-

sa, enquanto apreciada, efeito suspensivo.
  § 4º  O prazo para decisão quanto ao pedido apresentado não ultrapassará, da data do proto-

colo, 30 (trinta) dias.
  § 5º  Vencido o prazo, sem que ocorra a defesa ou que a mesma seja indeferida, o estabeleci-

mento será interditado.
  § 6º  Regularizada a situação, o estabelecimento poderá solicitar o cancelamento da interdição.
  § 7º   Não correndo a regularização dentro do prazo estipulado, poderá ser iniciado o processo 

de revogação da Licença de Funcionamento.

CAPÍTULO V 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art.152. Uma vez lavrado o auto de infração, o infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, con-
tados a partir do primeiro dia útil seguinte da data do ciência do auto, para apresentação, 
de sua Defesa, alegando, de uma só vez, toda matéria que entender útil, juntando ao 
requerimento os documentos comprobatórios.

  § 1º  Será aberto processo administrativo digital para cada Auto de Infração lavrado, no sistema 
do Município e todos os atos a ele relativos serão praticados neste processo digital.

  §2º  A autoridade administrativa determinará, a realização das diligências que entender neces-
sárias, fixando-lhe o prazo e indeferirá as consideradas prescindíveis, impraticáveis ou 
protelatórias. 

  § 3º  Preparado o processo para decisão, a autoridade administrativa proferirá parecer técnico 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, resolvendo todas as questões debatidas e se pronun-
ciará quanto à procedência ou improcedência da impugnação.

Art.153. O autuado será notificado de todos os atos através de intimação realizada no processo 
eletrônico. 

  § 1º.  O Autuado fica obrigado a realizar o acompanhamento do respectivo processo digital, 
sendo sua a responsabilidade em manter atualizado o e-mail e demais dados cadastrais, 
para fins de ciência e intimação de todos os atos a ele relativos.

  § 2º.   Será considerado intimado de todos os atos ou decisões relativas ao processo digital, todo 
o expediente ou decisão encaminhada via portal (de forma eletrônica), decorrido o prazo 
de 10 (dez) dias úteis de seu envio para o Autuado.

Art.154. Das decisões de Primeira Instancia caberá Recurso ao Conselho Municipal de Urbanismo 
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(CMU), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte 
da data da ciência da Decisão.

  §1º   Os recursos terão efeito suspensivo.
  §2º  Os recursos apresentados intempestivamente serão indeferidos sumariamente sem aná-

lise de mérito.
Art.155. As decisões proferidas pelo Conselho Municipal de Urbanismo (CMU) são definitivas e 

terminativas. 

CAPÍTULO VI 
DA EXECUÇÃO DAS SANÇÕES

Art.156. As sanções de multa serão executadas imediatamente, após a ciência pelo Autuado da 
Decisão terminativa do Processo. 

Art.157. Quando a decisão terminativa estabelecer além de pena de multa, a obrigação de fazer ou 
desfazer qualquer obra ou serviço, o prazo para início do cumprimento das obrigações de 
fazer será de 15 (quinze) dias e término de 30 (trinta) dias, as obrigações de “não fazer” 
serão executadas imediatamente após a ciência da decisão terminativa do Processo pelo 
Autuado. 

Art.158. Desconhecendo-se o paradeiro do Autuado, far-se-á sua intimação por meio de diário 
oficial do Município.

Art.159. Esgotados os prazos sem que tenha o Autuado tenha cumprido com as sanções estabe-
lecidas na Decisão, o Município, pelo seu órgão competente, observadas as formalidades 
legais, poderá providenciar a execução da obra ou serviço.

  §1º.   No caso do caput deverá o Autuado indenizar o custo das obras e serviços, executados 
pelo Município acrescido de trinta por cento a título de administração.

  §2º.   O pagamento dos serviços ou obras realizados pelo Município deverão ser realizados no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da Notificação do Autuado.

TÍTULO VI 
DO PROCEDIMENTO PARA CASSAÇÃO DE

 ALVARÁ E LACRE DE ESTABELECIMENTOS
Art.160. O Alvará de Licença de Funcionamento poderá ser cassado nos seguintes casos:
   I -   falta de regularização após o período de interdição;
   II -   por solicitação de autoridade competente, com a devida justificativa e amparo legal;
   III -   após a expedição do terceiro Auto de Infração, pela mesma irregularidade, ainda que pago 

pelo infrator; e
   IV -   descumprimento de normas regulamentares do seu funcionamento.
  § 1º   O infrator será notificado quanto ao início e à motivação do processo de Cassação do 

Alvará de Licença de Funcionamento, podendo apresentar sua defesa por escrito, devida-
mente fundamentada, no prazo de 10 (dez) dias. 

  § 2º  Uma vez apresentada, a defesa, será instruída e encaminhada à autoridade competente 
para o devido julgamento. 

  § 3º  Em caso de indeferimento ou sem que ocorra a defesa, será notificado o infrator e emitido 
o TERMO DE CASSAÇÃO DE ALVARÁ, a ser homologado pelo Secretário Municipal de 
Infraestrutura e Planejamento.

  § 4º  Após a publicação do TERMO DE CASSAÇÃO DE ALVARÁ, o prazo para encerramento 
das atividades será de 24 horas. 

  § 5º  Vencido o prazo, caso o estabelecimento continue exercendo suas atividades, será exe-
cutado o lacre do mesmo, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades legais. 

  § 6º  Em caso de violação do lacre, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento 
comunicará o fato à Procuradoria-Geral do Município e a outros órgãos de fiscalização, 
sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis. 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.161. Os prazos fixados neste Código serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia do 
início e incluindo-se o dia do vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição 
em que tenha curso o processo ou deva ser praticado o ato.

Art.162. Os valores previstos em reais serão corrigidos monetariamente pelo índice de correção 
anual aplicado pelo Município com base na UFM.

Art.163. Revogam-se as Lei nº4.712/1992, Lei nº 5.984/1998, Lei nº 6.027/1998, Lei nº 
6.243/1999, Lei nº 6.269/1999, Lei nº 6.362/1999, Lei nº 6.854/2001, Lei nº 7.042/2002, 
Lei nº 7.184/2003, Lei nº 8.975/2007, Lei nº 9.019/2007, Lei nº 9.332/2008, Lei nº 
9.456/2008, Lei nº 9.543/2008, Lei nº 9.663/2008, Lei nº 10.242/2010, Lei nº 10.481/2011, 
Lei nº 10.672/2011, Lei nº 10.650/2011, Lei nº 10.910/2012, Lei nº 11.233/2012, Lei 
nº 11.534/2013, Lei nº 11.891/2014, Lei nº 12.427/2015, Lei nº 12.826/2017, Lei nº 
12.944/2017, Lei nº 13.261/2018, Lei nº 13.541/2019, e demais leis e  dispositivos contrá-
rios.

Art.164. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    14.524, de 21/12/2022 

Aprova o parcelamento, edificação ou uti-
lização compulsório do município de Ponta 
Grossa.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Extraordinária realizada no dia 15/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 458/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.1º Esta Lei determina o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo ur-

bano não edificado, subutilizado ou não utilizado, fixando as condições e os prazos para 
implementação da referida obrigação, nos termos do art. 182 da Constituição Federal e dos 
arts. 5º e 6º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, e de acordo com 
o instituído no Plano Diretor do Município de Ponta Grossa.

Parágrafo único.Para efeito desta Lei , considera-se:
   I. Imóvel não Edificado: aquele cuja área construída seja inferior a 5% (cinco por cento) do 

potencial construtivo permitido para edificação no lote;
   II. Imóvel Subutilizado: aquele cuja área construída seja igual ou superior à estabelecida no 

inciso anterior, porém abrigue atividade econômica notoriamente incompatível com o porte 
da edificação por período superior a 02 (dois) anos; e cujo investimento na edificação for 
inferior ao preço do lote;  

   III. Imóvel Não Utilizado: aquele com edificações desocupadas por um período igual ou su-
perior a 5 (cinco) anos ou a edificação em ruínas ou que tenha sido objeto de demolição, 
abandono, desabamento ou incêndio. 

CAPÍTULO II  
DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PARCELAMENTO,EDIFICAÇÃO 

OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS
Art.2º O parcelamento, edificação ou utilização compulsório será implementado nos imóveis su-

butilizados, não utilizados e não edificados    situados na Zona Central Histórica, Zona de 
Estruturação Urbana 1,  Zona de Estruturação Urbana 2 e Zona de Transição, para fins 
desta Lei será considerado “imóvel não edificado” aquele cuja área construída seja inferior 
a 5% (cinco por cento) do potencial construtivo permitido para edificação no lote.

Art.3º Ficam excluídos da obrigação estabelecida no art. 1º desta Lei, os imóveis onde se encon-
trem instaladas atividades econômicas que não exijam edificação para o exercício de suas 
finalidades, tais como:

   I. estações aduaneiras;
   II. terminais de logística; 
   III. transportadoras e garagem de veículos de transporte de passageiros;
   IV. depósitos de material de construção a céu aberto;
   V. terreno ou gleba vinculado à oferta de vagas de estacionamento de outra atividade econô-

mica no entorno, nos limites estabelecidos pelo Departamento de Urbanismo quando do 
licenciamento;

   VI. pátios de manobra e estacionamento de empresas de transporte;
   VII. pátios descobertos de deposição ou manobra de contêineres, quando inerentes à atividade 

econômica licenciada para o imóvel;
   VIII. linhas de transmissão de energia ou dados, trilhos, e assemelhados, quando operados por 

concessionárias ou permissionárias de serviços públicos ou característicos da atividade 
econômica licenciada para o imóvel;

   IX. equipamentos industriais como fornos, tanques de combustíveis, dutos e assemelhados, 
quando inerentes à atividade econômica licenciada para o imóvel;

   X. quadras, piscinas e outras áreas de lazer descobertas, quando constituírem a atividade 
econômica licenciada para o imóvel;

   XI. fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto, artefatos de cimento e preparação de 
massa de concreto e argamassa para uso na construção civil;

   XII. estação ou equipamentos de captação, tratamento e distribuição de água e esgoto;
   XIII. terrenos sujeitos a inundações; ou
   XIV. outras atividades econômicas lícitas similares.
Parágrafo único.Ficam igualmente excluídos da obrigação estabelecida por esta Lei os terrenos 

ou lotes:
   I. ocupados por clubes ou associações de classe;
   II. que estejam exercendo função ambiental essencial, atestada pelo órgão de gestão ambien-

tal do Município; 
   III. de interesse do patrimônio cultural, tombados, provisória ou definitivamente, por órgão 

competente;
   IV. localizados, internamente, aos perímetros de operações urbanas consorciadas, desde que 

a eles esteja vinculada quantidade de CEPAC – Certificados de Potencial Construtivo su-
ficiente para atingir, pelo menos, metade do coeficiente máximo permitido pela operação 
urbana;

   V. que possuam áreas tecnicamente consideradas “non aedificandi”, ou 
   VI. que possuam áreas ambientalmente protegidas.
Art.4º Para aplicação do instrumento do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios o 

Poder Executivo Municipal deverá expedir notificação acompanhada de laudo técnico que 
ateste a situação do imóvel como não edificado, subutilizado ou não utilizado.

  §1º O laudo técnico, a ser elaborado por servidor do Município de Ponta Grossa, na forma da 
lei, será embasado em vistoria técnica.

  § 2º A notificação de que trata o caput deste artigo, deverá ser averbada no Cartório de Registro 
de Imóveis, e far-se-á da seguinte forma:

   I. por servidor do Município lotado no Departamento de Urbanismo, ao proprietário do imóvel 
ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou admi-
nistração; ou

   II. por edital, quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo 
inciso I, deste parágrafo.

Art.5º Os prazos para que seja cumprida a obrigação de parcelar ou edificar serão os seguintes:
   I. 01 (um) ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto na Prefeitura Mu-

nicipal de Ponta Grossa; e
   II. 02 (dois) anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento.
  §1º Imóveis de propriedade de associações e cooperativas habitacionais terão 2 (dois) anos, a 

partir da notificação, para o protocolo de projeto na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
  § 2º  Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser prevista a con-

clusão em etapas das obras previstas, assegurando-se que o projeto aprovado compreen-
da o empreendimento como um todo.

Art.6º As edificações não utilizadas e subutilizadas terão prazo de 1 (um) ano, a partir da notifica-
ção, para que sejam ocupadas.

Art.7º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, 
transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios previstas 
neste Capítulo, sem interrupção de quaisquer prazos.

Art.8º Após a notificação para parcelar, edificar ou utilizar, os imóveis sujeitos à obrigação terão 
indeferidos os pedidos de desmembramento ou desdobro sem apresentação de projetos 
para as áreas resultantes.

CAPÍTULO III  
DOS INSTRUMENTOS SUBSEQUENTES AO PARCELAMENTO,EDIFICAÇÃO 

OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS
Art.9º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos no Capítulo II, des-

ta Lei, o Município procederá à aplicação do Imposto                   sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbano – IPTU - Progressivo no Tempo, mediante a majoração da alíquota pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos consecutivos.

  §1º A Lei  do Plano Diretor Municipal estabelece o escalonamento anual das alíquotas progres-
sivas e a aplicação deste instrumento.

  § 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar e utilizar não esteja atendida no prazo de 5 (cinco) 
anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida 
obrigação, garantida a aplicação da medida prevista no art. 12 desta Lei.

  § 3º  É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva de que 
trata este artigo.

Art.10 Decorridos os 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo, sem que o 
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compul-
sórios, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos 
da dívida pública.

  §1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgata-
dos no prazo de até 10 (dez) anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegura-
dos o valor real da indenização e os juros legais de 6% (seis porcento) ao ano.

  § 2º  O valor real da indenização refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, a ser atualizada 
pelo Setor competente do Município no ato da desapropriação, descontado o montante 
incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se 
localiza, após a notificação prevista no art. 6º desta Lei, e não computará expectativas de 
ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

  § 3º  Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.
  § 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel, no prazo máximo, de 5 

(cinco) anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público.
  § 5º  O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Município ou por meio 

de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes casos, o devido procedi-
mento licitatório.

  § 6º  Ficam mantidas para o adquirente de imóvel, nos termos do § 5º deste artigo, as mesmas 
obrigações de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios previstas no art. 1º des-
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ta Lei.
Art.11 As despesas geradas por esta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias pró-

prias.

CAPÍTULO IV  
DO PROCEDIMENTO

Art.12 Observadas as informações em cadastros e as deliberações adotadas, a notificação men-
cionada no art. 4º desta Lei será firmada pelo Diretor do Departamento de Urbanismo e 
será efetivada:

   I -  por servidor do próprioDepartamento de Urbanismo onde esteja domiciliado o proprietário 
do imóvel ou, no caso de ser pessoa jurídica, onde estiver sediada;

   II -  por carta registrada com aviso de recebimento quando o proprietário for domiciliado fora do 
território do Município de Ponta Grossa;

   III -  por edital publicado no Diário Oficial da Cidade, quando frustrada, por 3 (três) vezes, a 
tentativa de notificação pessoal, nas formas previstas pelos incisos I e II do "caput" deste 
artigo.

Art.13 O proprietário poderá impugnar a notificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente a seu recebimento.

  § 1º A impugnação será dirigida ao Diretor do Departamento de Urbanismo, a quem caberá 
decidi-la no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, ouvidos 
os demais órgãos da Administração Direta ou Indireta, quando pertinente.

  § 2º Apresentada tempestivamente a impugnação, fica suspensa a contagem do prazo para 
edificar, parcelar ou dar um uso ao imóvel, assim como o da averbação da notificação na 
matrícula respectiva.

  § 3º  A decisão será publicada no Diário Oficial do Município.
  § 4º  Da decisão de indeferimento caberá recurso administrativo, sem efeito suspensivo, ao Con-

selho de Urbanismo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua publicação.
Art.14 O Departamento de Urbanismo, no prazo de 60 (sessenta) dias, deverá solicitar, ao Cartó-

rio de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição imobiliária, a averbação da notifica-
ção de que trata o artigo 4ºdesta Lei na matrícula do imóvel, ressalvado o previsto no § 2º 
do artigo 13.

  § 1º Caso o proprietário promova o adequado aproveitamento do imóvel, em qualquer etapa de 
aplicação dos instrumentos indutores da função social da propriedade, ou ainda seja defe-
rida a impugnação após a averbação, o Departamento de Urbanismo deverá providenciar 
seu cancelamento.

  § 2º Cabe ao proprietário notificado informar o Departamento de Urbanismo uma das seguintes 
providências, conforme o caso:

   I -  protocolo de projeto de parcelamento ou edificação;
   II -  início comprovado de utilização do imóvel;
   III -  expedição do alvará de aprovação de projeto de parcelamento do solo;
   IV -  alvará de aprovação e execução de edificação ou reforma;
   V -  início da implantação do parcelamento ou da edificação;
   VI -  conclusão da implantação do parcelamento ou da edificação.
  § 3º Os pedidos de expedição dos documentos referidos no inciso IV do § 2º deste artigo serão 

instruídos, analisados e decididos em caráter prioritário.
Art.15 O Departamento de Urbanismo informará à Secretaria Municipal da Fazenda o eventual 

descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos para o parcelamento, edifica-
ção ou utilização compulsórios, visando à aplicação do IPTU Progressivo.

Parágrafo único. Iniciada a aplicação do IPTU Progressivo, o Departamento informará à Secreta-
ria Municipal da Fazenda se houve, por parte do contribuinte, o cumprimento da obrigação 
de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, a fim de que o lançamento do tributo, para o exer-
cício seguinte, atenda aos valores ordinariamente exigidos para o imóvel.

Art.16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.17 Revogam-se as disposições em contrário.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    14.525, de 21/12/2022

Dispoe sobre o Direito a Preempção instituí-
do pelo Plano Diretor de Ponta Grossa.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Extraordinária realizada no dia 15/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 459/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º O Direito de Preempção confere ao Poder Público Municipal a preferência na aquisição de 

imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares.
Art.2º Definido o interesse público sobre determinado imóvel por parte do Município de Ponta 

Grossa, este fará publicar em órgão oficial e em jornal de grande circulação local decla-
ração manifestando o propósito de exercer direito de preferência na aquisição do referido 
imóvel e comunicará, por escrito, tal intenção ao seu proprietário.

  §1º A vigência do Direito de Preempção sobre o imóvel referido no caput será de até 5 (cinco) 
anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.

  §2º O Direito de Preempção fica assegurado durante o prazo de vigência constante do § 1º, 
independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.

  §3º O Município de Ponta Grossa fará averbar a incidência do Direito de Preempção sobre 
imóvel objeto de seu interesse, conforme referido no caput, a qual será anotada à margem 
da respectiva matrícula imobiliária.

Art.3º O Direito de Preempção será exercido sempre que o Município necessitar de áreas para:
    I. regularização fundiária;
    II. execução de programas e projetos de Habitação de Interesse Social;
    III. constituição de reserva fundiária;
    IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
    V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
    VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
    VII. criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
    VIII. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
Parágrafo único. As áreas indicadas pelo Poder Público Municipal para exercer o Direito de Pre-

empção poderão estar enquadradas em uma ou mais das finalidades enumeradas neste 
artigo.

Art.4º O Poder Executivo deverá expedir por meio de Decreto o seu motivo de exercer o Direito 
de Preempção sobre imóvel objeto de interesse do Município, comunicando tal intenção ao 
proprietário do imóvel, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias a partir da promulgação do 
referido Decreto.

  §1º No caso de existência de terceiros interessados na compra do imóvel enquadrado nas con-
dições mencionadas no caput, o proprietário deverá declarar imediatamente ao Município, 
por escrito, sua intenção de alienar onerosamente o imóvel.

  §2º A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel deve ser apresentada pelo 
proprietário acompanhada dos seguintes documentos:

    I. proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel nas con-
dições mencionadas no caput, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo 
de validade;

    II. endereço do proprietário para recebimento de comunicações;
    III. certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro de imóveis 

da circunscrição imobiliária competente;
    IV. declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não Incidem quaisquer 

encargos e Ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou executória.
Art.5º Recebida a declaração de que trata o artigo 4º desta Lei, o Município de Ponta Grossa 

deverá manifestar por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o interesse em exercer a 
preferência para a aquisição do imóvel.

  §1º O Município fará publicar em órgão oficial e em pelo menos um jornal local de grande cir-
culação local edital de aviso da notificação recebida, nos termos do artigo 4º, e da intenção 
de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.

  §2º Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a data de recebimento da notificação do pro-
prietário, sem a manifestação expressa do Município de que pretende exercer o Direito de 
Preempção sobre o imóvel, fica o proprietário liberado para alienar onerosamente o mesmo 
ao proponente Interessado, nas condições da proposta apresentada, sem prejuízo do direi-
to do Município exercer a preferência em face de outras propostas de aquisições onerosas 
futuras do mesmo imóvel dentro do prazo legal de vigência do Direito de Preempção.

Art.6º Concretizada a venda a terceiro, fica o proprietário obrigado a entregar ao Município cópia 
do instrumento particular ou público de alienação do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias após sua  assinatura, sob  pena

 de pagamento de multa diária correspondente a 0,66% (sessenta e seis centésimos por 
cento) do valor total da alienação.

  §1º A alienação efetuada em condições diversas daquelas constantes da proposta apresentada 
será declarada nula de pleno direito.

  §2º Ocorrida à hipótese descrita no § 1º supra, o Município poderá adquirir o imóvel pelo valor 
base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou pelo valor da proposta 
apresentada, se este for menor que aquele.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.8º Revogam-se as disposições em contrário.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    14.528, de 21/12/2022 

Altera a Lei n.14.037, de 30/08/2021.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Extraordinária realizada no dia 15/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 328/2022, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1°.  A Lei n. 14.037, de 30/08/2021, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 “Art. 2º A regularização administrativa das edificações a que se refere o artigo anterior será 

efetuada no prazo de 24 meses a contar da vigência desta Lei. (NR)
 Parágrafo único. ...
 Art. 6º Ficam convalidados os atos administrativo de regularização de edificações prati-

cados pelos órgãos municipais com fundamento nesta lei, desde sua publicação e até o 
término de vigência prevista no caput do art. 2º. (NR)

 ...”
Art.2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
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L   E   I    Nº    1 4. 5 2 6, de 23/12/2022 
 

Dispõe sobre o Sistema Viário do 
Município de Ponta Grossa, e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na 
Sessão Extraordinária realizada no dia 15/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 461/2019, de 
autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte 

 

L   E   I 
 

TÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E PRINCIPIOS 

Art. 1º Esta Lei estabelece a hierarquização e definição do Sistema Viário Básico 
do Município de Ponta Grossa, obedecidas as demais normas federais e 
estaduais relativas à matéria, especialmente a Lei Federal nº 10.257/2001, 
bem como a Lei que instituiu o Plano Diretor de Ponta Grossa, tendo como 
objetivos: 

I. ordenamento do trânsito; 

II. equilibrar a repartição de fluxos na rede viária; 

III. diminuir conflitos e proporcionar fluidez na circulação; 

IV. facilitar a circulação entre as centralidades do município; 

V. definir os eixos de desenvolvimento com atividades não residenciais para 
atendimento local ou regional;    

VI. acomodar os diversos modais de deslocamento, tanto os existentes como 
os planejados. 

Art. 2º São partes integrantes desta Lei, os seguintes anexos: 

I. Anexo I - Mapa da Hierarquia Viária Municipal; 
II. Anexo II - Descrição da Hierarquia Viária Municipal; 
III. Anexo III - Perfis Viários da Hierarquia Viária Municipal. 
IV. Anexo IV – Dimensionamento das vias 

 
Art. 3º É obrigatória a adoção das disposições da presente Lei em todos os 

empreendimentos imobiliários, loteamentos, subdivisões, unificações ou 
arruamentos que vierem a ser executados. 
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Parágrafo único. A Prefeitura do Município de Ponta Grossa, por meio do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa - IPLAN, definirá as 

diretrizes viárias do Município e suas hierarquias funcionais, cabendo a 

Autarquia Municipal de Transito e Transportes - AMTT sua fiscalização. 

CAPITULO I  

 DAS DEFINIÇÕES 

Art. 4º Para efeito da presente Lei, ficam definidos os seguintes termos:  

I. acesso: interligação física que possibilita o trânsito de veículos, e/ou de 
pedestres, entre a via pública e o lote, ou, ainda, entre equipamentos de 
travessia e circulação de pedestres, ou entre vias de circulação de 
veículos;  

II. alinhamento: linha legal limitando os lotes ou chácaras com relação à via 
pública;  

III. aproximação: linha de chegada no cruzamento ou na interseção;  

IV. caixa da via: distância definida no projeto entre os dois alinhamentos em 
oposição;  

V. calçada: parte da via reservada ao trânsito de pedestres e, quando 
possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e 
outros fins;  

VI. canaleta: parte da via, segregada do tráfego comum, exclusiva para a 
circulação dos veículos destinados ao transporte público coletivo;  

VII. canteiro: divisor físico construído entre dois leitos carroçáveis de uma 
mesma via, podendo este ser pavimentado ou ajardinado;  

VIII. classe de rodovia: é a classificação que se dá a uma rodovia, um conjunto 
de condições e diretrizes que devem ser seguidas tanto por quem constrói 
a rodovia como também por aqueles que dela se utilizam;  

IX. ciclofaixa: parte da pista de rolamento ou do passeio destinada à 
circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica;  

X. ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada 
fisicamente do tráfego comum;  

XI. corredor: sequência de vias que permite continuidade de tráfego;  

XII. eixo da via: linha que divide em simetria a faixa de domínio ou a caixa da 
via;  

XIII. faixa de domínio: área ao longo das rodovias e ferrovias destinada a 
garantir o uso, a segurança da população e a proteção do meio ambiente, 
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conforme o estabelecido nas normas técnicas pertinentes, sendo definida 
no âmbito da respectiva licença urbanística;  

XIV. faixa de estacionamento: área entre o passeio (ou eventualmente canteiro) 
e a faixa de rolamento, destinada ao estacionamento de veículos;  

XV. faixa ou pista de rolamento: área longitudinal da pista destinada à 
circulação de uma corrente de tráfego de veículos, podendo ser 
identificada por meio de pintura no pavimento, incluindo áreas de 
estacionamento;  

XVI. faixa total: é a caixa da via atual;  

XVII. hierarquia funcional: define a função predominante de diferentes vias, 
visando tornar compatível o tipo de tráfego que as vias atendem, exclusiva 
ou prioritariamente, com os dispositivos de controle de trânsito, com as 
características físicas das vias (traçado, seção, pavimentação) e com os 
padrões de uso e ocupação do solo;  

XVIII. ilha: obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado à 
ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção;  

XIX. interseção: encontro entre duas ou mais vias oficiais de circulação;  

XX. pista de rolamento: espaço dentro da caixa da via onde são implantadas 
a(s) faixa(s) de rolamento e de estacionamento(s) de veículos;  

XXI. passagem subterrânea: obra de arte em desnível subterrâneo destinada à 
transposição de vias e ao uso de pedestres ou veículos;  

XXII. passarela: obra de arte em desnível aéreo destinada à transposição de 
vias e ao uso de pedestres;  

XXIII. passeio: parte da calçada, com largura mínima de 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros) livre de interferências, destinada à circulação 
exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas;  

XXIV. pista: parte da via destinada à circulação e/ou estacionamento de veículos, 
identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em 
relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros;  

XXV. sentido de tráfego: mão de direção na circulação de veículos;  

XXVI. sistema estrutural viário: conjunto das principais vias oficiais de circulação, 
bem como as interseções resultantes do cruzamento de vias;  

XXVII. tráfego (trânsito): movimentação e imobilização de veículos, pessoas e 
animais nas vias;  
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XXVIII. via binária: superfície por onde transitam veículos em sentido único e que 
forma, com outra via próxima e preferencialmente paralela, um sistema de 
circulação em dois sentidos;  

XXIX. via de circulação: avenidas, ruas, alamedas, travessas, estradas e 
caminhos de uso público 

XXX. via marginal: via auxiliar de uma via principal, que permite acesso aos lotes 
lindeiros e possibilita a limitação de pontos de acesso à via principal;  

XXXI. via paisagística: via que se desenvolve acompanhando os cursos d'água, 
obedecendo a faixa de preservação permanente definida no Código 
Florestal de suas margens e nascentes, e que delimita as áreas de fundo 
de vale 

XXXII. via: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, 
compreendendo a pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro; e  

XXXIII. viela: espaço destinado à circulação de pedestres e ciclistas, interligando 
duas vias. 

CAPÍTULO II  

DA COMPOSIÇÃO DA REDE VIÁRIA E SUAS FUNÇÕES 

Art. 5º As vias componentes do sistema viário básico são assim classificadas: 

I. via eixo: é a via que abriga as características de corredor de transporte, 
busca estruturar o município, abrigar os principais itinerários de transporte 
coletivo, promover a integração de diferentes modais de transporte e 
propiciar a ocupação a adensamento urbanos. 

II. anel central: é a sequência de vias com elevada capacidade de tráfego, 
que tem como objetivo promover ligações perimetrais entre diferentes 
quadrantes da cidade, ligar as vias eixo e promover um trajeto alternativos 
as ruas do centro do município;  

III. via arterial: é via de elevada capacidade de tráfego que tem como objetivo 
promover a ligação entre diferentes bairros ou regiões da cidade, 
proporcionar ligações transversais e longitudinais em complementação a 
estruturação dos eixos;  

IV. via coletora: é aquela que liga um ou mais bairros entre si e coleta ou 
distribui o trânsito dentro das regiões da cidade, principalmente a partir das 
vias arteriais e estruturais;  

V. via local: é aquela que distribui o tráfego internamente ao bairro, destinada 
ao acesso local ou às áreas restritas;  
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VI. via para pedestres: é aquela destinada à circulação exclusiva de 
transeuntes;  

VII. ciclovia: é a via destinada ao uso exclusivo de ciclos;  

VIII. via compartilhada: é aquela destinada ao acesso compartilhado entre 
veículos e pedestres na área central, com a priorização do deslocamento 
de pedestres; 

IX. rodovia: é a via de trânsito rápido, cuja função é estabelecer ligações entre 
municípios vizinhos ou áreas contíguas e atende principalmente o tráfego 
de passagem ou regional;  

X. contorno rodoviário: é a via, de trânsito rápido, cuja função é estabelecer 
ligações entre diferentes pontos de rodovias, com o objetivo de desviar o 
tráfego de passagem ou regional das áreas densamente urbanizadas, 
passando parcial ou integralmente pelo município; e  

XI. estrada: é a via rural que tem por função promover as ligações entre as 
propriedades rurais, destas com as demais vias e com os aglomerados 
urbanos ou rurais. 

CAPÍTULO III  

DA CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS 

Art. 6º O sistema viário básico do Município de Ponta Grossa, indicado no Anexo 
I - Mapas do Sistema Viário Básico Municipal - parte integrante desta lei, 
é formado por vias eixo, anel central, vias arteriais, vias coletoras, vias 
locais, vias para pedestres, ciclovias, via compartilhada, rodovia, contorno 
rodoviário e estrada. 

 

§ 1º        A relação das vias com a sua respectiva classificação, de acordo com a 

hierarquia viária, encontram-se no Anexo II - Relação Hierárquica das Vias 

- da presente Lei.  

§ 2º        As vias projetadas, que constituem prolongamento de trechos existentes, 

deverão seguir a mesma hierarquização. 

Art. 7º O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa – IPLAN 
e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento de forma 
conjunta serão responsáveis pela definição, classificação, emissão e 
aprovação das diretrizes viárias obrigatórias em novos parcelamentos de 
solo para fins urbanos. 

Parágrafo Único.  Fica a cargo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
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Ponta Grossa  –  IPLAN   e   Secretaria   Municipal   de   Infraestrutura   e  

 

                   Planejamento, a avaliação conjunta das vias para os novos loteamentos, 

podendo solicitar qualquer alteração que achar pertinente nos traçados 

das mesmas. 

CAPÍTULO IV  
 DAS DIMENSÕES DAS VIAS 

Art. 8º São considerados, para o dimensionamento das vias, os elementos 
abaixo, cujos parâmetros estão estabelecidos nos Anexos III e IV: 

I. Caixa da via 

II. Faixa de rolamento 

III. Faixa de estacionamento 

IV. Calçada 

V. Canteiro central 

Art. 9º As vias já implantadas e pavimentadas permanecerão com as dimensões 
existentes, salvo quando: 

I. representem prejuízo à circulação, segurança ou fluidez do tráfego; e  

II. constituírem parte ou prolongamento das vias sujeitas à expansão. 

Parágrafo único. Existindo necessidade de interligação viária entre bairros, cujo 

dimensionamento da via seja inferior ao disposto no art. 8º, este poderá 

ser feito, ajustando ao perfil existente, para o seu prolongamento. 

Art. 10  As diretrizes do sistema viário básico deverão ter as seguintes características: 

I. contornos rodoviários: caixa da via de 60m (sessenta metros) a 100m (cem 
metros), classificadas pelo DNIT como rodovias de classe 0, possuem 
controle total do acesso e não possuem nenhuma intersecção em nível, 
isto é, não tem cruzamentos, não tem passagem de pedestres, não tem 
pontos de parada de ônibus, o estacionamento é terminantemente proibido 
e não podem circular pedestres, bicicletas e veículos de tração animal. 
Seu acesso (entrada e saída) é feito por vias especiais, não sendo 
permitido o acesso por meio de ruas e travessas e muito menos acesso a 
residências e garagens. 

II. vias eixos: caixa da via de 40m (quarenta metros) a 50m (cinquenta 
metros), sendo seu perfil formado por calçadas, pistas com faixa de 
estacionamento e faixas de rolamento de tráfego, ciclovia ou ciclofaixa e 
preferencialmente com canteiro central, podendo contar faixa  
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preferenciais ou exclusivas ao transporte coletivo quando apresentar 
demanda de    transporte coletivo significativa. 

III. vias do anel central: caixa da via de 16m (dezesseis metros) a 25m (vinte 
e cinco metros), sendo seu perfil formado por calçadas, faixas de 
rolamento em cada sentido e em sentido único, onde são previstos; 

IV. vias arteriais: caixa da via de 30m (trinta metros) a 34m (trinta e quatro 
metros), sendo seu perfil formado por calçadas, pistas com faixa de 
estacionamento e faixas de rolamento em cada sentido de tráfego ou em 
sentido único;  

V. vias coletoras: caixa da via de 18m (dezoito metros) a 25m (vinte e cinco 
metros), sendo seu perfil formado por calçadas (podendo uma delas ser 
dotada de ciclofaixa), pista com faixa de estacionamento e faixa de 
rolamento em cada sentido de tráfego ou em sentido único;  

VI. vias locais: caixa da via de 15m (quinze metros) a 20m (vinte metros), 
sendo seu perfil formado por calçadas, pista com faixa de estacionamento 
e faixa de rolamento em cada sentido de tráfego;  

VII. vias para pedestres: com largura mínima de 4m (quatro metros);  

VIII. ciclovias: com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) por 
sentido de tráfego nas vias coletoras e nos aneis centrais e largura mínima 
de 1,50m (um metro e meio) por sentido de tráfego nas vias eixo e arteriais. 

 

IX. ciclofaixas: com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) 
por sentido de tráfego nas vias coletoras e nos anéis centrais e largura 
mínima de 1,50m (um metro e meio) por sentido de tráfego nas vias eixo 
e arteriais. 

X. via compartilhada: caixa da via de 10m (dez metros) a 15m (quinze 
metros), sendo seu perfil formado por calçadas com largura mínima de 
2,3m (dois metros e trinta centímetros) e faixa de rolamento com 
velocidade reduzida; 

XI. rodovias:  caixa da via de 60m (sessenta metros), sendo seu perfil formado 
por pista de faixa de acostamento e faixa de rolamento em cada sentido 
de tráfego. A largura das rodovias estaduais e federais serão definidas 
pelo respectivo órgão competente; 

XII. estrada: caixa de via de 30m (trinta metros), sendo seu perfil formado por 
pista de faixa de rolamento. 

CAPÍTULO V  
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 DO SISTEMA VIÁRIO RURAL 

Art. 11 Fica estabelecida sistema viário rural o conjunto de estradas municipais 
rurais. 

Parágrafo único. São denominadas estradas municipais rurais as estradas existentes 
no território do Município situadas fora do perímetro urbano e que servem 
ao trânsito público na área rural, excluídas as integrantes do sistema 
rodoviário federal e estadual. 

Art. 12 O memorial do traçado do sistema de vias encontra-se descrito no Anexo 
II da presente Lei. 

Art. 13 As rodovias e estradas municipais terão faixa de domínio com largura de 
40m (quarenta metros). 

 
§1º Qualquer empreendimento, a ser instalado ao longo das estradas 

definidas no inciso II, deverá obedecer às diretrizes previstas, assim como 
a execução da infraestrutura.  

 
§2° A largura das rodovias estaduais e federais serão definidas pelo respectivo 

órgão competente. 
 

CAPÍTULO VI  

 DAS DIRETRIZES DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE 

SEÇÃO I 

DAS CARACTERÍSTICAS DAS VIAS EIXO DA HIERARQUIA VIÁRIA 

Art. 14 Os perfis das vias eixos, decorrentes de trechos de vias existentes, 
deverão apresentar as seguintes características: 
 

I. na Avenida Dom Pedro II, a caixa da via será composta por: 1 (uma) 
calçada com 3,6m (três metros e sessenta centímetros) e 1 (uma) calçada 
com 3m (três metros), 1 (uma) faixa de estacionamento de 2,50m (dois 
metros e cinquenta centímetros), 2 (duas) faixas de rolamento em sentido 
bairro-centro de 3m (três metros), 1 (uma) faixa de rolamento sentido 
bairro- centro de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), 1 (uma) 
ciclovia de 2m (dois metros) sentido bairro-centro e canteiro central de 1m 
(um metro);  

II. na Rua Ernesto Vilela, a caixa da via será composta por: 1 (uma) calçada 
com 3,6m (três metros e sessenta centímetros) e 1 (uma) calçada com 3m 
(três metros), 1 (uma) faixa de estacionamento de 2,50m (dois metros e 
cinquenta centímetros), 2 (duas) faixas de rolamento em sentido centro-
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bairro de 3m (três metros), 1 (uma) faixa de rolamento sentido centro-
bairro de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), 1 (uma) ciclovia de 
2m (dois metros) sentido centro-bairro; 

III. na Rua Pastor Fugman, a caixa da via será composta por: 1 (uma) calçada 
com 1,6m (um metro e sessenta centímetros) e 1 (uma) calçada com 1,5m 
(um metro e cinquenta centímetros), 2 (duas) faixas de rolamento em 
sentido centro-bairro de 3m (três metros), 1 (uma) faixa de rolamento 
sentido bairro-centro de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros); 

IV. na Avenida Visconde de Taunay, a caixa da via será composta por: 
calçadas com 4,3m (quatro metros e trinta centímetros), 2 (duas) faixas de 
rolamento em sentido bairro-centro de 3m (três metros), 2 (duas) faixas de 
rolamento em sentido centro-bairro de 3m (três metros),  1 (uma) faixa de 
rolamento sentido bairro-centro de 3,50m (três metros e cinquenta 
centímetros), 1 (uma) faixa de rolamento sentido centro-bairro de 3,50m 
(três metros e cinquenta centímetros), 1 (uma) ciclovia de 2m (dois metros) 
sentido bairro-centro, 1 (uma) ciclovia de 2m (dois metros) sentido centro-
bairro e canteiro central de 0,7m (setenta centímetros);  

 
V. na Avenida Visconde de Mauá, a caixa da via será composta por: 1 (uma) 

calçada com 4,1m (quatro metros e dez centímetros) e 1 (uma) calçada 
com 4,5m (quatro metros e cinquenta centímetros), 1 (uma) faixa de 
rolamento em sentido bairro-centro de 3m (três metros), 1 (uma) faixa de 
rolamento em sentido centro-bairro de 3m (três metros),  1 (uma) faixa de 
rolamento sentido bairro-centro de 3,50m (três metros e cinquenta 
centímetros), 1 (uma) faixa de rolamento sentido centro-bairro de 3,50m 
(três metros e cinquenta centímetros) e canteiro central de 1m (um metro);  

VI. na Rua Franco Grilo, a caixa da via será composta por: calçadas com 1,8m 
(um metro e oitenta centímetros), 3 (três) faixas de rolamento em sentido 
centro-bairro de 3m (três metros) e 1 (uma) faixa de estacionamento de 
2,5m (dois metros e cinquenta centímetros); 

VII. na Avenida Parque, a caixa da via será composta por: 4 (quatro) calçadas 
com 1,7m (um metro e setenta centímetros),  1 (uma) calçada com 4m 
(quatro metros), 2 (duas) faixas de rolamento em sentido centro-bairro de 
3m (três metros), 3 (três) faixa de rolamento sentido bairro-centro de 3m 
(três metros), 1 (uma) faixa de estacionamento de 2,5m (dois metros e 
cinquenta centímetros) sentido centro-bairro, 1 (uma) faixa de 
estacionamento de 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros) sentido 
bairro-centro e faixas de dimensões variáveis de áreas verdes; 

VIII. na Avenida União Panamericana, a caixa da via será composta por: 
calçadas com 1,8m (um metro e oitenta centímetros), 3 (três) faixas de 
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rolamento em sentido bairro-centro de 3m (três metros) e 1 (uma) faixa de 
estacionamento de 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros); 

IX. na Nova Ligação Viária entre a Rua Alberto Scarpin e a Avenida Visconde 
de Mauá, a caixa da via será composta por: 1 (uma) calçada com 1,4m 
(um metro e quarenta centímetros) e 1 (uma) calçada com  
1,3m (um metro e trinta centímetros) e 3 (três) faixas de rolamento em 
sentido bairro-centro de 3m (três metros); 

X. na Avenida Carlos Cavalcanti, a caixa da via será composta por: 1 (uma) 
calçada com 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) e 1 (uma) calçada 
com 3,6m (três metros e sessenta centímetros), 2 (duas) faixas de 
rolamento em sentido centro-bairro de 3m (três metros), 1 (uma) faixa de 
rolamento sentido centro-bairro de 3,50m (três metros e cinquenta 
centímetros), 1 (uma) faixa de rolamento sentido bairro-centro de 3,50m 
(três metros e cinquenta centímetros) e 1 (uma) faixa de estacionamento 
de 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros) sentido centro-bairro; 

XI. na Rua João Ribeiro, a caixa da via será composta por: calçadas com 1,3m 
(um metro e trinta centímetros), 3 (três) faixas de rolamento em  
 
sentido bairro-centro de 3m (três metros) e 1 (uma) ciclovia de 2,4m (dois 
metros e quarenta centímetros) com sentido duplo; 

XII. na Avenida Eusébio Batista Rosas, a caixa da via será composta por: 1 
(uma) calçada com 1,2m (um metro e vinte centímetros) e 1 (uma) calçada 
com 1,4m (um metro e quarenta centímetros), 3 (duas) faixas de rolamento 
em sentido bairro-centro de 3m (três metros), 1 (uma) faixa de 
estacionamento de 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros) sentido 
bairro-centro e 1 (uma) ciclovia de 2m (dois metros) com sentido bairro-
centro; 

XIII. na Avenida Monteiro Lobato, a caixa da via será composta por: 1 (uma) 
calçada com 1,4m (um metro e quarenta centímetros) e 1 (uma) calçada 
com 1,2m (um metro e vinte centímetros), 3 (duas) faixas de rolamento em 
sentido centro-bairro de 3m (três metros), 1 (uma) faixa de estacionamento 
de 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros) sentido centro-bairro e 1 
(uma) ciclovia de 2m (dois metros) com sentido centro-bairro; 

SEÇÃO II  

DA CIRCULAÇÃO VIÁRIA E TRANSPORTES 

Art. 15 O poder público poderá alterar as características do perfil das vias eixo e 
do anel central, com a finalidade de priorizar ou melhorar as condições de 
desempenho do sistema de transporte público coletivo e do transporte não 
motorizado. 
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Parágrafo único.  Caso o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta 
Grossa - IPLAN verifique que não é necessária a faixa de estacionamento 
em determinados trechos existentes das vias eixos e do anel central, a 
caixa da via estabelecida no artigo 15 desta lei poderá ser reduzida, sem 
prejuízo aos demais elementos do perfil (calçadas, faixas de rolamento e 
canteiros). 
 

Art. 16 Nas chácaras e lotes situados ao longo das vias arteriais e eixo com caixa 
da via menor ou igual a 40m (quarenta metros), somente serão permitidas 
construções no recuo, como guaritas, coberturas, rampas e escadas de 
acesso às edificações e outros, com a condição de estas não serem 
indenizadas no caso de utilização do recuo para suas respectivas 
adequações. 

 

SEÇÃO III  

 DAS CARACTERÍSTICAS DAS VIAS ARTERIAIS E COLETORAS 

Art. 17 Ficam as vias públicas enquadradas em arteriais e coletoras, relacionadas 
no Anexo II - Relação Hierárquica das Vias - da presente Lei. 

Art. 18 As rotatórias nas confluências de vias eixos, arteriais e eixo com arteriais 
deverão ser construídas atendendo, no mínimo, os raios das ilhas centrais 
a seguir descritos: 

I. eixo com eixo: o raio de ilha circular mínimo será de 30m (trinta metros) e 
o raio menor de ilha oval ou assimétrico será de 20m (vinte metros);  

II. eixo com arterial:o raio de ilha circular mínimo será de 30m (trinta metros) 
e o raio menor de ilha oval ou assimétrico será de 20m (vinte metros); e,  

III. arterial com arterial: o raio de ilha circular mínimo será de 25m (vinte e 
cinco metros) e o raio menor de ilha oval ou assimétrico será de 15m 
(quinze metros). 

 
Parágrafo único.  O Poder Público definirá, de acordo com o caso específico, as 

dimensões aplicadas às vias já existentes. 
 
Art. 19 Os projetos das rotatórias deverão ser concebidos de acordo com o 

Manual de Projeto de Interseções em Nível e Não Semaforizadas em 
Áreas Urbanas do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - e a 
legislação pertinente ao assunto e baseados nas diretrizes previamente 
definidas pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta 
Grossa – IPLAN. 
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Parágrafo único. No caso de interseções entre rodovias e vias eixo, deverá ser 
reservada área, definida pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Ponta Grossa- IPLAN, necessária para possibilitar a implantação de 
trevos, visando ao atendimento da demanda futura de tráfego. 

 

TITULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 20 Os lotes resultantes da incidência de ampliação das caixas das vias ficam 
dispensadas da exigência do recuo frontal quando este (recuo frontal) for 
utilizado para a respectiva ampliação. 

Art. 21 Os raios das rotatórias dos cruzamentos, previstos no artigo 19 desta Lei, 
deverão ser adequados à época da ampliação da caixa da via. 

Art. 22 Devem ser consideradas nos novos projetos as normas de acessibilidade 
e mobilidade pertinentes no sistema viário do município. 

Parágrafo único.  O sistema viário existente deverá progressivamente ser adequado 
às normas citadas no caput deste artigo. 

Art. 23 Até 60 dias após a publicação desta Lei, o IPLAN procederá à fiel 
consolidação dos seguintes Anexos e Mapas adequando-os de acordo 
com as emendas aprovadas pela Câmara Municipal de Ponta Grossa. 

Parágrafo único. Após a consolidação dos Anexos mencionados nos incisos I a IV 
relacionados no artigo 2º desta Lei, o IPLAN deverá refazer e disponibilizar 
os referidos anexos e mapas cujos nomes, cores e legendas deverão ser 
uma cópia fiel de sua consolidação. 

Art. 24 Revoga-se a Lei n º. 4.841/1992, Lei nº 7.630/2004 e demais disposições 
em contrário. 

Art. 25 Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação. 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 

 
 

Lei nº 14.526/2022 
Pag. 13/30 

 

ANEXO I – MAPA DA HIERARQUIA VIÁRIA 

- 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DA HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL 

 

a) ANEL CENTRAL EXTERNO 
Inicia na R. São Josafá até encontrar a R. Borrazopolis; Segue pela R. Borrazopolis até encontrar 
a R. Londrina; Segue pela R. Londrina até encontrar com a Av. Dom Pedro II; Segue pela R. Padre 
Anacleto até encontrar a Av. Ernesto Viléla; Segue pela Av. Ernesto Viléla até encontrar a R. 
Carlos Gomes; Segue pela R. Carlos Gomes até encontrar a R. Dr. Penteado de Almeida; Segue 
pela R. Dr. Penteado de Almeida até encontrar a Av. Bonifácio Viléla; Segue pela Av Bonifácio 
Viléla até encontrar a Av. Monteiro Lobato; Segue pela Av. Monteiro Lobato até encontrar a R. 
Alberto Nepomuceno; Segue pela R. Alberto Nepomuceno até encontrar a R. Benjamin 
Constant; Segue pela R. Benjamin Constant até encontrar a R. Barão do Cerro Azul; Segue pela 
R. Barão do Cerro Azul até encontrar com a R. Catão Monclaro; Segue pela R. Catão Monclaro 
até encontrar com a R. Ermelino de Leão; Segue pela R. Ermelino de Leão até a Av. Ana Rita. 

Paralelamente ao trecho entre a R. Benjamin Constant até a Av. Ana Rita; acontece um anexo 
que inicia na R. Otávio de Carvalho (trecho entre R. Alberto Nepomuceno e R. Augusto Canto); 
Segue pela R. Augusto Canto até encontrar com a R. Evaristo da Veiga; Segue pela R. Evaristo da 
Veiga até encontrar com a Av. Gen. Carlos Cavalcante; Segue pela Av. Gen. Carlos Cavalvante 
(trecho entre R. Prof. Bruning e R. Lamenha Lins); Segue pela R. Lamenha Lins (Trecho entre Av. 
Gen. Carlos Cavalcanti e R. Conselheiro Barradas); Segue pela R. Conselheiro Barradas (trecho 
entre R. Lamenha Lins e R. Eduardo Prado); Segue pela R. Eduardo Prado (trecho entre R. 
Conselheiro Barradas e R. Machado de Assis); Segue pela R. Machado de Assis até a Av. Ana Rita. 

O anel segue pela Av. Ana Rita (trecho entre a Eng. Agostinho Schwab e a R. Joaquim Meneleu 
de Almeida Tôrres); Segue pela R. Joaquim Meneleu de Almeida Tôrres até encontrar com R. 
Ricardo Vagner. Segue pela R. Ricardo Vagner até a R. Ermelino de Leão; Paralelamente a R. 
Ricardo Vagner o Anel Segue pela R. Operários (trecho entre R. Aluísio de Azevedo e Frederico 
Vagner) configurando assim um binário; Na rua Ermelino de Leão faz a ligação entre as R. 
Operários e R. Ricardo Vagner. Segue pela Frederico Vagner até a R. Jacobe Holzman; Segue pela 
R. Jacobe Holzman até a o cruzamento com a R. Silva Jardim; Segue pela R. Silva Jardim até a R. 
José do Patrocínio; Segue pela R. José do Patrocínio até a R. Gonçalves Lêdo; Segue pela R. 
Gonçalves Lêdo até a R. Contenda; Segue pela R. Contenda até a R. Colombo. 

Paralelamente ao trecho entre a R. Jacobe Holzman e a R. Gonçalves Lêdo; acontece um anexo 
que inicia na rotatória do encontro das R. Frederico Vagner; R. Silva Jardim e R. Jacobe Holzman. 
Esse anexo Segue a R. Silva Jardim até a R. Prudente de Morais; Segue a R. Prudente de Morais 
até a R. Nilo Peçanha; Segue a R. Nilo Peçanha até a R. José do Patrocínio; configurando assim 
um binário. 
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O anel segue pela R. Colombo até encontrar com a R. Ataúlfo Alves; Segue pela R. Ataúlfo Alves 
até a R. Carlito Tozeto; Segue pela R. Carlito Tozeto até a R. José Pedro Moreira. 

Paralelamente ao trecho entre a R. Colombo e a R. José Pedro Moreira; acontece um anexo que 
inicia na R. Contenda (trecho entre a R. Colombo e a R. Joaquim de Paula Xavier) e Segue até a 
R. Joaquim de Paula Xavier. Segue pela R. Joaquim de Paula Xavier até encontrar com a R. Osmar 
Frederico Osanan; segue pela R. Osmar Frederico Osanan até encontrar com a R. Pedro Blageski. 
Segue pela R. Pedro Blageski até encontrar com a R. Cap. Benedito Lopes de Bragança. Segue a 
R. Cap. Benedito Lopes de Bragança até a R. José Pedro Moreira; configurando assim um binário. 

Há uma ligação entre as R. José do Patrocínio e R. Araucária prevista configurando um binário. 

O anel segue pela R. José Pedro Moreira até a R. Prof. Cardoso Fontes; segue pela R. Prof. 
Cardoso Fontes até encontrar com a R. Álvares de Azevedo; Segue pela R. Álvares de Azevedo 
até encontrar com a R. Baltazar Lisboa. Segue pela R. Baltazar Lisboa até encontrar com a R. 
República da Colômbia; Segue pela R. República da Colômbia até encontrar a R. Nestor Vitor; 
Segue pela R. Nestor Vitor até encontrar com a R. São Josafá. 

 

b) ANEL CENTRAL INTERNO 
Inicia-se na R. Emílio de Menezes até encontrar com a R. Estanislau Anastácio Piekarski; Segue 
pela R. Estanislau Anastácio Piekarski até encontrar com a R. Visconde de Nácar; Segue pela R. 
Visconde de Nácar até a R. Mal. Deodoro da Fonseca; Segue a R. Mal. Deodoro da Fonseca até 
a R. Rui Barbosa; Segue a R. Rui Barbosa até a Av. Dr. Vicente Machado; Segue a Av. Dr. Vicente 
Machado até encontrar com a R. Frederico Bahlis; Segue a R. Frederico Bahlis até encontrar com 
a R. Alm. Custódio de Melo; Segue pela R. Alm. Custódio de Melo até encontrar com a R. 
Comendador Airton Plaisant; Segue pela R. Comendador Airton Plaisant até encontrar com a R. 
Barão do Cerro Azul; Segue pela R. barão do Cerro Azul até encontrar com a R. Catão Monclaro; 
Segue pela Catão Monclaro até encontrar com a R. Tem. Hinon Silva; segue pela R. Ten. Hinon 
Silva até encontrar com a R. Ermelino de Leão; Segue pela Ermelino de Leão até encontrar com 
a R. Padre João Lux; Segue pela R. Padre João Lux até encontrar com a R. Jacob Holzman; Segue 
pela R. Jacob Holzman até encontrar com a R. Ricardo Lustosa Ribas; Segue pela R. Ricardo 
Lustosa Ribas até a R. Emílio de Menezes.  

 

c) VIAS COMPARTILHADAS 
R. Dr. Colares, trecho entre a R. Dr. Paula Xavier e a R; Benjamin Constant. Paralelamente e no 
mesmo trecho a R. Quinze de Novembro também faz parte das vias compartilhadas. As R. Gen. 
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Carneiro, R. Santos Dumont, R. Sete de Setembro e R. Santa Ana, todas elas com trecho entre as 
R. Comendador Miró e R. Mal Deodoro da Fonseca. 

 

d) VIAS PARA PEDESTRES 
O atual calçadão, próximo ao Terminal Central, foi ampliado. A proposta que inicia no encontro 
entre as R. Saldanha Marinho E R. Balduíno Taques, segue pela R. Saldanha Marinho, absorve o 
atual calçadão e continua pela R. Fernandes Pinheiro até a esquina com a R. Doze de Outubro. 

 

e) EIXO NORDESTE  
Av. Monteiro Lobato, trecho entre as R. Alberto Nepomuceno e R. Des. Lauro Lopes. 

 

f) EIXO LESTE 
Av. Gen. Carlos Cavalcante, trecho entre as R. Catão Monclaro e R. Vicente Espósito. 

 

g) EIXO SUL 
Inicia na R. Silva Jardim, trecho entre a R. José do Patrocínio e Av. Visc. de Mauá; Segue pela Av. 
Visc. De Mauá até o viaduto com a R. Newton Slaveiro. 

 

h) EIXO SUDOESTE 
Inicia na R. do Rosário, trecho entre a R. Balduino Taques e Av. Visc. De Taunay, paralelamente 
como binário, a Av. Dr. Vicente Machado, trecho entre a R. Balduino Taques e Av. Dr. Vicente 
Machado. As duas ruas encontram-se na Av. Visc. De Taunay. Segue pela Av. Visc. De Taunay até 
a rotatória com as R. Nicolau Kluppel Neto, R. Prefeito Albari Guimarães 

Perpendicular a esse trecho, existe outro trecho que inicia no trevo entre as Av. Visc. De Taunay 
e Av. Pres. Kennedy. Segue pela Av. Pres. Kennedy até o começo do Rodonorte (trecho após o 
acesso da Av. Visc. De Mauá a Av. Pres. Kennedy. 

 

i) EIXO NOROESTE 
Inicia na Av. João Manoel dos Santos Ribas, esquina com a R. Anita Garibaldi e R. Édipo Ferreira 
dos Santos Ribas. Segue pela Av. João Manoel dos Santos Ribas até encontrar com a Av. Dom 
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Pedro II. Segue pela Av. Dom Pedro II até o Trevo com a Av. Souza Naves. Segue pela Av. Souza 
Naves até se transformar em Rod. Do Café. Segue pela Rod. Do Café até o acesso da R. Rio Paraná 
a rodovia. 

Perpendicular a esse trecho, existe outro trecho que inicia no trevo entre as Av. Visconde de 
Taunay e Av. Pres. Kennedy. Segue pela Av. Pres. Kennedy até o trevo com a Av. Dom Pedro II, 
onde se transforma em R. Jesuíno Manoel de Oliveira. Segue pela R. Jesuíno Manoel de Oliveira 
até se transformar em Rod. Perigot de Souza e se estende até o retorno localizado na entrada 
da Indústria Química Harima do Brasil. 

 

j) COLETORAS: 
Av. Frederico Constante Degraf (trecho 01 - Entre as R. Francisco Galvão e Av. Maria Scheifer 
Eleutério / Trecho 02 – Entre a R; Ernesto Degraf e Av. Souza Naves); R. Olivio Scorsim (trecho 
entre a Av. João Buss e a Av. Frederico Constante Degraf); R. Nogueira (trecho entre a R. 
Castanheira e a R. Bracatinga); R. Bracatinga (trecho entre a R. Nogueira e  R. Guaritá); R. Praia 
de Ipanema (trecho entre a R. Bracatinga e a R. Cirema Becker. Diretriz Viária para conectar as 
duas vias a partir da esquina da R. Praia de Ipanema com a R. Praia do Leblon); R. Cirema Becker 
(trecho entre R. Guilherme Schneider e Estr. José Kalinoski); R. 16; R. Elias Wakim Bittar (Trecho 
entre as R. 15 e R. Anita Filipovski); R. Prefeito Albari Guimarães (trecho entre as R. C e R. Anita 
Filipovski); R. Anita Filipovski (trecho entre as R. C e R. Elias Wakim Bittar); R. Margarida (trecho 
até se transformar em Av. Gen. Aldo Bonde) Av. Gen. Aldo Bonde; R. Eduardo Burgardt (trecho 
do Centro de Eventos até a R. Rosa Schoemberger); R. Jaboticabeira (trecho entre as R. Aleluia 
e R. 1); R.1 (trecho entre as R. Jaboticabeira e R. Nicolau Kluppel Neto); R. Michel Laidane (trecho 
entre Av. Paul Harris e R. D); R. D (trecho entre R. Michel Laidane e R. N); R. N (trecho entre R. D 
e R. F) R. F (trecho entre R. N e R. Michel Laidane); R. José Lins do Rêgo (trecho entre R. D e R. 
2); R.2 (trecho entre as R. José Lins do Rêgo e R. Dr. Edgar Sponholz – Construir diretriz viária 
para a ligação da R.2 com a R. Edgar Sponholz);  e R. Dr. Edgar Sponholz (trecho entre Av. Mateus 
Hugo Carneiro Martins e R. Péricles Guimarães Martins); R. Péricles Guimarães Martins (trecho 
entre as R. Edgar Sponholz e Av. Mateus Hugo Carneiro Martins); R. Ribeirão do Pinhal (trecho 
entre Av. Mateus Carneiro Martins e R. Londrina); R. Fontano Xavier Domingos de Magalhães 
(trecho entre as R. José Lins do Rêgo e R. Bento Viana); R. Bento Viana (trecho entre as R. 
Fontano Xavier Domingos de Magalhães e Av. Osmário Martins Ribas); R. Osmário Martins Ribas  
(trecho entre as R. Newton Prado e Av. Dom Pedro II);  R. Newton Prado (trecho entre Av. 
Osmário Martins Ribas e R. Fontano Xavier Domingos Magalhães); R. Baltazar Lisboa (trecho 
entre as R. Costa Rica e R. Nerstor Borba); R. Nestor Borba (trecho entre as R. Baltazar Lisboa e 
a R. Prof. Cardoso Fontes); R. Prof. Cardoso Fontes (trecho entre R. Nestor Borba e Av. Alm. 
Tamandaré); Av. Alm. Tamandaré (trecho entre R. Prof. Carodoso Fontes e R. Eduardo Shel 
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Araújo); R. Matilde Bento (trecho existente e diretriz até a R. Maria Margarida Zagonel Slavieiro); 
R. Arnô Wolfando (trecho entre o numero 1192 – aproximadamente – e a R. João Gualberto); R. 
João Gualberto (trecho entre a R. Arnô Wolfando e o viaduto das R. Júlia da Costa e Av. Pres. 
Kennedy); R. Franco Grilo (trecho entre as R. José Luís e R. Padre Anchieta); R. Padre Anchieta 
(trecho entre as R. Franco Grilo e R. Nunes Machado); R. Padre Nóbrega (trecho entre as R. Lopes 
Trovão e R. Francisco Rosas); R. Acilino Pinto de Carvalho (trecho entre as R. João Batista França 
e Silva e R. Bento Ribeiro); R. Bento Ribeiro (trecho entre as R. João Batista França e Silva e R. 
Ernesto Viléla); R. Francisco Otaviano (trecho entre as R. Acilino Pinto de Carvalho e R. Ernesto 
Viléla); R. Jaguapita (trecho entre as R. João Batista França e Silva e R. Espírito Santo – Diretriz 
para ligação entre as duas vias); R. Espírito Santo (trecho entre as R. Jaguapita – Diretriz viária – 
R. Anita Garibaldi); R. Ercílio Slavieiro (trecho entre as R. Antônio Saad e R. Anita Garibaldi – 
Diretriz para ligação entre as duas vias); R. Anita Garibaldi (trecho entre a R. Ercílio Slavieiro – 
Diretriz -  e Av. João Manoel dos Santos Ribas); R. Antônio João (trecho entre a R. Anita Garibaldi 
e Av. Monteiro Lobato); R. Lauro Marcondes Ferreira (trecho entre a Av. Monteiro Lobato e Av. 
Rocha Pombo); R. Dom João VI (trecho entre a Av. Rocha Pombo e R Júlio Perneta); R. Assis Brasil 
(trecho entre a R. Anita Garibaldi e Av. Monteiro Lobato); R. Conrado Pereira Ramos (trecho 
entre Av. Monteiro Lobato e Av. Rocha Pombo); R. Odorico Mendes (trecho entre a Av. Rocha 
Pombo e R. Carlos Chagas); R. Balduíno Taques (trecho entre as R. Anita Garibaldi e R. Dr. 
Penteado de Almeida); R. Comendador Airton Plaisant (trecho entre Av. Ernesto Viléla e R. Barão 
do Cerro Azul); Av. Bonifácio Viléla (trecho entre a R. Dr. Penteado de Almeida e Av. Dr. Vicente 
Machado); R. Eng. Schamber (trecho entre a Av. Dr. Vicente Machado e R. Mal. Deodoro da 
Fonseca); R. Sen. Pinheiro Machado (trecho entre a R. Barão do Cerro Azul e R. Comendador 
Miró); R. Cel. Bittencourt (trecho entre a R. Barão do Cerro Azul e R. do Rosário); R. Augusto 
Ribas (trecho entre a R. Cel. Bittencourt e R. Mal. Deodoro da Fonseca); R. Cel. Dulcídio (trecho 
entre as R. R. Barão do Cerro Azul e R. Mal. Deodoro da Fonseca); R. Sete de Setembro (trecho 
entre as R. Barão do Cerro Azul e R. Comendador Miró); R. Santos Dumont (trecho entre as R. 
Barão do Cerro Azul e R. Comendador Miró); R. Gen. Carneiro (trecho entre a R. Barão do Cerro 
Azul e Av. Dr. Vicente Machado); Av. Dr. Francisco Burzio (trecho entre a R. Balduíno Taques e 
Catão Monclaro); R. Tiradentes (trecho entre a R. Balduíno Taques e R. Tem. Pinto Duarte); R. 
Tenente Pinto Duarte (trecho entre R. Tiradentes e R. Afonso Célso); R. Afonso Célso (trecho 
entre a R. Tem. Pinto Duarte e R. Sem. Albuquerque Maranhão); R. Sen. Albuquerque Maranhão 
(trecho entre R. Afonso Célso e R. Fagundes Varela); R. Fagundes Varela (trecho entre R. Evaldo 
Nack e R. Catão Monclaro); R. Teodoro Rosas (trecho entre a R. Catão Monclaro e R. Balduíno 
Taques); R. Comendador Miró (trecho entre a Av. Gen. Carlos Cavalcante e R. Teodoro Rosas); 
R. Teodoro Rosas (trecho entre R. Comendador Miró e Av. Visc. De Taunay – Diretriz para ligação 
das duas vias, contornando a Rodoviária); R. do Rosário (trecho entre a Av. Gen. Carlos 
Cavalcanti e R. Balduíno Taques); Av. Dr. Vicente Machado (trecho entre a Rodovia Engenheiro 
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Agostinho Schwab e R. Balduíno Taques); R. Mal. Deodoro da Fonseca (trecho entre R. Balduíno 
Taques e R. Benjamin Constant); R. Joaquim de Paula Xavier (trecho entre R. Balduíno Taques e 
R. Contenda); Av. Israel (trecho entre a R. Heslon e Av. Perimetral); R. Francisco Martins de 
Araújo (trecho entre a R. Visc. De Baraúna e R. Srg. Carlos Argemiro Carmargo – Diretriz para 
ligação das duas vias); R. Evaldo Nack (trecho entre a R. Fagundes Varela e R. Rio Cavernoso); R. 
Quinze de Setembro (trecho entre Av. Bispo Dom Geraldo Pelanda e R. Rio Verde – Diretriz para 
ligação das duas vias); R. Rio Verde (trecho entre as R. Rio Coutinho e R. Rio Cavernoso); R. 
Rodrigo Silva (trecho entre as R. Visc. de Bom Retiro e R. Guia Lopes); R. Pascoalino Provisiero 
(trecho entre R. Guia Lopes e R. Dr. Mario Jorge); R. Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha até a R. 
Aristídes Lôbo (Diretriz de ligação entre as duas vias); R. Operários (trecho entre a R. Aluísio de 
Azevedo e R. Aristides Lôbo); R. Aristides Lôbo (trecho entre a R. Operários e R. Califórnia); R. 
Califórnia (trecho entre a R. Aristides Lôbo e R. Santa Amália); Av. Eunice dos Reis (trecho entre 
a R. Santa Amália e a R. Alfredo Hagemeir); R. José de Azevedo Macedo (trecho entre a R. 
Aristides Lôbo e Av. Ana Rita); Av. Ana Rita (trecho entre a R. Joaquim Meneleu de Almeida 
Torres e R. Armindo Krapp); R. Armindo Krapp (trecho entre a Av. Ana Rita e R. 7); R. 7 (trecho 
entre R. Armindo Krapp e R. Querência do Norte); R. Querência do Norte (trecho entre R.7 e R. 
Siqueira Campos); R. Siqueira Campos (trecho entre Av. Gen. Carlos Cavalcante até R. Siqueira 
Campos 4146 aproximadamente); R. Tomazina (trecho entre Av. Gen. Carlos Cavalcante e R. 
Teixeira Mendes); R. Teixeira Mendes (trecho entre R. Tomazina e R. Dolarício Correia – Diretriz 
para ligação das duas vias); R. Dolarício Correia (trecho entre a R. Barbosa Rodrigues e R. Siqueira 
Campos); Av. Eusébio de Queirós (trecho entre a R. Padre Arnaldo Janssen até a ponte do Rio 
Cará Cará); R. Arichernes Carlos Gobo (trecho entre a R. Rio Verde e Estr. Alagados); Estr. 
Alagados (trecho entre R. Arichernes Carlos Gobo e Estr. Municipal Sebastião Bastos – Diretriz 
para ligação das duas vias); R. Paulo Grot (trecho entre R. Valério Ronchi e R. Clycema Kozzatz 
Carvalho); R. Gastão Vidal Vidigal (trecho entre a rua R. Visc. De Baraúna e R. 16 – Diretriz de 
ligação entre as duas vias); R. 16 (trecho entre as R. 7 e R. João Szesz – Diretriz de ligação entre 
as duas vias); Diretriz Viária que inicia na R. Arnô Wolfando, aproximadamente 1192, e segue 
paralelamente a mesma até cruzar com a Av. Pres. Kennedy. Continua até se conectar com a R. 
Vital Brasil e segue paralelamente a R. Padre Anchieta até fazer ligação com a R. Nunes 
Machado. 

 

k) ARTERIAIS 
R. Londrina, trecho entre a R. Borrazopolis e a Av. Visc de Taunay (até a rotatória); R. Cap. Pedro 
Afonso, trecho entre a Av. Alm. Tamandaré e R. Honduras. Segue diretriz até a rotatória, no 
encontro da R. Londrina e a Av. Visc. de Taunay; Av. Alm. Tamandaré, trecho entre a R. Eduardo 
Shel Araújo e acesso da Av. Alm. Tamandaré pela Rod. do Café; A via arterial tem continuidade 
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na R. Anita Filipovski, em que o trecho é a origem da Av. Alm Tamandaré até a R. Profa. Cláudia 
Ivone Carneiro; Segue na R. Profa. Cláudia Ivone Carneiro, entre a R. Francisco Carlos Voitexem 
Kalinoski e a R. Prefeito Albari Guimarães; A via tem continuidade na R. Prefeito Albari 
Guimarães, entre  a R. Profa. Cláudia Ivone Carneiro e a Av. Visc de Taunay, até a rotatória; R. 
Nicolau Kluppel Neto, trecho entre a rotatória da Av. Visconde de Taunay até a Av. Pres. 
Kennedy; R. Castanheira, entre a a R. Nicolau Kluppel Neto, até a R. Nogueira; Av. Paul Harris, 
trecho entre a R. Ernesto Degraf e R. Jacob Biscarra. Segue diretriz da Av. Paul Harris até a R. 
Castanheira. Do outro lado, segue diretriz da Av. Paul Harris até a Av. Souza Naves, e continua, 
pela Av. Paul Harris até a R. Francisco Beltrão; R. Ernesto Degraf, trecho entre a R. Paul Harris e 
Av. Frederico Constante Degraf; Av. Frederico Constante Degraf, trecho entre a R. Ernesto 
Degraf e R. Francisco Galvão; R. Francisco Galvão, entre a Av. Frederico Constante Degraf e a R. 
Bom Jardim; Estr. Pará Taquarí, trecho entre a R. Bom Jardim e R. Anivaldo Maria Rodrigues; 
Estr. José Kalinoski, trecho entre R. Nestor Kluppel Neto e contorno Estr. José Kalinoski (até a 
MK Soluções para Móveis); R. Alberto Tramontin, trecho entre a Est. José Kalinoski e Av. 
Frederico Constante Degraf. Para chegar até a Av. Frederico Constante Degraf, a via arterial é 
prolongada até a primeira estrada de chão e segue sentido a Avenida.; R. Amílton Volpi, trecho 
entre a R. Bom jardim com diretriz até a Est. Pará Taquarí e pelo outro lado R. Ambrósio Bricailo 
com diretriz até a R. Olívio Scorsim; Av. João Buss (continuidade da via arterial da R. Amílton 
Volpi), trecho entre a R. Olívio Scorsim e BR-373. Da BR-373, segue diretriz até a R. Santo Mauro. 
Ainda no mesmo trecho, segue a diretriz até a Av. Congonhas; Av. Copel, trecho entre a Av. 
Congonhas e R. Foz do Iguaçu com diretriz até R. Dezesseis; R. Dez, trecho entre a R. Dezoito e 
R. Treze com diretriz até R. Maria Margarida Zagonel Slaveiro; R. João Dabul Sobrinho, trecho 
entre a R. Maria Margarida Zagonel Slaveiro e R. Carlos Lacerda. A via arterial continua 
atravessando a Rod. Sen. Flávio Carvalho Guimarães e vai até a R. João Batista França e Silva. Do 
cruzamento com a . João Batista França e Silva a via arterial segue até a R. Antônio Saad que é 
prolongada até a R. Naaliel; R. Heslon, trecho entre a R. Naaliel e Av. Israel; R. Rio Amazonas, 
trecho entre a R. Rio São Francisco com diretriz até a Rod. do Café (aprox. em frente ao 
Restaurante do Zebétio) e R. Frei Tiago Luchese com diretriz até a R. Artur da Costa e Silva; R. 
Epitácio Pessoa, trecho entre a R. Artur da Costa e Silva e Av. Gen. Ernesto Geisel; Av. Gen. 
Ernesto Geisel, trecho entre a R. Epitácio Pessoa e Rod. do Café com diretriz até a R. Sabiá; R. 
Gaivota, trecho entre a R. Sabiá e a R. Siriri (até os fundos do Recanto Monteiro Parque Aquático 
e Lazer). Nesse ponto, a via arterial segue uma diretriz virando à direta, até a R. Cirino Vidal; Rua 
João Domingos, trecho entre a R. Cirino Vidal e a R. João Woellner com diretriz até a origem da 
R. Maria Margarida Zagonel Slaveiro; R. Vinte e Nove, trecho entre a R. Maria Margarida Zagonel 
Slaveiro e R. Arlindo Teodoro Costa com diretriz que atravessa a R. Cléa Cassela Vendrami, 
continua a travessia na Rod. Parigot de Souza até chegar na R. Lídia Scheidt Curi; R. Lídia Scheidt 
Curi, trecho entre a R. Nilo Gasparelo e R. Abílio da Costa Soares; R. Abílio da Costa Soares, 
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trecho entre a R. Lídia Scheidt Curi e R. João Batista França e Silva; R. Antônio Saad,trecho entre 
a R. Ernâni Pilati e a R. Quatro; R. Antônio Saad, trecho entre a R. Quatro e R. Visconde de 
Baraúna (até a rotatória); R. Pedro Mezomo, trecho entre a R. Vinte e Nove e R. Jesuíno Manoel 
de Almeida; R. João Batista França e Silva, trecho entre a R. Jesuíno Manoel de Almeida e R. 
Ernâni Pilati; R. Sabiá, trecho entre R. Tico-Tico e R. Santo Mauro; R. Santo Mauro, trecho entre 
a R. Sabiá e R. São Marcos com diretriz paralelo à linha férrea, atravessando a R. Santo Valério 
até chegar na origem da R. Bonsucesso; R. Dezoito, trecho entre a R. Dez e R. Marcelo Augusto 
Dias Bolzani; R. Marcelo Augusto Dias Bolzani, trecho entre a R. Dezoito e R. Cascavel; R. Bela 
Vista do Paraíso, trecho entre a R. Cascavel e R. Terra Boa; R. Terra Boa, trecho entre a R. Bela 
Vista do Paraíso e R. H; R. Cascavel, trecho entre a R. H e R. Francisco Beltrão; R. Francisco 
Beltrão, trecho entre a R. Cascavel e R. Victor Manoel Biagini; R. Victor Manoel Biagini, trecho 
entre a R. Francisco Beltrão e R. Tolêdo; R. Tolêdo, trecho entre a R. Victor Manoel Biagini  e Av. 
Ernesto Vilela (até a rotatória); Av. Ernesto Vilela, trecho entre a R. Tolêdo e R. Padre Anacleto; 
R. Pedro Álvares Cabral, trecho entre a Av. Ernesto Vilela e Av. Dom Pedro II; R. Gen. Rondon, 
trecho entre a R. Pedro Álvares Cabral e R. Padre Anacleto; R. Pastor Fugman, trecho entre a R. 
Padre Anacleto e R. Guiomar Novaes; R. Frederico Bahlis. Trecho entre a R. Guiomar Novaes e 
R. Alm. Custódio de Melo; R. Balduíno Taques, trecho entre a R. Dr. Penteado de Almeida e R. 
Emílio de Menezes; R. Emílio de Menezes, trecho entre a R. Balduíno Taques e Av. Visc. de Mauá; 
R. Padre Nóbrega, trecho entre Av. Visc. de Mauá e R. Francisco Rosas; R. Francisco Rosas, trecho 
entre R. Padre Nóbrega e Av. União Panamericana; Av. União Panamerica, trecho entre R. 
Francisco Rosas e R. Dr. Caminhoá; R. Dr. Caminhoá, trecho entre Av. União Panamericana e e 
Av. Visc. de Mauá; R. Henrique Nadolny, trecho entre R. Padre Nóbrega e R. Cinco com diretriz 
até a R. Alberto Scarpim; R. Chefe João Frare, trecho entre a R. Alberto Scarpim e R. João Dubois 
(até a rotatória); R. Franco Grilo, trecho entre a R. João Dubois e R. Padre Anchieta; R. 
Thaumaturgo de Azevedo, trecho entre a Av. Visc. de Mauá e R. Des. Westfalem; R. Des. 
Westfalem, trecho entre a R. Thaumaturgo de Azevedo e R. Tijucas do Sul; R. Tijucas do Sul, 
trecho entre a R. Des. Westfalem e R. Arapoti; R. Arapoti, trecho entre a R. Tijucas do Sul e R. 
Florestópolis com diretriz até encontrar a R. Siqueira Campos; R. Siqueira Campos, trecho entre 
a R. Santa Catarina do Ceno e R. Massaranduba; Av. Pedro Wosgrau, trecho entre a R. 
Massaranduba e Rod. do Café; R. Ana Scremin, trecho entre a Rod. do Café e R. D; R. D, trecho 
entre a R. Ana Scremin e R. Um com diretriz atravessando o Rio Cará-Cará. A diretriz continua, 
atravessando ainda a Pedro Wosgrau, até chegar na R. Aderly Turek; R. Aderly Turek, trecho 
entre a R. Edílson Araújo e R. Siqueira Campos (até a rotatória); Contorno Leste, trecho entre a 
R. Siqueira Campos e R. Padre Arnaldo Jansem (até a rotatória); R. Padre Arnaldo Jansem, trecho 
entre Contorno Leste e Av. Eusébio de Queirós; Av. Eusébio de Queirós, trecho entre a R. Padre 
Arnaldo Jansem e Alameda Nabuco de Araújo; Alameda Nabuco de Araújo, trecho entre a Av. 
Eusébio de Queirós e Av. Gen. Carlos Cavalcante; Rod. Eng. Agostinho Schwab (PR-513), trecho 
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entre Av. João Pedro da Silva e R. Lauro Ferreira Ribas com diretriz na PR-513 cerca de 200 m; 
Av. Gen. Carlos Cavalcante, trecho entre a Av. João Pedro da Silva e a R. Vicente Espósito (até a 
rotatória); R. Alberto José Mezomo, trecho entre a Av. Gen. Carlos Cavalcante e Av. João Pedro 
da Silva; Av. João Pedro da Silva, trecho entre a R. Alberto José Mezomo e R. Antônio Vitor 
Buhnemann; R. Maria Ângela Caldas, trecho entre a R. Antônio Vitor Buhnemann e R. Visc. do 
Araguaia com diretriz à direita até a R. Visc. do Araguaia; R. Visc. do Araguaia, trecho entre a R. 
Henrique Ligeski e R. Duarte da Costa; R. Duarte da Costa, trecho entre a R. Visc. do Araguaia e 
Passagem da Esperança; R. Cação, trecho entre a Passagem da Esperança e R. Betara; R. Betara, 
trecho entre a R. Cação e R. Garoupa; R. A, trecho entre a R. Betara e R. Expedicionário João 
Martins; R. Expedicionário João Martins, trecho entre a R. A e R. Santa Rita; R. Santa Rita, trecho 
entre a R. Expedicionário João Martins e R. Massaranduba; R. Massaranduba, trecho entre a R. 
Santa Rita e R. Siqueira Campos; Avenida Olindo Justus, trecho entre o acesso da Av. Visconde 
de Mauá (em frente à Cooperativa Agrícola Coopagricola) e R. Eurico Taques Guimarães com 
diretriz que atravessa a R. Mal. Malet até chegar na R. São José do Triunfo. (Nas descrições dos 
trechos a partir do acesso da Av. Visconde de Mauá em frente à Cooperativa Agrícola 
Coopagricola até a R. Silva Jardim, haverá duas vias arteriais que seguem paralelamente); R. São 
João do Triunfo, trecho entre a R. Campina Grande do Sul e R. Thaumaturgo de Azevedo com 
diretriz até a R. Greenhalgn; R. Visc. do Rio Branco, trecho entre a R. Greenhalgn e R. Dr. 
Leopoldo Guimarães da Cunha; R. Raimundo Correia, trecho entre a R. Greenhalgn e encontro 
com a R. Brasil; R. Professor Kamal Tebcherani, trecho entre R. Brasil e R. Matias de Albuquerque 
com diretriz até a R. Gen. Polidoro; R. Gen. Polidoro, trecho entre a R. Gen. Polidoroe R. Gen. 
Argôlo com diretriz até a R. Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha; R. Maria Rita Perpétuo da Cruz 
(via arterial em ambos os  sentidos), trecho entre a R. Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha e R. 
Silva Jardim; R. Srg. Carlos Argemiro Camargo, trecho entre a R. Moldavita e R. Fagundes Varela; 
R. Prefeito Fulton Vitel Borges de Macedo, trecho entre a R. Fagundes Varela e R. Saçafras com 
diretriz até a R. Visc. de Bom Retiro; R. Visc. de Bom Retiro, trecho entre a R. Saçafras e Av. Gen. 
Carlos Cavalcante; R. João Tomé, trecho entre a Av. Gen. Carlos Cavalcante e R. Doralício Correia; 
R. Heládio Vidal Corrêia, trecho entre a R. Doralício Correia e R. J; R. J, trecho entre a R. Heládio 
Vidal Corrêia e R. Luís Frederico Daitschman; Av. Aldo Vergani, trecho entre a Av. Visc. de Mauá 
e R. Lagoa da Tijuca; R. Lagoa da Tijuca, trecho entre a Av. Aldo Vergani e R. Matias de 
Albuquerque com diretriz contornando o Lago de Olarias até chegar na R. Mendes Ivo Barreto; 
R. Lagoa dos Bandeirantes, trecho entre a R. Lagoa da Tijuca e R. Mendes Ivo Barreto; R. Mendes 
Ivo Barreto, trecho entre a R. Bárbara Steiw e R. Alfredo Hagemeier; R. Alfredo Hagemeier, 
trecho entre a R. Mendes Ivo Barreto e R. Antonina Wroblevski dos Santos com diretriz até a R. 
João Polato. A diretriz da via faz a conexão entre os culs-de-sac da R. Maria Tereza Tozetto 
Nadolny, da R. Newton Schner, da R. Pelagir Mulaski Maciel, da R. Cassimiro Uczak e da R. Edson 
Carlos Ferreira Berger, respectivamente, até chegar na R. Luiz de Paula; R. Luiz de Paula, trecho 
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entre a diretriz da R. Antonina Wroblevski e R. Jorge Jarski; R. Jorge Jarski, trecho entre a R. Luiz 
de Paula e R. Siqueira Campos com diretriz até a R. Luís Frederico Daitschman; Av. Monteiro 
Lobato, trecho entre a R. Antônio Saad e R. Dr. Augusto Faria da Rocha; R. Dr. Chafic Cury, trecho 
entre a Av. Monteiro Lobato e Av. Eusébio Batista Rosas; Av. Eusébio Batista Rosas, trecho entre 
a R. Dr. Chafic Cury e R. José Bonifácio; Av. Bonifácio Viléla, trecho entre a Av. Alfredo Santana 
e R. Antônio João; R. Vereador Eng. Ernâni Batista Rosas, trecho entre a R. Antônio João e R. 
Albino Bueno de Freitas com diretriz até a Av. Monteiro Lobato; R. Otávio de Carvalho, trecho 
entre a R. Alberto Nepomuceno e R. Euclídes Corrêa Ribas; Av. Visc. de Baraúna, trecho entre a 
R. Euclídes Corrêa Ribas e R. Sapucaia; R. Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha, trecho entre a R. 
Silva Jardim e R. Dr. Paula Xavier; R. Dr. Paula Xavier, trecho entre a R. Dr. Leopoldo Guimarães 
da Cunha e R. Saldanha Marinho; R. Francisco Ribas, trecho entre a R. Saldanha Marinho e R. 
Antônio João; R. Júlia Vanderlei, trecho entre a R. Balduíno Taques e R. Frederico Bahlis; R. 
Benjamin Constant, trecho entre a R. Padre João Lux e R. Barão do Cerro Azul; R. João Holzman, 
trecho entre a Av. Gen. Carlos Cavalcante e R. Enfermeira Adelaíde Pareta com diretriz até a R. 
João Ribeiro; R. João Ribeiro, trecho entre a R. Carneiro Ribeiro e R. Tobias Barreto; Tv. Mario 
de Alencar, trecho entre a R. Tobias Barreto e Av. Bispo Dom Geraldo Pellanda; R. Valério Ronchi, 
trecho entre a Av. Gen. Carlos Cavalcante e R. Arichernes Carlos Gobo; R. Rio Verde, trecho entre 
a R. Arichernes Carlos Gobo e R. Rio Cavernoso; R. Rio Cavernoso, trecho entra a R. Rio Verde e 
Av. Monteiro Lobato; Av. Bispo Dom Geraldo Pellanda, trecho entre a Av. Gen. Carlos Cavalcante 
e Av. Dr. Vicente Machado; R. Casemiro de Abreu, trecho entre a Av. Bispo Dom Geraldo 
Pellanda e Av. Cândida Mendes Braz com diretriz até a R. Dom João VI; Av. Botuquara, trecho 
entre a R. Eduardo Burgardt e R. Vila Velha; R. Vila Velha, trecho entre a Av. Botuquara e R. 
Córrego das Pedras com diretriz até a R. Arnô Wolfando; R. Alberto Scarpim, trecho entre a R. 
Chefe João Frare e R. Agente Waldemar Pimentel com diretriz atravessando a Av. Visc. de Mauá 
até a R. Gen. Argôlo; R. Gen. Argôlo trecho entre a Av. Visc. de Mauá e R. Gen. Polidoro; R. Spix, 
trecho entre a Av. Visc. de Mauá e R. Laplace; R. Laplace, trecho entre a R. Spix e R. Latino Coelho; 
R. Franco Grilo, trecho entre a R. Latino Coelho e R. José Luís; R. José Luís, trecho entre a R. 
Franco Grilo e R. Padre Anchieta; R. Padre Anchieta, trecho entre a R. Nunes Machado e R. Júlia 
da Costa; R. Júlia da Costa, trecho entre a R. Padre Anchieta e Av. Pres. Kennedy; R. Conselheiro 
Barradas, trecho entre a R. José Maurício e R. Te. Hinon Silva; R. Siqueira Campos, trecho entre 
a R. João Ribeiro e Av. Gen. Carlos Cavalcanti; Av. Ernesto Viléla, trecho entre a R. Barão do Cerro 
Azul e R. Carlos Gomes; A. João Manoel dos Santos Ribas, trecho entre a Av. Visc. de Taunay e 
R. Édipo Ferreira dos Santos Ribas; Diretriz viária, trecho entre a R. Dr. Leopoldo Guimarães da 
Cunha e R. Visc. do Rio Branco. 
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ANEXO III – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL 
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ANEXO IV – DIMENSIONAMENTO DAS CALÇADAS DE ACORDO COM A HIERARQUIA VIÁRIA 

 

 

Hierarquia viária
Largura mínima da 
faixa de serviço da 

calçada

Largura mínima da 
Faixa Livre da 
calçada (2) (3)

Largura total da 
calçada (4)

Largura mínima 
do canteiro 

central

Largura mínima faixa 
livre da 

ciclovia/ciclofaixa

Largura total da 
ciclovia/ciclofaixa

Via compartilhada 1,5 2,3 - - -
Local 1,5 2,3 - - -
Coletora 2 2,8 - 1,2 1,4
Anel central 2,2 3 - 1,2 1,4
Arterial 3 3,8 2 1,5 1,7
Eixo 4 4,8 4 1,5 1,7
Estradas (5) 1,5 2,3 - - -
Rodovias (6) - - - - -

(4) Quando a calçada possuir largura menor que a definida para a sua tipologia, deverá ser atendida a largura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta 
centímetros) para a faixa l ivre. Para tanto, deverão ser consultados os técnicos municipais responsáveis pela análise e parecer final do caso;

(5) Nas estradas rurais em núcleo urbanos, em locais com maior adensamento populacional, ou locais com instalações de atendimento ao público, devem 
ser implantadas calçadas com largura total de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros).

(6) Os acesso as atividades l indeiras das rodovias, somente são autorizadas através da implantação de vias marginais, que tem função similar as vias 
coletoras, portanto às vias marginais as rodovias, devem ser implantdas calçadas com largura total de 3,50 (3 metros e cinquenta centímetros).

0,8 (1)

(1) Quando a calçada contemplar arborização, a faixa de serviço deverá possuir no mínimo, 1 (um) metro de largura
(2) Todas as calçadas com mais de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros) de largura poderão apresentar faixa de acesso, que terá largura l ivre, desde que 
atendidas às larguras mínimas para a faixa l ivre e faixa de serviço;

(3) Quando não se optar pela faixa de acesso nas calçadas acima de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), a sua largura poderá ser incorporada à faixa 
l ivre ou de serviço;

______________________________________________________________________________
L   E   I    14.531, de 26/12/2022 

Promove alterações na Lei nº 6.857, de 
26/12/2001 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNI-
CIPAL, conforme especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 15/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 372/2022, de autoria do Verea-
dor Izaias Salustiano, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º-  A Lei nº 6.857, de 26 de dezembro de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
 “Art.163-A - são isentos das taxas públicas previstas no art. 163:
          I - As entidades assistenciais, culturais, comunitárias, educacionais, de saúde, sem 

fins lucrativos e declarados de utilidade pública municipal, assim como aos imó-
veis por elas utilizados;

                    II -  entidades sociais conveniadas, clube de serviços, clubes sociais e esportivos, 
mediante termo de cooperação firmado com o Município de Ponta Grossa.

 Parágrafo único - ...
 ...”
Art.2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município           

______________________________________________________________________________

   

 

 

Lei n. 14.532/2022 
Pág. 1/49 

 

L   E   I    1 4. 5 3 2, de 23/12/2022 
 
Aprova a organização territorial do 
Município de Ponta Grossa. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Extraordinária realizada no dia 19/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 452/2019, 
de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte 

 

L   E   I 

Art. 1º        Para fins desta Lei, o território do Município de PONTA GROSSA é 
formado pela: 
 
I. Área urbana da Sede do Município de PONTA GROSSA; 
II. Área urbana da Sede dos Distritos Administrativos; 
III. Áreas urbanas isoladas; 
IV. Área rural. 
 

Parágrafo único. As definições adotadas nesta Lei são as constantes do Anexo VII 
–    Glossário. 

Art. 2º        A área urbana da Sede do Município de PONTA GROSSA, está 
representada no Anexo I – Mapa do Perímetro Urbano da Sede do 
Município de PONTA GROSSA, com sua descrição estabelecida no 
Anexo II. 

 
Art. 3º        A área urbana da Sede dos Distritos Administrativos e as Areas Urbanas 

isoladas estão representadas no Anexo III – Mapa do Perímetro Urbano 
da Sede dos Distritos Administrativos e Areas Urbanas Isoladas com sua 
descrição estabelecida no Anexo IV. 

 
Art. 4º        Compete ao Município custear a materialização dos vértices dos 

polígonos dos perímetros urbanos em um prazo de até 360 (trezentos e 
sessenta) dias após a aprovação do perímetro urbano na Câmara 
Municipal. 

 
Art. 5º        Os padrões de uso e ocupação nas Áreas Urbanas do Município deverão 

obedecer ao Plano Diretor Municipal e à Lei de Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo. 

 
Art. 6º        A propriedade que for seccionada pelo Perímetro urbano utilizará os 

parâmetros construtivos e de uso do solo respectivos à situação de cada 
porção do imóvel, ou seja, urbano na porção situada dentro do perímetro 
urbano e rural, na porção situada na zona rural. 

 
§ 1º Os parâmetros construtivos e de uso do solo urbano poderão, 

excepcionalmente ser ampliados, abrangendo toda a extensão da 
propriedade seccionada, desde que preenchidas as seguintes 
exigências: 
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I.        A área esteja devidamente registrada, livre e desembaraçada de 
quaisquer ônus ou gravames, inclusive os de ordem ambiental, cuja 
prova se dará mediante apresentação de certidões negativas;  

II. Submissão do pedido ao Conselho da Cidade de Ponta Grossa, criado 
pela Lei Municipal nº 12.223/2015, ouvida a Equipe Técnica Municipal do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa (IPLAN) 
com emissão de parecer favorável;  

III. Comunicação e ciência expressa aos órgãos ambientais competentes, os 
quais deverão se manifestar no sentido de que não se opõem a 
mudança;  

IV. Presença ou disponibilização de infraestrutura urbana de equipamentos e 
serviços públicos, conforme diretrizes estabelecidas no Plano Diretor 
Municipal; 

V. A extensão dos parâmetros construtivos de uso do solo urbano, sejam 
compatíveis com as condições de preservação da qualidade do meio 
ambiente e da paisagem urbana;  

VI. Após o deferimento da extensão dos parâmetros construtivos e de uso 
do solo urbano pelo Poder Público Municipal, seja efetuado o imediato 
cadastro e regular lançamento e recolhimento de Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU sobre a totalidade da área. 

 
§ 2º A exceção prevista no parágrafo antecedente, consistente na extensão 

do uso urbano, com a incidência dos parâmetros construtivos e de uso 
do solo respectivo, além de atender o disposto nos incisos I a VI do 
mesmo parágrafo, somente se aplica às áreas seccionadas pelo 
Perímetro Urbano, ou as já cadastradas no lançamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU, à época da aprovação do Plano 
Diretor, ficando expressamente vedada a sua aplicação às demais áreas 
do Município. 

§ 3º Quando a propriedade for seccionada pelo Perímetro Urbano e a porção 
situada na zona urbana foi inferior ao lote mínimo estabelecido pela Lei 
de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, esta poderá ser 
complementada até atingir a dimensão mínima obrigatória ficando, neste 
caso, dispensada do atendimento das exigências previstas no §1º.  

§ 4º Aos imóveis de propriedade do Poder Público, que se encontrem 
atravessados pelo Perímetro Urbano, serão utilizados os parâmetros 
construtivos e de uso do solo urbano em toda a sua extensão, em ambas 
as porções, independentemente de suas dimensões. 

Art. 7º       Qualquer alteração no perímetro urbano deverá ocorrer mediante lei 
municipal específica, através de processo de Lei, precedida, 
necessariamente, de manifestação do Conselho da Cidade de Ponta 
Grossa, criado pela Lei Municipal nº 12.223/2015, consulta e audiência 
pública, apresentando, no mínimo, as exigências estabelecidas na Lei 
Federal nº 10.257, de 10 de julhode 2001 – Estatuto da Cidade. 

 
Parágrafo Único - Toda e qualquer ampliação do perímetro urbano em regiões que 

façam divisa ou estejam situadas a menos de 500 (quinhentos) metros 
das divisas da Zona Industrial definida no Artigo 33, bem como 
delimitada no Mapa do Anexo lI, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
deverão ser prioritariamente definidas como Zona Industrial (ZI). 
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Art. 8º       Fica estabelecida a nova divisão territorial do Município de Ponta Grossa, 

com a criação e delimitação oficial dos seguintes bairros, em 
conformidade com o Mapa dos Bairros, (anexo V), e o Memorial 
descritivo de Perímetro dos Bairros (Anexo VI) que são parte integrante 
dessa Lei. 

 
Art. 9º        Os bairros do Município de Ponta Grossa são: 

 
I.        Bairro Novo 
II. Boa Vista 
III. Cará Cará 
IV. Centro 
V. Chapada 
VI. Colônia Dona Luiza 
VII. Contorno  
VIII. Estrela 
IX. Jardim Carvalho 
X. Neves 
XI. Nova Rússia 
XII. Oficinas 
XIII. Olarias  
XIV. Orfãs 
XV. Piriquitos 
XVI. Ronda 
XVII. Uvaranas  

 
Art. 10 Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias a contar da data de sua 

publicação. 

Art. 11        Revogam-se a Lei nº 8.799/2006, Lei nº 9.055/2007, Lei nº 9.865/2009 e 
todas a demais legislações e disposições em contrário correlatas. 
 

                PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022. 
 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

Procurador Geral do Município 
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ANEXO I –MAPA DA ÁREA URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
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ANEXO II – LEI 14.532  DESCRIÇÃO DA ÁREA URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO 

O perímetro urbano da Sede Municipal de Ponta Grossa inicia em 0PP (590.298,38; 
7.229.275,06), sobre a linha férrea Tronco Principal Sul (Trecho Ponta Grossa - 
Pinhalzinho) e segue em linha seca até P01 (590.417,82; 7.229.155,47), deste ponto, 
acompanha a Estrada Municipal Sebastião Bastos na direção Sudeste até o ponto P02 
(590.560,96; 7.228.781,74), deste ponto segue em linha seca até encontrar com o P03 
(590.791,09; 7.229.123,66), deste ponto, segue pelo curso d’água 01 até o P04 
(591.114,23; 7.229.070,41), deste ponto segue em linha seca até o P05 (591.126,43; 
7.229.007,55), deste ponto segue em direção sudeste até o P06 (591.465,47; 
7.228.688,58), deste ponto segue em linha reta até o P07 (591.472,47; 7.228.641,96), 
deste ponto em linha seca em direção sudoeste até P08 (591.231,64; 7.228.210,79), 
deste ponto segue em linha reta até P09 (591.234,43; 7.228.193,35), deste ponto 
segue em linha seca em direção sudeste até P10 (591.566,14; 7.227.749,30), deste 
ponto, segue pela Estrada Alagados em direção sudoeste até o P11 (591.333,74; 
7.227.590,26), sobre o Arroio Lajeadinho, seguindo por este em direção ao Leste até 
encontrar com P12 (591.715,75; 7.227.582,80), deste ponto segue em direção 
sudoeste até P13 (591.488,16; 7.227.445,82), deste ponto, ainda para sudoeste, 
segue até P14 (591.458,76; 7.227.392,54), deste ponto segue em linha reta até o P15 
(591.339,50; 7.226.863,41), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até P16 
(591.252,34; 7.226.435,09), deste ponto segue em linha seca em direção sudoeste até 
P17 (591.186,96; 7.226.113,74), deste ponto segue até P18 (591.162,62; 
7.226.056,36), deste ponto segue até P19 (591.063,52; 7.225.967,70), deste ponto 
segue até P20 (590.879,24; 7.225.901,63), deste ponto segue até P21 (590.763,24; 
7.225.519,37), sobre o Rio Verde, seguindo pelo rio em direção a Leste até o P22 
(592.330,59; 7.225.886,03), ainda sobre o rio, deste ponto segue em linha seca até 
P23 (592.106,51; 7.224.900,51), deste ponto segue pela PR-513 em direção a Leste 
até P24 (592.647,66; 7.224.855,95), sobre o Arroio Lajeadinho, seguindo por este até 
encontrar com a linha férrea Trecho Estação Vila Velha - Estação Uvaranas no P25 
(591.616,88; 7.223.296,73). Deste ponto segue pela linha férrea até P26 (592.449,23; 
7.214.440,72) sobre o Rio Botuquara, seguindo por este até P27 (593.359,24; 
7.214.616,70) ainda sobre o Rio. Deste ponto segue em linha seca em direção 
sudeste até P28 (596.570,53; 7.210.746,93) sobre o Arroio Capão Grande e seguindo 
por ele na direção Sudoeste até P29 (594.579,17; 7.208.683,57) na interseção com o 
Rio Guabiroba. Deste ponto segue em direção Noroeste pelo Rio Guabiroba até P30 
(593.204,37; 7.209.788,17) na interseção com o Rio Tibagi. Deste ponto segue pelo 
Rio Tibagi em direção a Noroeste até P31 (585.314,02; 7.214.533,65), deste ponto 
segue em linha seca a Nordeste até P32 (585.934,21; 7.216.605,22), deste ponto 
segue em direção Nordeste até P33 (585.968,88; 7.216.716,97), seguindo em linha 
seca até P34 (586.028,84; 7.216.806,14), deste ponto segue até P35 (586.059,59; 
7.216.872,24), seguindo em direção ao Norte até o P36 (586.064,20; 7.217.049,04), 
deste ponto segue em direção Noroeste até P37 (585.965,81; 7.217.215,08), deste 
ponto segue em linha seca até P38 (585.908,93; 7.217.470,28), seguindo em linha 
seca até P39 ( 585.891,61; 7.217.834,16), deste ponto segue em direção a P40 
(585.530,59; 7.218.008,44), seguindo em linha seca até P41 (585.022,68; 
7.218.395,15), deste ponto segue em linha seca em direção a Sudoeste até P42 
(584.704,17; 7.217.732,76), seguindo em direção Noroeste até P43 (584.577,50; 
7.218.019,52), deste ponto segue em direção Oeste até P44 (584.431,30; 
7.217.994,31), a partir deste ponto segue o Arroio Seminário em direção Sudoeste até 
P45 (583.307,73; 7.216.350,14), deste ponto segue em direção Noroeste em linha 
seca até P46 (582.508,66; 7.216.678,78), seguindo pela Rua Luiz Sozim em direção 
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Nordeste até P47 (582.856,11; 7.217.633,12), deste ponto segue em direção a Oeste 
até o P48 (582.377,22; 7.217.754,79), deste ponto segue em linha seca na direção 
Noroeste até P49 (582.207,99; 7.217.879,76), seguindo em direção a Sudoeste na 
Rua Bernardo Guimarães até P50 (581.703,70; 7.217.301,79) sobre o trajeto da, hoje 
inativa, linha férrea. Deste ponto segue pelo antigo trajeto da ferrovia em direção Sul 
até o P51 (581.362,98; 7.216.111,27), deste ponto segue em linha seca em direção 
Noroeste até P52 (580.993,11; 7.216.489,95), seguindo em direção Sudoeste em linha 
seca até P53 (580.387,53; 7.215.620,33), deste ponto segue em direção Sudeste até 
P54 (580.390,47; 7.215.552,43) sobre o Rio Tibagi, seguindo pelo rio até encontrar 
com P55 (579.772,95; 7.215.588,93) ainda sobre o Rio Tibagi. Deste ponto segue em 
direção Nordeste em linha seca até P56 (579.868,39; 7.215.817,15), deste ponto 
segue em linha seca para Nordeste até P57 (580.162,77; 7.215.976,43), seguindo 
para Noroeste em linha seca até P58 (580.154,61; 7.216.061,68), deste ponto segue 
em linha seca para Nordeste até P59 (580.364,38; 7.216.182,81), seguindo para Norte 
em linha seca até P60 (580.462,18; 7.216.526,45), deste ponto segue em linha seca 
para Nordeste até P61 (580.611,16; 7.216.682,33), seguindo para Noroeste em linha 
seca até P62 (580.563,44; 7.216.718,64), deste ponto segue em linha seca para 
Nordeste até P63 (580.955,02; 7.217.128,28), seguindo para Sudeste até P64 
(581.179,90; 7.216.946,49), sobre a Rua Bernardo Guimarães, deste ponto retorna 
para P50 (581.703,70; 7.217.301,79), seguindo então pelo trajeto da, hoje inativa, 
linha férrea em direção a Norte até P65 (581.938,20; 7.218.823,85), deste ponto segue 
em direção Noroeste em linha reta até P066 (581.365,99; 7.219.155,90), deste ponto 
segue em direção Sudoeste até P67 (581.236,05; 7.219.077,69), deste ponto segue 
para Oeste até o P68 (581.174,34; 7.219.093,87) sobre o Rio da Ronda, deste ponto 
segue o rio em direção a Sul até P69 (581.031,32; 7.218.492,51), deste ponto segue 
em direção Noroeste em linha seca até P70 (579.879,28; 7.218.795,09), seguindo 
para o Norte até P71 (579.879,56; 7.218.836,64), deste ponto segue em direção 
Noroeste até P72 (579.808,58; 7.218.940,89), seguindo para Oeste em linha seca até 
P73 (579.754,40; 7.218.955,52) na Rua. Eduardo Burgardt, a partir deste ponto segue 
em direção a Sudoeste até P74 (579.625,87; 7.218.535,13), deste ponto segue em 
direção Noroeste em linha seca até P75 (579.439,03; 7.218.582,87), seguindo em 
direção Nordeste até P76 (579.449,46; 7.218.636,77), deste ponto segue em direção 
Noroeste em linha seca até P77 (579.421,64; 7.218.723,70), seguindo em linha reta 
até P78 (579.301,08; 7.218.768,48), ainda em direção Noroeste segue em linha seca 
até P79 (579.223,45; 7.219.038,38), deste ponto segue em direção Nordeste até P80 
(579.259,95; 7.219.208,75), deste ponto segue em direção Sudeste até P81 
(579.351,82; 7.219.181,96), seguindo em direção Norte até P82 (579.356,41; 
7.219.243,98), deste ponto segue em direção a Noroeste até P83 (579.327,68; 
7.219.290,64), seguindo em linha reta até P84 (579.256,47; 7.219.347,30) sobre o 
curso d’água 02, seguindo através do curso d’água em direção noroeste até a 
confluência com o Arroio Ressaca no P85 (578.532,04; 7.219.518,54), deste ponto 
segue o arroio em direção Nordeste até P86 (579.507,13; 7.222.353,26), deste ponto 
segue em direção Noroeste até P87 (579.280,07; 7.222.384,89) seguindo em linha 
seca até P88 (579.262,03; 7.222.438,82) na Rua Jose Kalinoski, deste ponto segue a 
rua em direção sudoeste até P89 (578.941,96; 7.222.282,72), deste ponto segue em 
linha seca até P90 (578.934,32; 7.222.302,08) sobre o Arroio Shangrila, seguindo o 
Arroio em direção a Noroeste até a confluência com o Arroio Gertrudes no P91 
(577.491,99; 7.223.401,05), seguindo o Arroio em direção a Leste até P92 
(577.703,38; 7.223.505,06), deste ponto segue em direção Noroeste em linha seca até 
P93 (576.798,22; 7.225.772,78) na Av. Frederico Constante Degraf, seguindo a 
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avenida em direção Oeste até P94 (576.464,68; 7.225.793,24), deste ponto segue em 
linha seca na direção Noroeste até P95 (576.097,33; 7.226.189,94), seguindo para o 
Norte em linha reta até P96 (576.088,46; 7.226.239,19), deste ponto segue direção 
Noroeste até P97 (576.069,26; 7.226.277,61), seguindo para Norte em linha reta até 
encontrar com P98 (576.068,03; 7.226.292,15), deste ponto segue em direção 
Noroeste em linha seca até P99 (576.046,96; 7.226.305,59), deste ponto segue em 
linha reta em direção a Oeste até P100 (576.022,39; 7.226.302,72); seguindo para 
Sudoeste até P101 (576.004,46; 7.226.294,78), seguindo para Oeste até encontrar 
com P102 (575.985,42; 7.226.293,21), deste ponto segue em direção Oeste em linha 
reta até P103 (575.957,64; 7.226.295,99), deste ponto segue para o Norte em linha 
seca até P104 (575.946,02; 7.226.397,00), seguindo ainda para Norte até P105 
(575.943,52; 7.226.477,09), deste ponto continua sentido Norte em linha reta até P106 
(575.947,93; 7.226.517,82), deste ponto segue para Nordeste em linha seca até P107 
(576.038,94; 7.226.632,62), seguindo para Leste até P108 (576.060,18; 7.226.637,00), 
deste ponto segue em direção Nordeste em linha seca até P109 (576.122,80; 
7.226.683,44), seguindo ainda a Nordeste em linha seca até encontrar com P110 
(576.181,44; 7.226.742,08), deste ponto segue em direção ao Sul em linha reta até 
P111 (576.190,54; 7.226.643,18), deste ponto segue em direção Sudeste em linha 
reta até P112 (576.211,68; 7.226.585,96), deste ponto segue ainda a Sudeste até 
encontrar com P113 (576.225,96; 7.226.529,37), deste ponto segue a Sudoeste em 
linha reta até P114 (576.218,34; 7.226.482,90), deste ponto segue o curso d’água 03 
em direção a Nordeste até encontrar com P115 (577.177,03; 7.227.067,56), seguindo 
em direção ao Norte em linha seca até P116 (577.188,18; 7.228.836,03), deste ponto 
segue em linha reta para Sudoeste até P117 (577.021,34; 7.228.644,70), seguindo em 
linha seca na direção Oeste até P118 (576.342,58; 7.228.673,30), deste ponto segue o 
curso d’água 04 em direção a Noroeste até a confluência com o curso d’agua 05 no 
P119 (575.577,27; 7.229.044,57), seguindo o curso d´água 05 em direção Nordeste 
até P120 (576.071,69; 7.229.575,91), deste ponto segue em linha seca a Norte até 
P121 (576.029,86; 7.229.933,77), seguindo para Nordeste em linha seca até P122 
(576.095,54; 7.229.969,74), deste ponto segue em linha reta na direção Noroeste até 
P123 ( 575.881,58; 7.229.997,46), seguindo em linha seca para Sudoeste até P124 
(574.676,76; 7.229.570,08), deste ponto segue em linha seca ainda para Sudoeste até 
P125 (574.498,13; 7.229.546,96), deste ponto segue para Noroeste em linha seca até 
P126 (574.233,82; 7.229.618,73), seguindo para Sudeste em linha seca até 
P127(574.256,09; 7.229.563,35), deste ponto segue para o Sul em linha seca até 
P128 (574.253,18; 7.229.475,90), seguindo para Sudoeste em linha seca até P129 
(574.233,67; 7.229.417,66), deste ponto segue em linha reta até P130 (573.903,66; 
7.229.271,47), seguindo para Noroeste em linha seca até P131 (573.870,47; 
7.229.346,89), deste ponto segue para Sudoeste em linha reta até P132 (573.558,44; 
7.229.211,33), seguindo para Noroeste em linha seca até P133 (573.504,84; 
7.229.349,77), deste ponto segue para Leste até P134 (573.579,76; 7.229.383,50), 
seguindo para Nordeste em linha seca até P135 (573.618,18; 7.229.464,69), seguindo 
ainda a Nordeste em linha seca até P136 (573.729,80; 7.229.515,64), deste ponto 
segue para Noroeste em linha seca até P137 (573.718,41; 7.229.545,21), deste ponto 
segue em linha seca em direção a Nordeste até P138 (573.948,75; 7.229.644,33), 
seguindo em direção a Noroeste em linha seca até P139 (572.987,51; 7.230.040,27), 
deste ponto segue em direção a Oeste em linha seca até P140 (572.643,43; 
7.230.023,85), seguindo em direção a Norte em linha reta até P141 (572.533,44; 
7.231.104,20), deste ponto segue em linha seca em direção a Nordeste até P142 
(572.794,49; 7.231.205,70), seguindo para Sudoeste em linha seca até P143 
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(572.727,60; 7.231.092,74), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P144 
(572.788,04; 7.230.933,26), seguindo para Leste em linha seca até P145 (573.080,66; 
7.230.949,16), seguindo para Sudeste em linha reta até P146 (573.444,05; 
7.230.828,13), seguindo em linha seca até o sobre o curso d’água 06 no P147 
(574.409,68; 7.230.520,72), deste ponto segue o curso d’água 06 em direção Nordeste 
até a confluência com o Arroio Periquito no P148 (575.047,69; 7.231.956,70), 
seguindo o arroio em direção Sudeste até P149 (575.822,97; 7.230.904,78), deste 
ponto segue em linha reta em direção a Leste até P150 (576.286,75; 7.230.852,02), 
deste ponto segue em direção a Sudeste em linha seca até P151 (576.408,92; 
7.230.816,90), seguindo a Sudeste em linha seca até P152 (576.525,00; 
7.230.764,78), seguindo a Sudeste em linha seca até P153 (577.109,94; 
7.230.377,71), deste ponto segue a Sudeste em linha reta até P154 (577.232,18; 
7.230.251,94), seguindo a Sudeste em linha seca até P155 (577.279,99; 
7.230.183,38), continuando a Sudeste em linha seca até P156 (577.666,21; 
7.229.445,41) sobre o curso d’água 07, seguindo o curso d’água para Nordeste até a 
confluência com o Arroio Chapadão no P157 (578.275,31; 7.230.280,46), deste ponto 
segue o arroio em direção a Leste até P158 (578.590,47; 7.230.355,84) ainda sobre o 
arroio, seguindo para Sudeste até P159 (578.606,80; 7.230.245,62), deste ponto 
segue para Sudoeste em linha seca até P160 (578.561,85; 7.229.932,28), seguindo 
para Sul em linha seca até P161 (578.538,64; 7.229.635,47), deste ponto segue em 
linha seca para Sudeste até P162 (580.879,55; 7.229.165,07) sobre o Arroio Grande, 
seguindo arroio para Norte até P163 (581.052,51; 7.229.751,99), deste ponto segue 
em linha seca para Sudeste até P164 (581.548,25; 7.229.034,15), deste ponto segue 
em linha seca na direção Leste até P165 (582.333,31; 7.228.874,81)  sobre o Arroio 
Congonhas, seguindo em linha seca para Sudeste até P166 (582.333,32; 
7.228.874,81), continuando para Sudeste em linha seca até P167 (582.389,91; 
7.228.863,32), seguindo em linha seca para Sudeste até P168 (582.437,40; 
7.228.829,33), deste ponto segue em linha seca para Nordeste P169 (582.462,29; 
7.228.835,56), seguindo para Nordeste em linha seca até P170 (582.474,74; 
7.228.866,68), continuando a Nordeste em linha seca até P171 (582.586,78; 
7.228.962,12), deste ponto segue em linha seca para Nordeste até P172 (582.797,30; 
7.229.942,38), seguindo em linha seca ainda para Nordeste até P173 (582.949,18; 
7.230.282,12), continuando para Nordeste em linha reta até P174 (583.188,16; 
7.230.599,58), ainda para Nordeste segue em linha seca até P175 (584.618,49; 
7.232.165,84) sobre o Rio Pitangui, deste ponto segue o rio em direção ao Norte até a 
confluência com o curso d’água 08 no P176 (584.893,32; 7.232.790,14), seguindo o 
curso d’água para Leste até P177 (585.503,93; 7.232.978,18), seguindo em linha seca 
para Sudeste até P178 (585.643,40; 7.232.875,90), deste ponto segue em linha seca 
para Nordeste até P179 (585.863,34; 7.232.945,07), seguindo para Sudeste em linha 
seca até encontrar com a Av Senador Flavio Carvalho Guimaraes no P180 
(586.049,81; 7.232.912,16), seguindo a Av. Senador Flavio Carvalho Guimaraes em 
direção a Nordeste até o P181 (586.675,65; 7.233.866,94) sobre o Arroio Caixa 
d’água, deste ponto segue o arroio para o Leste até o no encontro com a linha férrea 
Itararé - Uruguai (Trecho Ponta Grossa - Castro) no P182 (589.155,75; 7.234.225,83), 
seguindo a linha férrea para Sul até o encontro com o curso d’água 09 no P183 
(589.235,33; 7.233.147,77), deste ponto segue o curso d’água em direção a Leste até 
P184 (589.427,27; 7.233.082,25), seguindo em linha seca para Sudoeste até P185 
(589.072,43; 7.232.761,77), deste ponto segue para Sudeste em linha seca até P186 
(589.366,32; 7.232.289,49), seguindo para Nordeste em linha seca até P187 
(590.019,75; 7.232.908,72), deste ponto segue em linha seca até o encontro com o 
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Rio Pitangui no P188 (590.871,11; 7.232.039,78), deste ponto segue o rio para Oeste, 
contornando a estação de captação de água, até a ponte da linha férrea Itararé - 
Uruguai (Trecho Ponta Grossa - Castro) sobre o rio no P189 (588.193,21; 
7.230.423,40), deste ponto segue a linha férrea para Oeste até P190 (587.843,25; 
7.230.609,30), seguindo em linha seca para Sul até P191 (587.841,65; 7.230.527,34) 
sobre o Rio Pitangui, deste ponto segue o rio para Sudeste até a confluência com o 
Rio Verde no P192 (587.991,32; 7.230.445,76), seguindo o Rio Verde para Sul até o 
P193 (588.502,22; 7.228.252,06), deste ponto segue em linha seca para Leste P194 
(589.337,83; 7.228.299,84) e deste ponto segue a linha férrea Tronco Principal Sul 
(Trecho Ponta Grossa - Pinhalzinho) para Nordeste até retornar ao ponto inicial 0PP. 
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ANEXO III – MAPA DA ÁREA URBANA DA SEDE DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS
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ANEXO IV – LEI 14.532  - DESCRIÇÃO DA ÁREA URBANA DA SEDE DOS 
DISTRITOS ADMINISTRATIVOS 

ÁREA URBANA ISOLADA 

A área urbana isolada inicia em 0PP (593.921,43; 7.228.731,56) sobre a Estr. 
Alagados, seguindo a estrada em direção a Nordeste até P01 (597.091,17; 
7.229.800,34), deste ponto segue em linha seca para o Sul até P02 (597.115,37; 
7.229.690,93), seguindo para Sudeste em linha seca até P03 (597.439,93; 
7.229.209,31), seguindo para o Sul em linha seca até P04 (597.449,03; 7.229.094,44), 
continuando para o Sul em linha seca até P05 (597.434,03; 7.228.918,19), deste 
segue para Sudoeste em linha seca até P06 (597.392,78; 7.228.768,19), continuando 
para Sudoeste em linha seca até P07 (597.345,70; 7.228.612,53), seguindo para 
Sudoeste em linha seca até P08 (597.314,29; 7.228.565,41), deste ponto segue em 
linha seca ainda para Sudoeste até P09 (597.267,18; 7.228.523,53), seguindo deste 
ponto em linha seca para Sudoeste até P10 (597.256,71; 7.228.492,12), continuando 
para Sudoeste em linha reta até P11 (597.251,47; 7.228.445,01), deste ponto segue 
em linha seca para Sudeste até P12 (597.277,65; 7.228.361,25), seguindo para Sul 
em linha seca até P13 (597.272,41; 7.228.329,84), deste ponto segue em direção a 
Sudoeste em linha seca até P14 (597.246,24; 7.228.308,90), seguindo para Sul em 
linha seca até P15 (597.238,00; 7.228.261,49) sobre o Rio São Jorge, seguindo o rio 
para Sudeste até a confluência com o curso d’água 10 no P16 (598.502,53; 
7.226.492,05),  seguindo o curso d’água para Sul até P17 (598.378,46; 7.225.827,86), 
deste ponto segue em linha seca para Sul até P18 (598.369,28; 7.225.604,39), 
seguindo para Sudeste em linha seca até P19 (598.474,28; 7.225.294,39), deste ponto 
segue em linha seca para o Sul até a confluência com o curso d’água 11 no P20 
(598.469,28; 7.225.142,73), seguindo o curso d’água para o Sul até P21 (598.589,21; 
7.223.405,46), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até P22 (598.334,28; 
7.222.994,39) sobre o Rio Verde, seguindo o rio para Noroeste até a confluência com 
o curso d’água 12 no P23 (594.271,27; 7.226.489,05), deste ponto segue o curso 
d’água para Norte até P24 (594.119,05; 7.226.773,79), deste ponto segue em linha 
seca para Norte, retornando assim ao ponto inicial 0PP 

 

PERIMETRO ADMINISTRATIVO DE PIRIQUITOS 

O perímetro urbano do Distrito de Periquitos de Ponta Grossa inicia em 0PP 
(574.677,21; 7.232.451,15) na interseção entre a Estr. da Bocaina e a R. Das Flores, 
seguindo a R. Das Flores para Sudoeste até a interseção com a R. Uvas no P01 
(574.190,11; 7.232.152,88), deste ponto segue a R. Uvas para Noroeste até P02 
(574.158,80; 7.232.200,78), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até P03 
(573.861,55; 7.232.034,27) sobre o curso d’água 13, seguindo o curso d’água para 
Noroeste até P04 (573.478,86; 7.232.768,82), deste ponto segue em linha seca para 
Leste até P05 (574.506,25; 7.232.947,65), deste ponto segue a Estr. da Bocaina para 
Sul retornando assim ao ponto inicial 0PP. 
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PERIMETRO ADMINISTRATIVO DE UVAIA 

O perímetro urbano do Distrito de Uvaia de Ponta Grossa inicia em 0PP (562.675,32; 
7.226.108,68) sobre a BR 373, deste ponto segue em linha seca para Norte até P01 
(562.671,70; 7.226.332,79), seguindo em linha seca para Noroeste até P02 
(562.611,45; 7.226.449,53), continuando para Noroeste em linha seca até P03 
(562.238,64; 7.226.829,88), deste ponto segue em linha seca para Oeste até P04 
(562.204,74; 7.226.833,65), deste ponto segue para Nordeste em linha seca até P05 
(562.238,64; 7.226.954,15), seguindo em direção a Noroeste até P06 (562.084,24; 
7.227.014,40), deste ponto segue para Sul até P07 (562.050,35; 7.226.882,60), 
seguindo para  Sudoeste até P08 (561.858,29; 7.226.547,45), continuando para 
Sudoeste até P09 (561.698,93; 7.226.447,38), deste ponto segue para Sudoeste até 
P10 (561.631,80; 7.226.330,99), deste ponto segue a BR 373 para Leste retornando 
assim ao ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO ADMINISTRATIVO DE GUARAGI 

O perímetro urbano do Distrito de Guaragi de Ponta Grossa inicia em 0PP 
(577.594,13; 7.204.252,74) sobre a PR 438, seguindo para Sudoeste pela Rua Alto da 
Glória até P01 (577.089,93; 7.203.543,34), deste ponto segue em linha reta para 
Noroeste até P02 (576.794,33; 7.203.604,14), continuando para Noroeste em linha 
seca até P03 (576.675,40; 7.203.954,54), seguindo em linha seca para Noroeste até 
P04 (576.335,08; 7.204.248,21) sobre a PR 438, deste ponto segue em linha seca 
para Noroeste até P05 (576.209,47; 7.204.536,34), deste ponto segue em linha seca 
para Nordeste até P06 (576.386,53; 7.204.740,21), seguindo para Leste em linha reta 
até P07 (576.459,41; 7.204.740,43), deste ponto segue em linha seca para Sudeste 
até P08 (576.594,50; 7.204.697,51), seguindo para Nordeste em linha seca até P09 
(576.949,43; 7.204.785,82), deste ponto segue em linha seca para Nordeste até P10 
(576.973,92; 7.204.807,65), continuando para Nordeste em linha seca até P11 
(577.106,24; 7.204.825,82), deste ponto segue em linha seca para Nordeste até P12 
(577.134,85; 7.204.851,32), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P13 
(577.176,01; 7.204.766,61), seguindo para Nordeste em linha seca até P14 
(577.185,04; 7.204.748,85), seguindo para Sul em linha seca até P15 (577.184,04; 
7.204.736,34), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até P16 (577.179,81; 
7.204.722,20), seguindo em linha seca para Sudoeste até P17 (577.170,85, 
7.204.708,24), desse ponto continua seguindo para Sudoeste em linha seca até P18 
(577.159,43; 7.204.701,99), seguindo para Sudoeste em linha seca até P19 
(577.145,45; 7.204.641,99), deste ponto segue em linha seca para Leste até P20 
(577.318,76; 7.204.662,88), deste ponto segue para Sul em linha seca até P21 
(577.347,16; 7.204.489,37) sobre a PR 438, deste ponto segue a PR 438 para 
Sudeste retornando assim ao ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO ADMINISTRATIVO DE ITAIACOCA 

O perímetro urbano do Distrito de Itaiacoca de Ponta Grossa inicia em 0PP 
(594.821,60; 7.232.433,13) sobre a linha férrea Tronco Principal Sul (Trecho Ponta 
Grossa - Pinhalzinho), deste ponto segue para Sudeste em linha seca até P01 
(594.922,75; 7.232.211,32), seguindo para Sudoeste em linha seca até P02 
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(594.823,84; 7.231.860,14), deste ponto segue para Leste em linha seca até P03 
(595.314,26; 7.231.865,81), seguindo para Sul em linha seca até P04 (595.317,30; 
7.231.817,35), deste ponto segue em linha seca para Leste até P05 (595.386,11; 
7.231.818,51), seguindo para Sul em linha seca até P06 (595.389,28; 7.231.700,77), 
deste ponto segue em linha reta para Leste até P07 (595.549,29; 7.231.701,26), 
seguindo para Norte em linha seca até P08 (595.545,29; 7.231.937,66), seguindo para 
Leste até P09 (595.767,80; 7.231.944,60) sobre o curso d’água existente, seguindo o 
curso d’água para Norte até P10 (595.830,66; 7.232.169,20) sobre a linha férrea 
Tronco Principal Sul (Trecho Ponta Grossa - Pinhalzinho), seguindo a linha férrea para 
Leste até P11 (597.542,42; 7.232.141,94), deste ponto segue para Norte em linha 
seca até P12 (597.537,74; 7.232.165,00), deste ponto segue a margem da Represa do 
Rio Pitangui em direção a Oeste até P13 (594.938,19; 7.232.466,33), seguindo para 
Sudoeste em linha seca até P14 (594.864,68; 7.232.439,91), seguindo para Sul em 
linha seca até P15 (594.864,71; 7.232.432,41) sobre a linha férrea Tronco Principal 
Sul (Trecho Ponta Grossa - Pinhalzinho), seguindo a linha férrea para Oeste 
retornando assim ao ponto inicial 0PP.

   

 

 

Lei n. 14.532/2022 
Pág. 14/49 

 

ANEXO V – MAPA DA ÁREA URBANA DA SEDE DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS 
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ANEXO VI – LEI 14.532  - DESCRIÇÃO DOS PERÍMETROS DOS BAIRROS 

 

PERIMETRO BAIRRO BAIRRO NOVO 

O perímetro do bairro Bairro Novo inicia em 0PP (587.837,97; 7.230.528,66)sobre o 
Rio Pitangui, deste ponto segue em linha seca para Norte até P01 (587.843,25; 
7.230.609,30) sobre a linha férrea Itararé - Uruguai (Trecho Ponta Grossa - Castro), 
seguindo a linha férrea para Sudeste até P02 (588.193,21; 7.230.423,40) na ponte 
sobre o Rio Pitangui, deste ponto segue o rio para Noroeste até contornar a estação 
de captação de água e seguindo para Nordeste até P03 (590.871,11; 7.232.039,78), 
deste ponto segue em linha seca para Noroeste até P04 (590.019,75; 
7.232.908,72), seguindo para Sudoeste em linha seca até P05 (589.366,32; 
7.232.289,49), deste ponto segue em linha seca para Noroeste até P06 
(589.072,43; 7.232.761,77), seguindo para Nordeste em linha seca até P07 
(589.427,27; 7.233.082,25) sobre o Curso d’água 09, deste ponto segue o curso 
d’água para Oeste até P08 (589.235,33; 7.233.147,77) sobre a linha férrea Itararé - 
Uruguai (Trecho Ponta Grossa - Castro), deste ponto segue a linha férrea para 
Nordeste até P09 (589.155,75; 7.234.225,83) sobre o Arroio Caixa d’Água, seguindo 
então o arroio para Oeste até P10 (586.675,65; 7.233.866,94) sobre a Av Senador 
Flavio Carvalho Guimaraes (PR 151), deste ponto segue a avenida para Sudoeste 
até P11 (586.049,81; 7.232.912,16), seguindo para Oeste em linha seca até P12 
(585.863,34; 7.232.945,07), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P13 (585.643,40; 7.232.875,90), seguindo para Noroeste em linha seca até P14 
(585.503,93; 7.232.978,18) sobre o Curso d’Água 08, seguindo então o curso para 
Sudoeste até a confluência com o Rio Pitangui no P15 (584.893,32; 7.232.790,14), 
deste ponto segue o Rio Pitangui para Sudeste até P16 (584.618,49; 7.232.165,84), 
deste ponto segue para Sudoeste em linha seca até P17 (585.316,69; 
7.231.581,35), continuando para Sudoeste em linha seca até P18 (584.869,44; 
7.230.990,63), ainda em linha seca para Sudoeste continua até P19 (584.235,20; 
7.230.365,86) sobre o Curso d’Água 15, seguindo o curso na direção Sul até P20 
(584.137,70; 7.230.057,07), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P21 
(584.592,52; 7.229.785,49), seguindo para Sudoeste em linha seca até P22 
(584.463,10; 7.229.450,16), deste ponto segue em linha seca para Leste até P23 
(585.230,18; 7.229.289,25), seguindo para Nordeste em linha seca até P24 
(585.483,42; 7.229.413,00), seguindo em linha seca ainda para Nordeste até P25 
(585.626,11; 7.229.458,66), deste ponto segue em linha seca para Leste até P26 
(585.800,55; 7.229.475,32), seguindo para Sudeste em linha seca até P27 
(585.922,31; 7.229.460,34), continuando para Sudeste em linha seca até P28 
(586.088,50; 7.229.419,84), deste ponto segue em linha seca para Nordeste até 
P29 (586.218,95; 7.229.454,31) sobre a Rua Heslon, seguindo então a rua para 
Nordeste até a interseção com a Rua Israel, seguindo para Sul até o cruzamento 
com a Rua Jerusalém, deste ponto segue a rua para Nordeste até a interseção com 
a Rua Moserote, seguindo então a rua para Nordeste até P30 (586.868,02; 
7.229.876,70), deste ponto segue em linha seca para Noroeste até P31 
(586.287,66; 7.230.409,43), seguindo para Nordeste em linha seca até P32 
(586.515,19; 7.230.673,80), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P33 
(587.165,63; 7.230.327,04), seguindo novamente em linha seca para Nordeste até 
P34 (587.503,10; 7.230.487,24) na ponte da Rodovia Senador Flávio Carvalho 
Guimarães (PR 101) sobre o Rio Pitangui, deste ponto segue o rio para Leste 
retornando assim para o ponto inicial 0PP. 
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PERIMETRO BAIRRO BOA VISTA 

O perímetro do bairro Boa Vista inicia em 0PP (578.817,04; 7.229.578,68) deste 
ponto segue em linha seca para Sudeste até P01 (580.879,55; 7.229.165,07) sobre 
o Arroio Grande, seguindo arroio para Norte até P02 (581.052,51; 7.229.751,99), 
deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P03 (581.548,25; 7.229.034,15), 
deste ponto segue em linha seca na direção Leste até P04 (582.333,31; 
7.228.874,81)  sobre o Arroio Congonhas, seguindo em linha seca para Sudeste até 
P05 (582.389,91; 7.228.863,32), seguindo em linha seca para Sudeste até P06 
(582.437,40; 7.228.829,33), deste ponto segue em linha seca para Nordeste P07 
(582.462,29; 7.228.835,56), seguindo para Nordeste em linha seca até P08 
(582.474,74; 7.228.866,68), continuando a Nordeste em linha seca até P09 
(582.586,78; 7.228.962,12), deste ponto segue em linha seca para Nordeste até 
P10 (582.797,30; 7.229.942,38), seguindo em linha seca ainda para Nordeste até 
P11 (582.949,18; 7.230.282,12), continuando para Nordeste em linha reta até P12 
(583.188,16; 7.230.599,58), deste ponto segue para Nordeste em linha seca até 
P13 (584.618,49; 7.232.165,84) sobre o Rio Pitangui, deste ponto segue o Rio 
Pitangui para Sudeste até P14 (584.618,49; 7.232.165,84), deste ponto segue para 
Sudoeste em linha seca até P15 (585.316,69; 7.231.581,35), continuando para 
Sudoeste em linha seca até P16 (584.869,44; 7.230.990,63), ainda em linha seca 
para Sudoeste continua até P17 (584.235,20; 7.230.365,86) sobre o Curso d’Água 
15, seguindo o curso na direção Sul até P18 (584.137,70; 7.230.057,07), deste 
ponto segue em linha seca para Sudeste até P19 (584.592,52; 7.229.785,49), 
seguindo para Sudoeste em linha seca até P20 (584.463,10; 7.229.450,16), deste 
ponto segue em linha seca para Leste até P21 (585.230,18; 7.229.289,25), 
seguindo para Nordeste em linha seca até P22 (585.483,42; 7.229.413,00), 
seguindo em linha seca ainda para Nordeste até P23 (585.626,11; 7.229.458,66), 
deste ponto segue em linha seca para Leste até P24 (585.800,55; 7.229.475,32), 
seguindo para Sudeste em linha seca até P25 (585.922,31; 7.229.460,34), 
continuando para Sudeste em linha seca até P26 (586.088,50; 7.229.419,84), deste 
ponto segue em linha seca para Nordeste até P27 (586.218,95; 7.229.454,31) sobre 
a interseção da Rua Heslon com a Rua Naaliel, deste ponto segue a Rua Naaliel 
para Sudeste até a Rua Antônio Saad (BR 373), seguindo a rua para Oeste até P28 
(586.273,33; 7.228.850,26), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P29 
(586.305,56; 7.228.766,70), seguindo para Sudeste em linha seca até P30 
(586.329,78; 7.228.700,51), continuando para Sudeste em linha seca até P31 
(586.340,08; 7.228.686,55), ainda para Sudeste segue em linha seca até P32 
(586.370,35; 7.228.606,38), seguindo em linha seca para Sudeste até P33 
(586.478,03; 7.228.463,58) sobre o Arroio Lajeado Grande, deste ponto segue o 
arroio para Sudoeste até a confluência com o Arroio Madureira, seguindo o arroio 
para Sudoeste até P34 (582.659,67; 7.226.408,58) sobre a Linha Férrea Apucarana 
- Ponta Grossa, deste ponto segue a linha férrea para Sudoeste até P35 
(582.316,06; 7.226.314,15), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P36 (582.232,89; 7.226.148,52) sobre a Rua Prefeito Campos Melo, seguindo a rua 
para Sudoeste até a interseção com a Rua Dom Pedro II, deste ponto segue a rua 
para Noroeste até se transformar em Avenida Souza Naves, seguindo pela avenida 
até a interseção com a Rua Avelino Antônio Vieira, deste ponto segue a rua para 
Nordeste até a interseção com a Rua Jataizinho, seguindo a rua para Nordeste até 
o acesso à Avenida Ernesto Vilela, deste ponto segue a avenida para Noroeste até 
se transformar em Rua Toledo após a rotatória, seguindo pela rua para Sudoeste 
até a interseção com a Rua Francisco Antônio Zan, deste ponto segue a rua para 
Noroeste até P37 (581.124,90; 7.226.364,56), seguindo em linha seca para Norte 
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até P38 (581.121,42; 7.226.383,99) sobre o Arroio Grande, deste ponto segue o 
arroio para Noroeste até P39 (580.786,82; 7.226.601,32) na Rua Victorio Gonzaga 
de Camargo, desde ponto segue a rua para Norte até P40 (580.920,34; 
7.227.788,85), deste ponto segue em linha seca para Nordeste até P41 
(580.969,48; 7.227.931,23), seguindo para Noroeste em linha seca até P42 
(580.665,53; 7.228.078,45) sobre o Arroio Grande, deste ponto segue o arroio para 
Norte até a confluência com o Curso d’água 17, seguindo o curso d’água para 
Sudoeste até P43 (580.147,41; 7.228.428,49), deste ponto segue em linha seca 
para Noroeste até P44 (580.075,01; 7.228.460,18), seguindo para Noroeste em 
linha seca até P45 (580.047,71; 7.228.531,45), ainda para Noroeste segue em linha 
seca até P46 (579.995,41; 7.228.559,79), deste ponto segue em linha seca para 
Noroeste até P47 (579.968,17; 7.228.613,89), deste ponto segue em linha seca 
para Oeste até P48 (579.425,01; 7.228.679,81), seguindo para Sudoeste em linha 
seca até P49 (579.336,24; 7.228.661,47), deste ponto segue em linha seca para 
Noroeste até P50 (578.819,12; 7.228.885,22) sobre o Curso d’água 16, seguindo o 
curso d’água para Norte retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO CARA-CARÁ 

O perímetro do bairro Cara-Cará inicia em 0PP (591.616,88; 7.223.296,73), sobre a 
linha férrea Trecho Estação Vila Velha - Estação Uvaranas, deste ponto segue pela 
linha férrea até P01 (592.449,23; 7.214.440,72) sobre o Rio Botuquara, seguindo 
por este até P02 (593.359,24; 7.214.616,70) ainda sobre o Rio. Deste ponto segue 
em linha seca em direção sudeste até P03 (596.570,53; 7.210.746,93) sobre o 
Arroio Capão Grande e seguindo por até P04 (594.579,17; 7.208.683,57) na 
interseção com o Rio Guabiroba. Deste ponto segue em direção Noroeste pelo Rio 
Guabiroba até P05 (593.204,37; 7.209.788,17) na interseção com o Rio Tibagi. 
Deste ponto segue pelo Rio Tibagi em direção a Noroeste até P06 (585.314,02; 
7.214.533,65), deste ponto segue em linha seca a Nordeste até P07 (585.934,21; 
7.216.605,22), deste ponto segue em direção Nordeste até P08 (585.968,88; 
7.216.716,97), seguindo em linha seca para Nordeste até P09 (586.028,84; 
7.216.806,14), deste ponto continuando para Nordeste segue até P10 (586.059,59; 
7.216.872,24), seguindo em direção ao Norte até o P11 (586.064,20; 7.217.049,04), 
deste ponto segue em direção Noroeste até P12 (585.965,81; 7.217.215,08), deste 
ponto segue em linha seca para Noroeste até P13 (585.908,93; 7.217.470,28), 
seguindo em linha seca para Norte até P14 ( 585.891,61; 7.217.834,16), deste 
ponto segue em direção a Noroeste até P15 (585.530,59; 7.218.008,44), seguindo 
para Noroeste em linha seca até P16 (585.164,46; 7.218.283,98) na Rua B – 
Parque Shangrila, seguindo a rua para Noroeste até P17 (585.115,98; 
7.218.623,60), deste ponto segue para Nordeste  até P18 (585.189,19; 
7.218.828,96) na Av. Presidente Kennedy, seguindo pela avenida para Noroeste até 
o acesso da Rua E e conectando com a Rua Thereza Sozim e seguindo até a 
interseção com a Rua Professor Carrel. Na rua R. Professor Carrel segue para 
Nordeste até a rotatória, seguindo na primeira saída pela Av. Visconde de Mauá 
para Sudeste até a interseção da R. Antero de Quental, seguindo pela rua em 
direção a Leste até a Av. Olindo Justus, a partir dessa ligação segue pela avenida 
para Sul até P19 (585.807,09; 7.219.609,06), deste ponto segue em linha seca para 
Leste até P20 (585.892,01; 7.219.619,64) sobre o Arroio Maier, a partir desse ponto 
segue o Arroio Maier para Leste até a confluência com o Arroio da Olaria, seguindo 
então para Norte pelo Arroio da Olaria até P21 (586.861,80; 7.221.294,84), deste 
ponto segue em linha seca para Nordeste até P22 (587.007,28; 7.221.516,40), 
seguindo para Sudeste em linha seca até P23 (587.286,78; 7.221.359,39) na 
interseção da Rua Vereadora Candida Mendez Braz com a R. José Coimbra, 
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seguindo a R. José Coimbra para Leste até a interseção com a R. Antonina 
Wroblewski dos Santos, a partir dessa interseção segue a R. Antonina Wroblewski 
dos Santos para Norte até P24 (587.295,32; 7.222.111,96), deste ponto segue em 
linha seca até P25 (587.292,34; 7.222.179,61) sobre o Rio Barreto, seguindo o rio 
para Sudeste até P26 (587.876,36; 7.221.903,59) sobre a Rua A. A partir desse 
ponto segue a Rua A para Norte até a interseção com a Rua Cel. Joaquim Antônio 
M. Sarmento, seguindo pela Rua Cel. Joaquim Antônio M. Sarmento para Nordeste 
até a esquina com a Rua Siqueira Campos, seguindo a R. Siqueira Campos para 
Noroeste até P27 (588.167,94; 7.223.376,16), deste ponto segue em linha seca 
para Sudeste até P28 (588.307,93; 7.223.246,40), seguindo para Nordeste em linha 
seca até P29 (588.363,17; 7.223.462,58), deste ponto segue para Leste em linha 
seca até P30 (588.574,40; 7.223.422,20) na Rua Helladio Vidal Correia, seguindo a 
rua para Sudeste até a interseção com a Rua Elio Elvio Chaves, a partir desse 
ponto segue a Rua Elio Elvio Chaves para Leste até o cruzamento com a Rua Plínio 
Cezarotti, no P31 (588.863,09; 7.223.155,70), deste ponto segue em linha seca para 
Norte até P32 (588.864,21; 7.223.301,24) sobre o Rio Marumbi, seguindo o rio para 
Sudeste até P33 (589.102,29; 7.223.069,80), deste ponto para Nordeste em linha 
seca até P34 (589.375,80; 7.224.004,62) na R. Euzébio de Queiroz, seguindo a rua 
para Sudeste até P35 (591.226,60; 7.222.810,05) sobre o Arroio Lajeadinho, deste 
ponto segue o arroio para Nordeste retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 
PERIMETRO BAIRRO CENTRO 

O perímetro do bairro Centro inicia em 0PP (583.980,31; 7.223.817,62) sobre o 
Arroio do Padre, seguindo o arroio para Nordeste até P01 (584.073,95; 
7.224.107,84), deste ponto segue em linha seca para Leste até P02 (584.132,99; 
7.224.110,14) sobre a Rua Doutor Colares, seguindo a rua para Leste até o 
cruzamento com a interseção com a Avenida Doutor Vicente Machado, seguindo a 
avenida para Noroeste até a interseção com a Rua Uruguai, deste ponto segue a 
rua para Noroeste até o cruzamento com a Avenida Visconde de Taunay, seguindo 
a avenida para Sudoeste até a interseção com a Avenida Joao Manoel Dos Santos 
Ribas, deste ponto segue a avenida para Noroeste até P03 (583.679,76; 
7.224.781,66), seguindo em linha seca para Nordeste até P04 (583.745,29; 
7.224.877,00) sobre a Rua Coronel Solano, deste ponto segue a rua para Nordeste 
até a interseção com a Rua Xavier Da Silva, seguindo a rua para Nordeste até P05 
(584.548,90; 7.225.311,20), deste ponto segue em linha seca para Nordeste até 
P06 (584.683,81; 7.225.332,32) sobre a Avenida Bonifácio Vilela, seguindo a 
avenida para Norte até P07 (584.680,56; 7.225.361,36) sobre o Arroio da 
Universidade, deste ponto segue o arroio para Sudeste até P08 (585.250,38; 
7.225.172,28) sobre a Rua Rocha Pombo, seguindo a rua para Sudoeste até se 
transformar em Rua Catão Monclaro, deste ponto segue a rua para Sudeste até a 
interseção com a Rua Conselheiro Barradas, seguindo a rua para Sudoeste até se 
transformar em Rua Ermelino De Leão, deste ponto segue a rua para Sudoeste até 
a interseção com a R. Padre João Lux, seguindo a rua para Oeste até a interseção 
com a R. Benjamin Constant, seguindo a rua para Sudoeste até se transformar em 
Rua Silva Jardim, deste ponto segue a rua para Sudoeste até a interseção com a 
Rua Sant’ Ana, deste ponto segue a rua para Norte até a interseção com a Rua 
Carlos Osternack, seguindo a rua para Oeste até a interseção com a Rua Paula 
Xavier, deste ponto segue a rua para Norte até o a interseção com a Rua Estanislau 
A Piekarski, seguindo a rua para Sudoeste até o cruzamento com a Rua Balduíno 
Taques, deste ponto segue a rua para Norte até o cruzamento com a Rua Padre 
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Joao Lux, seguindo a rua para Oeste até P09 (584.030,68; 7.223.822,50), deste 
ponto segue em linha seca para Oeste retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 
PERIMETRO BAIRRO CHAPADA 

O perímetro do bairro Chapada inicia em 0PP (577.703,38; 7.223.505,06), deste 
ponto segue em direção Noroeste em linha seca até P01 (576.798,22; 7.225.772,78) 
na Av. Frederico Constante Degraf, seguindo a avenida em direção Oeste até P02 
(576.464,68; 7.225.793,24), deste ponto segue em linha seca na direção Noroeste 
até P03 (576.097,33; 7.226.189,94), seguindo para o Norte em linha reta até P04 
(576.088,46; 7.226.239,19), deste ponto segue direção Noroeste até P05 
(576.069,26; 7.226.277,61), seguindo para Norte em linha reta até encontrar com 
P06 (576.068,03; 7.226.292,15), deste ponto segue em direção Noroeste em linha 
seca até P07 (576.046,96; 7.226.305,59), deste ponto segue em linha reta em 
direção a Oeste até P08 (576.022,39; 7.226.302,72); seguindo para Sudoeste até 
P09 (576.004,46; 7.226.294,78), seguindo para Oeste até encontrar com P10 
(575.985,42; 7.226.293,21), deste ponto segue em direção Oeste em linha reta até 
P11 (575.957,64; 7.226.295,99), deste ponto segue para o Norte em linha seca até 
P12 (575.946,02; 7.226.397,00), seguindo ainda para Norte até P13 (575.943,52; 
7.226.477,09), deste ponto continua sentido Norte em linha reta até P14 
(575.947,93; 7.226.517,82), deste ponto segue para Nordeste em linha seca até 
P15 (576.038,94; 7.226.632,62), , seguindo para Leste até P16 (576.060,18; 
7.226.637,00), deste ponto segue em direção Nordeste em linha seca até P17 
(576.122,80; 7.226.683,44), seguindo ainda a Nordeste em linha seca até encontrar 
com P18 (576.181,44; 7.226.742,08), , deste ponto segue em direção ao Sul em 
linha reta até P19 (576.190,54; 7.226.643,18), deste ponto segue em direção 
Sudeste em linha reta até P20 (576.211,68; 7.226.585,96), deste ponto segue ainda 
a Sudeste até encontrar com P21 (576.225,96; 7.226.529,37), deste ponto segue a 
Sudoeste em linha reta até P22 (576.218,34; 7.226.482,90), deste ponto segue o 
curso d’água 03 em direção a Nordeste até encontrar com P23 (577.177,03; 
7.227.067,56), seguindo em direção ao Norte em linha seca até P24 (577.188,18; 
7.228.836,03) na Rua Frei Tiago Lucchese, deste ponto segue a rua para Nordeste 
até a interseção com a Avenida Souza Naves, seguindo a avenida para Sudeste até 
a interseção com a Rua Antônio Schemberger, deste ponto segue a rua para 
Nordeste até a interseção com a Rua Sabiá, seguindo a rua para Oeste até P25 
(578.984,94; 7.228.161,42) sobre o Curso d’água 16, deste ponto segue o curso 
para Noroeste até P26 (578.925,35; 7.228.464,02), ainda sobre o curso, seguindo o 
curso d’água para Nordeste até P27, deste ponto segue o curso d’água para 
Sudeste até P28 (579.336,24; 7.228.661,47), deste ponto segue em linha seca para 
Nordeste até P29 (579.425,01; 7.228.679,81), seguindo em linha seca para Leste 
até P30 (579.968,17; 7.228.613,89), deste ponto segue em linha seca para Sudeste 
até P31 (579.995,41; 7.228.559,79), continuando para Sudeste em linha seca até 
P32 (580.047,71; 7.228.531,45), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até 
P33 (580.075,01; 7.228.460,18), ainda para Sudeste segue em linha seca até P34 
(580.147,41; 7.228.428,49) sobre o Curso d’água 17, seguindo o curso para 
Nordeste até a confluência com o Arroio Grande, deste ponto segue o arroio para 
Sul até P35 (580.665,53; 7.228.078,45), deste ponto segue em linha seca para 
Sudeste até P36 (580.969,48; 7.227.931,23), seguindo em linha seca para Sudoeste 
até P37 (580.920,34; 7.227.788,85) na Rua Victorio Gonzaga de Camargo, deste 
ponto segue a rua para Sul até P38 (580.786,82; 7.226.601,32), deste ponto segue 
o Arroio Grande para Sudeste até P39 (581.121,42; 7.226.383,99), deste ponto 
segue em linha seca para Sul até P40 (581.124,90; 7.226.364,56) sobre a Rua 
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Francisco Antônio Zan, seguindo a rua para Sudeste até a interseção com a Rua 
Toledo, deste ponto segue a rua para Leste até se transformar na Avenida Ernesto 
Vilela após a rotatória, deste ponto segue a avenida até o acesso a Rua Jataizinho, 
seguindo a rua para Sudoeste até a interseção com a rua Avelho Antônio Vieira, 
seguindo para Sudoeste até a interseção com a Avenida Souza Naves, deste ponto 
segue a avenida para Leste até o acesso a Avenida Presidente Kennedy, deste 
ponto segue a Av. Presidente Kennedy para Sudoeste até a interseção com a Rua 
João Amaral de Almeida, seguindo a rua para Noroeste até P41 (580.990,46; 
7.225.179,200, deste ponto segue em linha seca para Noroeste até P42 
(580.935,77; 7.225.202,67) sobre o Arroio Gertrudes, deste ponto segue o arroio 
para Sudoeste retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO COLÔNIA DONA LUÍZA 

O perímetro do bairro Colônia Dona Luíza inicia em 0PP (585.164,46; 
7.218.283,98), deste ponto segue em linha seca para Noroeste até P01 
(585.022,68; 7.218.395,15), seguindo para Sudoeste em linha seca até P02 
(584.704,17; 7.217.732,76), seguindo em linha seca para Noroeste até P03 
(584.577,50; 7.218.019,52), deste ponto segue em direção Oeste até P04 
(584.431,30; 7.217.994,31), a partir deste ponto segue o Arroio Seminário em 
direção Sudoeste até P05 (583.307,73; 7.216.350,14), deste ponto segue em 
direção Noroeste em linha seca até P06 (582.508,66; 7.216.678,78), seguindo pela 
Rua Luiz Sozim em direção Nordeste até P07 (582.856,11; 7.217.633,12), deste 
ponto segue em direção a Oeste até o P08 (582.377,22; 7.217.754,79), deste ponto 
segue em linha seca na direção Noroeste até P09 (582.207,99; 7.217.879,76), 
seguindo em direção a Sudoeste na Rua Bernardo Guimarães até P10 (581.703,70; 
7.217.301,79) sobre o trajeto da, hoje inativa, linha férrea. Deste ponto segue pelo 
antigo trajeto da ferrovia em direção Sul até o P11 (581.362,98; 7.216.111,27), 
deste ponto segue em linha seca em direção Noroeste até P12 (580.993,11; 
7.216.489,95), seguindo em direção Sudoeste em linha seca até P13 (580.387,53; 
7.215.620,33), deste ponto segue em direção Sudeste até P14 (580.390,47; 
7.215.552,43) sobre o Rio Tibagi, seguindo pelo rio até encontrar com P15 
(579.772,95; 7.215.588,93) ainda sobre o Rio Tibagi. Deste ponto segue em direção 
Nordeste em linha seca até P16 (579.868,39; 7.215.817,15), deste ponto segue em 
linha seca para Nordeste até P17 (580.162,77; 7.215.976,43), seguindo para 
Noroeste em linha seca até P18 (580.154,61; 7.216.061,68), deste ponto segue em 
linha seca para Nordeste até P19 (580.364,38; 7.216.182,81), seguindo para Norte 
em linha seca até P20 (580.462,18; 7.216.526,45), deste ponto segue em linha seca 
para Nordeste até P21 (580.611,16; 7.216.682,33), seguindo para Noroeste em 
linha seca até P22 (580.563,44; 7.216.718,64), deste ponto segue em linha seca 
para Nordeste até P23 (580.955,02; 7.217.128,28), seguindo para Sudeste até P24 
(581.179,90; 7.216.946,49), sobre a Rua Bernardo Guimarães, deste ponto retorna 
para P10 (581.703,70; 7.217.301,79), seguindo então pelo trajeto da, hoje inativa, 
linha férrea em direção a Norte até P25 (581.938,20; 7.218.823,85), deste ponto 
segue em direção Noroeste em linha reta até P026 (581.365,99; 7.219.155,90), 
deste ponto segue em direção Sudoeste até P27 (581.236,05; 7.219.077,69), deste 
ponto segue para Oeste até o P28 (581.174,34; 7.219.093,87) sobre o Rio da 
Ronda, seguindo o rio para Nordeste até a confluência com o Arroio Capão Cipo, 
deste ponto segue o curso d’água para Nordeste até a confluência com o Arroio 
Burrinho, seguindo o arroio para Nordeste até P29 (585.022,68; 7.218.395,15) sobre 
a Avenida União Pan Americana, seguindo a avenida para Sudeste até a interseção 
com a Rua Santa Rita Durão, deste ponto segue a rua para Nordeste até a 
interseção com a Avenida Visconde de Mauá, seguindo a avenida para Sudeste até 
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a interseção com a Rua Professor Carrel, deste ponto segue a rua para Sudoeste 
até a interseção com a Rua Thereza Sozim, a partir desse ponto segue a rua para 
Sudoeste até o acesso a Rua E, conectando assim a Avenida Presidente kennedy, 
deste ponto segue a avenida para Sudeste até P30 (585.189,19; 7.218.828,96), 
deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até P31 (585.115,98; 7.218.623,60) 
sobre a Rua B - Parque Shangrila, deste ponto segue a rua para Sudeste 
retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO CONTORNO 

O perímetro do bairro Contorno inicia em 0PP (581.174,34; 7.219.093,87) sobre o 
Rio da Ronda, deste ponto segue o rio em direção a Sul até P01 (581.031,32; 
7.218.492,51), deste ponto segue em direção Noroeste em linha seca até P02 
(579.879,28; 7.218.795,09), seguindo para o Norte até P03 (579.879,56; 
7.218.836,64), deste ponto segue em direção Noroeste até P04 (579.808,58; 
7.218.940,89), seguindo para Oeste em linha seca até P05 (579.754,40; 
7.218.955,52) na Rua. Eduardo Burgardt, a partir deste ponto segue em direção a 
Sudoeste até P06 (579.625,87; 7.218.535,13), deste ponto segue em direção 
Noroeste em linha seca até P07 (579.439,03; 7.218.582,87), seguindo em direção 
Nordeste até P08 (579.449,46; 7.218.636,77), deste ponto segue em direção 
Noroeste em linha seca até P09 (579.421,64; 7.218.723,70), seguindo em linha reta 
até P10 (579.301,08; 7.218.768,48), ainda em direção Noroeste segue em linha 
seca até P11 (579.223,45; 7.219.038,38), deste ponto segue em direção Nordeste 
até P12 (579.259,95; 7.219.208,75), deste ponto segue em direção Sudeste até P13 
(579.351,82; 7.219.181,96), seguindo em direção Norte até P14 (579.356,41; 
7.219.243,98), deste ponto segue em direção a Noroeste até P15 (579.327,68; 
7.219.290,64), seguindo em linha reta até P16 (579.256,47; 7.219.347,30) sobre o 
curso d’água 02, seguindo através do curso d’água em direção noroeste até a 
confluência com o Arroio Ressaca no P17 (578.532,04; 7.219.518,54), deste ponto 
segue o arroio em direção Nordeste até P18 (579.507,13; 7.222.353,26), deste 
ponto segue em direção Noroeste até P19 (579.280,07; 7.222.384,89) seguindo em 
linha seca até P20 (579.262,03; 7.222.438,82) na Rua Jose Kalinoski, deste ponto 
segue a rua em direção sudoeste até P21 (578.941,96; 7.222.282,72), deste ponto 
segue em linha seca até P22 (578.934,32; 7.222.302,08) sobre o Arroio Shangrila, 
seguindo o Arroio em direção a Noroeste até a confluência com o Arroio Gertrudes 
no P23 (577.491,99; 7.223.401,05), deste ponto segue o arroio para Nordeste até 
P24 (580.935,77; 7.225.202,67), seguindo para Sudeste até P25 (580.990,46; 
7.225.179,20) na Rua Joao Amaral De Almeida, continuando pela rua para Sudeste 
até a Avenida Presidente Kennedy, deste ponto segue a avenida para Nordeste até 
P26 (581.469,39; 7.225.331,12), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até 
P27 (581.496,58; 7.225.308,20) na Rua Teotônio Jorge, seguindo a rua para 
Sudeste até a interseção com a Rua Fontoino Xavier Domingos de Magalhães, 
seguindo a rua para Nordeste até o cruzamento com a Rua Barão de Monte Alegre, 
deste ponto segue a rua para Sudeste até o cruzamento com a Rua Flavio De 
Almeida Martins, seguindo a rua para Sudoeste até P28 (577.491,99; 7.223.401,05) 
sobre o Rio Rebita, deste ponto segue o rio para Sudeste até a confluência com o 
Arroio Lina, seguindo o arroio para Sul até a confluência com o Rio da Ronda, deste 
ponto segue o rio para Sul até a ponte sobre a Avenida Presidente Kennedy no P29 
(582.253,01; 7.221.288,56), deste ponto segue a avenida para Sudeste até P30 
(582.503,87; 7.221.028,42) sobre o Rio Capão Cipo, deste ponto segue o rio para 
Sudoeste até a confluência com o Rio da Ronda, deste ponto segue o rio para 
Sudoeste retornando assim para o ponto inicial 0PP. 
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PERIMETRO BAIRRO ESTRELA 

O perímetro do bairro Estrela inicia em 0PP (582.503,87; 7.221.028,42) na Avenida 
Presidente Kennedy, deste ponto segue a avenida para Noroeste até P01 
(582.253,01; 7.221.288,56) na ponto sobre o Rio da Ronda, deste ponto segue o rio 
para Norte até a confluência com o Arroio do Padre, seguindo arroio para Nordeste 
até P02 (583.980,31; 7.223.817,62), deste ponto segue em linha seca para Oeste 
até P03 (584.030,68; 7.223.822,50)  na Rua Padre João Lux, seguindo a rua para 
Leste até o cruzamento com a Rua Balduíno Taques, deste ponto segue a rua para 
Sul até o cruzamento com a Rua Estanislau Anastácio Piekarski , seguindo a rua 
para Oeste até a interseção com a Rua Paula Xavier, deste ponto segue a rua para 
Sul até o cruzamento com a Rua Carlos Osternack, seguindo a rua para Leste até a 
interseção com a Rua Sant’ Ana, deste ponto segue a rua para Sul até a interseção 
com a Rua Silva Jardim, seguindo a rua para Sudoeste até a interseção com a Rua 
José do Patrocínio, deste ponto segue a rua para Sudoeste até P04 (584.219,88; 
7.222.539,60), seguindo em linha seca para Sudoeste até P05 (584.170,63; 
7.222.516,40) sobre o Arroio Boa Vista, deste ponto segue o arroio para Sul até a 
confluência com o Arroio Burrinho, seguindo o arroio para Sudoeste até a 
confluência com o Rio Capão Cipo, deste ponto segue o rio para Oeste retornando 
assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO JARDIM CARVALHO 

O perímetro do bairro Jardim Carvalho inicia em 0PP (588.244,93; 
7.228.675,20)sobre o Rio Verde, seguindo o rio para Norte até P01 (587.991,32; 
587.991,32) na confluência do Rio Verde com o Rio Pitangui, seguindo o Rio 
Pitangui para Noroeste até P02 (587.503,10; 7.230.487,24) na ponte da Rodovia 
Senador Flávio Carvalho Guimarães (PR 101) sobre o Rio Pitangui, deste ponto 
segue para Sudoeste até P03 (587.165,63; 7.230.327,04), seguindo para Noroeste 
em linha seca até P04 (586.515,19; 7.230.673,80), deste ponto segue em linha seca 
para Sudoeste até P05 (586.287,66; 7.230.409,43), seguindo para Sudeste até P06 
(586.868,02; 7.229.876,70) na esquina da Rua João Henrique Van Wilpe com Rua 
Moserote, seguindo a R. Moserote para Sul até a interseção com a Rua Jerusalém, 
seguindo a rua para Sudoeste até o cruzamento com a Rua Israel, deste ponto 
segue a Rua Israel para Nordeste até a interseção com a Rua Heslon, seguindo 
então a rua para Sudoeste até a interseção com a Rua Naaliel, deste ponto segue a 
rua para Sudeste até a Rua Antônio Saad (BR 373), seguindo a rua para Oeste até 
P07 (586.273,33; 7.228.850,26), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até 
P08 (586.305,56; 7.228.766,70), seguindo para Sudeste em linha seca até P09 
(586.329,78; 7.228.700,51), continuando para Sudeste em linha seca até P10 
(586.340,08; 7.228.686,55), ainda para Sudeste segue em linha seca até P11 
(586.370,35; 7.228.606,38), seguindo em linha seca para Sudeste até P12 
(586.478,03; 7.228.463,58) sobre o Arroio Lajeado Grande, deste ponto o arroio 
para Sudoeste até a confluência com o Curso d’água 14, seguindo o curso até P13 
(584.934,18; 7.226.625,80) sobre a Rua Francisco Célso Batista Rosas, deste ponto 
segue em linha seca para Sudoeste até P14 (584.929,22; 7.226.618,52), seguindo 
em linha seca para Sudoeste até P15 (584.910,86; 7.226.579,92), seguindo em 
linha seca para Sul até P16 (584.906,09; 7.226.558,23), deste ponto segue para 
Sudoeste em linha seca até P17 (584.891,86; 7.226.527,51), continuando para 
Sudoeste em linha seca até P18 (584.862,00; 7.226.469,33), seguindo em linha 
seca para Sudoeste até P19 (584.853,82; 7.226.457,12), seguindo em linha seca 
para Sudoeste em linha seca até P20 (584.825,96; 7.226.395,05), ainda para 
Sudoeste segue em linha seca até P21 (584.821,28; 7.226.383,09), continuando em 
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linha seca para Sudoeste até P22 (584.806,41; 7.226.351,09), deste ponto segue 
em linha seca para Noroeste até P23 (584.800,91; 7.226.353,98), deste ponto 
segue para Sudoeste em linha seca até P24 (584.787,69; 7.226.326,05), 
continuando para Sudoeste segue em linha seca até P25 (584.783,75; 
7.226.311,73), seguindo em linha seca para Sudoeste até P26 (584.775,74; 
7.226.293,27), deste ponto segue em linha seca para Sul até P27 (584.769,72; 
7.226.246,57), continuando para Sul em linha seca até P28 (584.764,90; 
7.226.222,69), seguindo para Sul em linha seca até P29 (584.753,15; 7.226.149,46), 
deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até P30 (584.742,99; 
7.226.138,89), seguindo em linha seca para Sudoeste até P31 (584.721,61; 
7.226.063,16), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P32 (584.723,32; 
7.226.051,39), deste ponto segue para Sudoeste em linha seca até P33 
(584.701,07; 7.225.976,53), seguindo em linha seca para Sudoeste até P34 
(584.696,09; 7.225.965,77), continuando para Sudoeste em linha seca até P35 
(584.673,64; 7.225.882,03), ainda para Sudoeste em linha seca segue até P36 
(584.671,21; 7.225.876,21), deste ponto segue para Sul em linha seca até P37 
(584.665,78; 7.225.842,35), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P38 (584.650,45; 7.225.800,78), continuando para Sudoeste em linha seca até P39 
(584.646,87; 7.225.794,98), seguindo em linha seca para Sudoeste até P40 
(584.611,48; 7.225.685,31), deste ponto segue para Sudeste em linha seca até P41 
(584.620,95; 7.225.681,51), deste ponto retorna na direção Sudoeste em linha seca 
até P42 (584.606,05; 7.225.644,82), continuando em linha seca para Sudoeste até 
P43 (584.591,18; 7.225.630,54), seguindo em linha seca para Sudoeste até P44 
(584.575,18; 7.225.580,28), ainda para Sudoeste segue em linha seca até P45 
(584.565,94; 7.225.562,62), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P46 (584.555,00; 7.225.550,28), deste ponto segue para Sul em linha seca até P47 
(584.553,31; 7.225.519,59), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P48 (584.549,30; 7.225.505,48), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até 
P49 (584.561,54; 7.225.499,92), seguindo para Sul em linha seca até P50 
(584.562,47; 7.225.478,35), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P51 (584.550,14; 7.225.466,89), continuando para Sudoeste em linha seca até P52 
(584.548,62; 7.225.456,67), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P53 
(584.560,03; 7.225.409,42), continuando para Sudeste em linha seca até P54 
(584.564,33; 7.225.397,23), ainda seguindo para Sudeste em linha seca até P55 
(584.582,05; 7.225.373,93), deste ponto segue em linha reta para Sudeste até P56 
(584.639,56; 7.225.362,37), deste ponto segue em linha seca para Leste até P57 
(584.680,56; 7.225.361,36), deste ponto segue o Arroio da Universidade para 
Sudeste até a confluência com o Arroio Pilão da Pedra, seguindo então o arroio 
para Nordeste até a confluência com o Arroio Lajeado Grande, deste ponto segue o 
arroio para Nordeste retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO NEVES 

O perímetro do bairro Neves inicia em 0PP (590.763,24; 7.225.519,37)sobre o Rio 
Verde, deste ponto segue em linha seca para Nordeste até P01 (590.879,24; 
7.225.901,63), seguindo para Nordeste em linha seca até P02 (591.063,52; 
7.225.967,70), deste ponto segue em linha seca ainda para Nordeste até P03 
(591.162,62; 7.226.056,36), continuando para Nordeste em linha seca até P04 
(591.186,96; 7.226.113,74), deste ponto segue em linha seca para Nordeste até 
P05 (591.339,46; 7.226.863,26), continuando para Nordeste até P06 (591.339,53; 
7.226.863,60), seguindo em linha seca até P07 (591.458,76; 7.227.392,54), 
continuando em linha seca até P08 (591.488,16; 7.227.445,82), deste ponto segue 
em linha seca até P09 (591.715,75; 7.227.582,80) sobre o Arroio Lajeadinho, deste 
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ponto segue o arroio para Oeste até P10 (591.333,74; 7.227.590,26) sobre a Estr. 
Alagados, seguindo a estrada para Nordeste até P11 (591.559,79; 7.227.757,58), 
deste ponto segue em linha seca para Noroeste até P12 (591.234,43; 
7.228.193,35), seguindo para Noroeste em linha seca até P13 (591.231,64; 
7.228.210,79), deste ponto segue em linha seca para Nordeste até P14 
(591.472,47; 7.228.641,96), deste ponto segue para Noroeste em linha seca até 
P15 (591.465,47; 7.228.688,58), seguindo para Noroeste em linha seca até P16 
(591.126,43; 7.229.007,55), continuando para Noroeste em linha seca até P17 
(591.114,23; 7.229.070,41) sobre o Curso d’água 01, seguindo o curso d’água para 
Oeste até P18 (590.791,09; 7.229.123,66), deste ponto segue em linha seca para 
Sudoeste até P19 (590.560,96; 7.228.781,74) sobre a Estr. Municipal Sebastião 
Bastos, seguindo a estrada para Noroeste até P20 (590.417,82; 7.229.155,47), 
deste ponto segue em linha seca para Noroeste até P21 (590.298,38; 7.229.275,06) 
sobre a Linha Tronco Principal Sul (Trecho Ponta Grossa - Pinhalzinho), deste ponto 
segue a linha férrea para Sudoeste até P22 (589.337,83; 7.228.299,84), seguindo 
para Oeste em linha seca até P23 (589.337,83; 7.228.299,84) sobre o Rio Verde, 
deste ponto segue o rio para Noroeste até a confluência com o Arroio Lajeado 
Grande, seguindo assim o arroio para Sudoeste até a confluência com o Arroio Pilão 
da Pedra, deste ponto continua seguindo para Sudoeste até P24 (586.459,85; 
7.225.955,57), seguindo em linha seca para Sudeste até P25 (586.470,39; 
7.225.940,52) na esquina da R. Dom Bosco com R. Vergílio Carneiro Gomes, deste 
ponto segue a R. Dom Bosco para Sudeste até P26 (586.626,77; 7.225.694,20), 
deste ponto continua para Sudeste em linha seca até P27 (586.660,10; 
7.225.641,84) sobre a R. Fagundes Varela, deste ponto segue a rua para Sudoeste 
até a interseção com a R. Aníbal Theófilo, seguindo a mesma para Sudeste até a 
interseção com a R. Dr. João Cecy Filho, deste ponto segue a rua para Nordeste até 
a interseção com a R. Bortolo Nadal, seguindo a rua para Sudeste até a interseção 
com a R. Almirante Barroso, deste ponto segue a rua para Nordeste até o 
cruzamento com a R. Papa João XXIII seguindo a rua para Sudeste até a interseção 
com a R. Quinze de Setembro, deste ponto segue a rua para Nordeste até ao 
acesso à R. Rio Negro, seguindo esta para Leste até o retorno viário, no qual se 
torna R. Saçafras e continua seguindo para leste até a interseção com a R. 
Leopoldo Froes no P28 (588.586,24; 7.225.496,37), deste ponto segue em linha 
seca para Nordeste até P29 (588.602,17; 7.225.518,72), sobre a linha férrea 
América Latina Logística (ALL), seguindo a linha férrea para Sudeste até P30 
(589.778,95; 7.225.268,04), deste ponto segue em linha seca até P31 (589.822,22; 
7.225.273,42) ambos sobre as linhas férreas, a partir desse ponto segue a linha 
férrea para Nordeste até P32 (590.084,43; 7.226.148,56) sobre o Rio Verde, deste 
ponto segue o rio para Sudeste retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO NOVA RÚSSIA 

O perímetro do bairro Nova Rússia inicia em 0PP (582.017,04; 7.224.781,66) sobre 
o Rio da Ronda, deste ponto segue o rio para Nordeste até P01 (583.679,76; 
7.224.781,66), seguindo em linha seca para Nordeste até P02 (583.745,29; 
7.224.877,00) na Rua Coronel Solano, deste ponto segue a rua para Nordeste até a 
interseção com a Rua Pedro Zardo, seguindo a rua para Noroeste até a interseção 
com a Rua Rocha Carvalhães, deste ponto segue a rua para Sudoeste até a 
interseção com a Avenida Anita Garibaldi, deste ponto segue o Arroio da Prancha 
para Norte até a confluência com o Arroio Madureira, seguindo o arroio para 
Sudoeste até P03 (582.659,67; 7.226.408,58) sobre a Linha Férrea Apucarana - 
Ponta Grossa, deste ponto segue a linha férrea para Sudoeste até P04 (582.316,06; 
7.226.314,15), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até P05 
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(582.232,89; 7.226.148,52) sobre a Rua Prefeito Campos Melo, seguindo a rua para 
Sudoeste até a interseção com a Rua Dom Pedro II, deste ponto segue a rua para 
Noroeste até a Avenida Presidente Kennedy, seguindo a avenida ainda para 
Sudoeste até P06 (581.469,39; 7.225.331,12), deste ponto segue em linha seca 
para Sudeste até P07 (581.496,58; 7.225.308,20) na Rua Teotônio Jorge, seguindo 
a rua para Sudeste até a interseção com a Rua Fontoino Xavier Domingos de 
Magalhães, seguindo a rua para Nordeste até o cruzamento com a Rua Barão de 
Monte Alegre, deste ponto segue a rua para Sudeste até o cruzamento com a Rua 
Flavio De Almeida Martins, seguindo a rua para Sudoeste até P28 (577.491,99; 
7.223.401,05) sobre o Rio Rebita, deste ponto segue o rio para Sudeste com o 
Arroio Lina, seguindo o arroio para Sul retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO OFICINAS 

O perímetro do bairro Oficinas inicia em 0PP (584.807,62; 7.222.937,51) sobre a rua 
Maria Rita Perpetuo Da Cruz, seguindo a rua até P01 (585.363,06; 7.222.458,36), 
deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até P02 (585.313,15; 7.222.364,70) 
sobre a R. Leopoldo Guimarães da Cunha, seguindo a rua para Sudeste até a 
rotatória com a R. Maria Rita Perpétuo da Cruz (sentindo bairro Centro), a partir 
deste ponto segue a R. Maria Rita Perpétuo da Cruz até P03 (585.378,61; 
7.222.593,09), seguindo em linha seca para Leste até P04 (585.480,80; 
7.222.619,22) na R. João de Deus Rodrigues, seguindo a rua até a interseção com 
a R. Max Stolz, deste ponto segue a rua para Sudeste até P05 (585.952,13; 
7.222.652,43), seguindo em linha seca para Sudoeste até P06 (585.930,44; 
7.222.459,52), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P07 (586.428,34; 
7.222.287,74), seguindo para Sudeste em linha seca até encontrar com a R. Paula 
Canto Ditzel, seguindo a rua para Oeste até o P08 (586.263,28; 7.221.983,02), 
deste ponto segue em linha seca para Oeste até P09 (586.228,66; 7.221.970,16) 
sobre o Arroio Guaíra, seguindo o arroio para Sudeste até a confluência com o 
Arroio da Olaria, seguindo o arroio para Sudeste até a confluência com o Arroio 
Maier, deste ponto segue o arroio para Oeste até P10 (585.892,01; 7.219.619,64), 
seguindo em linha reta para Oeste até P11 (585.807,09; 7.219.609,06) sobre a 
Avenida Olindo Justus, deste ponto segue a avenida para Norte até a interseção 
com a Rua Antero De Quental, seguindo a rua para Oeste até a interseção com a 
Avenida Visconde De Mauá, deste ponto segue a avenida para Norte até a 
interseção com a Rua Santa Rita Durão, seguindo a rua para Sudoeste até a 
interseção com Avenida União Pan Americana, deste ponto segue a avenida para 
Noroeste até P12 (584.349,38; 7.218.395,15), deste ponto segue o Arroio Burrinho 
para Oeste até a confluência com o arroio Boa Vista, seguindo o Arroio para Norte 
até P13 (584.170,63; 7.222.516,40), deste ponto segue em linha seca para 
Nordeste até P14 (584.219,88; 7.222.539,60) sobre a Rua Jose do Patrocínio, deste 
ponto segue a rua para Nordeste até P15 (584.766,28; 7.222.915,63), deste ponto 
segue em linha seca para Nordeste retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO OLARIAS 

O perímetro do bairro Olarias inicia em 0PP (585.269,77; 7.224.152,70) sobre a R. 
Ermelino de Leão, deste ponto segue a rua para Sudoeste até a interseção com a 
R. Padre João Lux, seguindo a rua para Oeste até a interseção com a R. Benjamin 
Constant, seguindo a rua para Sudoeste até o encontro com a R. Jacob Holzmann, 
deste ponto segue a rua para Sul até se tornar a R. Maria Rita Perpétuo da Cruz, 
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seguindo a rua até P01 (585.363,06; 7.222.458,36), deste ponto segue em linha 
seca para Sudoeste até P02 (585.313,15; 7.222.364,70) sobre a R. Leopoldo 
Guimarães da Cunha, seguindo a rua para Sudeste até a rotatória com a R. Maria 
Rita Perpétuo da Cruz (sentindo bairro Centro), a partir deste ponto segue a R. 
Maria Rita Perpétuo da Cruz até P03 (585.378,61; 7.222.593,09), seguindo em linha 
seca para Leste até P04 (585.480,80; 7.222.619,22) na R. João de Deus Rodrigues, 
seguindo a rua até a interseção com a R. Max Stolz, deste ponto segue a rua para 
Sudeste até P05 (585.952,13; 7.222.652,43), seguindo em linha seca para Sudoeste 
até P06 (585.930,44; 7.222.459,52), deste ponto segue em linha seca para Sudeste 
até P07 (586.428,34; 7.222.287,74), seguindo para Sudeste em linha seca até 
encontrar com a R. Paula Canto Ditzel, seguindo a rua para Oeste até o P08 
(586.263,28; 7.221.983,02), deste ponto segue em linha seca para Oeste até P09 
(586.228,66; 7.221.970,16) sobre o Arroio Guaira, seguindo o arroio para Sudeste 
até a confluência com o Arroio da Olaria, seguindo o arroio para Sudeste até P10 
(586.861,80; 7.221.294,84), deste ponto segue em linha seca para Nordeste até 
P11 (587.007,28; 7.221.516,40), seguindo para Nordeste em linha seca até P12 
(587.286,78; 7.221.359,39) ) na interseção da Rua Vereadora Candida Mendez Braz 
com a R. José Coimbra, seguindo a R. José Coimbra para Leste até a interseção 
com a R. Antonina Wroblewski dos Santos, a partir dessa interseção segue a R. 
Antonina Wroblewski dos Santos para Norte até P13 (587.295,32; 7.222.111,96), 
deste ponto segue em linha seca até P14 (587.292,34; 7.222.179,61) sobre o Rio 
Barreto, seguindo o rio para Sudeste até P15 (587.876,36; 7.221.903,59) sobre a 
Rua A, seguindo desse ponto segue a Rua A para Norte até a interseção com a Rua 
Cel. Joaquim Antônio M. Sarmento, seguindo pela Rua Cel. Joaquim Antônio M. 
Sarmento para Nordeste até a esquina com a Rua Siqueira Campos, seguindo a R. 
Siqueira Campos para Noroeste até P16 (588.123,06; 7.223.094,99), seguindo para 
Noroeste em linha seca até P17 (587.922,77; 7.223.146,12), deste ponto segue 
para Sudoeste em linha seca até P18 (587.922,77; 7.223.146,12) na R. Sete, 
seguindo pela rua para Oeste até P19 (587.079,55; 7.223.033,43) sobre o Rio 
Teixeira Mendes, deste ponto segue o rio para Sul até a confluência com o Rio 
Branco, seguindo o Rio branco para Sudoeste até a confluência com o Arroio da 
Olaria, deste ponto segue o arroio para Noroeste até P20 (585.408,88; 
7.224.130,97) na R. Joaquim Nabuco, deste ponto segue a rua para Oeste 
retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO ÓRFÃS 

O perímetro do bairro Órfãs inicia em 0PP (585.545,11; 7.228.122,48) sobre a 
confluência do Arroio Lajeado Grande com o Curso d’água 14, deste ponto segue o 
curso d’água para Sudoeste até P01 (584.934,18; 7.226.625,80) sobre a Rua 
Francisco Célso Batista Rosas, deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P02 (584.929,22; 7.226.618,52), seguindo em linha seca para Sudoeste até P03 
(584.910,86; 7.226.579,92), seguindo em linha seca para Sul até P04 (584.906,09; 
7.226.558,23), deste ponto segue para Sudoeste em linha seca até P05 
(584.891,86; 7.226.527,51), continuando para Sudoeste em linha seca até P06 
(584.862,00; 7.226.469,33), seguindo em linha seca para Sudoeste até P07 
(584.853,82; 7.226.457,12), seguindo em linha seca para Sudoeste em linha seca 
até P08 (584.825,96; 7.226.395,05), ainda para Sudoeste segue em linha seca até 
P09 (584.821,28; 7.226.383,09), continuando em linha seca para Sudoeste até P10 
(584.806,41; 7.226.351,09), deste ponto segue em linha seca para Noroeste até 
P11 (584.800,91; 7.226.353,98), deste ponto segue para Sudoeste em linha seca 
até P12 (584.787,69; 7.226.326,05), continuando para Sudoeste segue em linha 
seca até P13 (584.783,75; 7.226.311,73), seguindo em linha seca para Sudoeste 
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até P14 (584.775,74; 7.226.293,27), deste ponto segue em linha seca para Sul até 
P15 (584.769,72; 7.226.246,57), continuando para Sul em linha seca até P16 
(584.764,90; 7.226.222,69), seguindo para Sul em linha seca até P17 (584.753,15; 
7.226.149,46), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até P18 
(584.742,99; 7.226.138,89), seguindo em linha seca para Sudoeste até P19 
(584.721,61; 7.226.063,16), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P20 
(584.723,32; 7.226.051,39), deste ponto segue para Sudoeste em linha seca até 
P21 (584.701,07; 7.225.976,53), seguindo em linha seca para Sudoeste até P22 
(584.696,09; 7.225.965,77), continuando para Sudoeste em linha seca até P23 
(584.673,64; 7.225.882,03), ainda para Sudoeste em linha seca segue até P24 
(584.671,21; 7.225.876,21), deste ponto segue para Sul em linha seca até P25 
(584.665,78; 7.225.842,35), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P26 (584.650,45; 7.225.800,78), continuando para Sudoeste em linha seca até P27 
(584.646,87; 7.225.794,98), seguindo em linha seca para Sudoeste até P28 
(584.611,48; 7.225.685,31), deste ponto segue para Sudeste em linha seca até P29 
(584.620,95; 7.225.681,51), deste ponto retorna na direção Sudoeste em linha seca 
até P30 (584.606,05; 7.225.644,82), continuando em linha seca para Sudoeste até 
P31 (584.591,18; 7.225.630,54), seguindo em linha seca para Sudoeste até P32 
(584.575,18; 7.225.580,28), ainda para Sudoeste segue em linha seca até P33 
(584.565,94; 7.225.562,62), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P34 (584.555,00; 7.225.550,28), deste ponto segue para Sul em linha seca até P35 
(584.553,31; 7.225.519,59), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P36 (584.549,30; 7.225.505,48), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até 
P37 (584.561,54; 7.225.499,92), seguindo para Sul em linha seca até P38 
(584.562,47; 7.225.478,35), deste ponto segue em linha seca para Sudoeste até 
P39 (584.550,14; 7.225.466,89), continuando para Sudoeste em linha seca até P40 
(584.548,62; 7.225.456,67), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P41 
(584.560,03; 7.225.409,42), continuando para Sudeste em linha seca até P42 
(584.564,33; 7.225.397,23), ainda seguindo para Sudeste em linha seca até P43 
(584.582,05; 7.225.373,93), deste ponto segue em linha reta para Sudeste até P44 
(584.639,56; 7.225.362,37), deste ponto segue em linha seca para Leste até P45 
(584.680,56; 7.225.361,36) sobre a Avenida Bonifácio Vilela, seguindo a avenida 
para Sul até P46 (584.683,81; 7.225.332,32), deste ponto segue em linha seca para 
Oeste até P47 (584.548,90; 7.225.311,20) na Rua Xavier Da Silva, seguindo a rua 
para Sudoeste até a interseção com a Rua Pedro Zardo, seguindo a rua para 
Noroeste até a interseção com a Rua Rocha Carvalhães, deste ponto segue a rua 
para Sudoeste até a interseção com a Avenida Anita Garibaldi, deste ponto segue o 
Arroio da Prancha para Norte até a confluência com o Arroio Lajeado Grande, deste 
ponto segue o arroio para Nordeste retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO PIRIQUITOS 

O perímetro do bairro Piriquitos inicia em 0PP (585.164,46; 7.218.283,98), deste 
ponto segue em linha reta para Sudoeste até P01 (577.021,34; 7.228.644,70), 
seguindo em linha seca na direção Oeste até P02 (576.342,58; 7.228.673,30), deste 
ponto segue o curso d’água 04 em direção a Noroeste até a confluência com o 
curso d’agua 05 no P03 (575.577,27; 7.229.044,57), seguindo o curso d´água 05 em 
direção Nordeste até P04 (576.071,69; 7.229.575,91), deste ponto segue em linha 
seca a Norte até P05 (576.029,86; 7.229.933,77), seguindo para Nordeste em linha 
seca até P06 (576.095,54; 7.229.969,74), deste ponto segue em linha reta na 
direção Noroeste até P07 (575.881,58; 7.229.997,46), seguindo em linha seca para 
Sudoeste até P08 (574.676,76; 7.229.570,08), deste ponto segue em linha seca 
ainda para Sudoeste até P09 (574.498,13; 7.229.546,96), deste ponto segue para 
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Noroeste em linha seca até P10 (574.233,82; 7.229.618,73), seguindo para Sudeste 
em linha seca até P11 (574.256,09; 7.229.563,35), deste ponto segue para o Sul em 
linha seca até P12 (574.253,18; 7.229.475,90), seguindo para Sudoeste em linha 
seca até P13 (574.233,67; 7.229.417,66), deste ponto segue em linha reta até P14 
(573.903,66; 7.229.271,47), seguindo para Noroeste em linha seca até P15 
(573.870,47; 7.229.346,89), deste ponto segue para Sudoeste em linha reta até P16 
(573.558,44; 7.229.211,33), seguindo para Noroeste em linha seca até P17 
(573.504,84; 7.229.349,77), deste ponto segue para Leste até P18 (573.579,76; 
7.229.383,50), seguindo para Nordeste em linha seca até P19 (573.618,18; 
7.229.464,69), seguindo ainda a Nordeste em linha seca até P20 (573.729,80; 
7.229.515,64), deste ponto segue para Noroeste em linha seca até P21 
(573.718,41; 7.229.545,21), deste ponto segue em linha seca em direção a 
Nordeste até P22 (573.948,75; 7.229.644,33), seguindo em direção a Noroeste em 
linha seca até P23 (572.987,51; 7.230.040,27), deste ponto segue em direção a 
Oeste em linha seca até P24 (572.643,43; 7.230.023,85), seguindo em direção a 
Norte em linha reta até P25 (572.533,44; 7.231.104,20), deste ponto segue em linha 
seca em direção a Nordeste até P26 (572.794,49; 7.231.205,70), seguindo para 
Sudoeste em linha seca até P27 (572.727,60; 7.231.092,74), deste ponto segue em 
linha seca para Sudeste até P28 (572.788,04; 7.230.933,26), seguindo para Leste 
em linha seca até P29 (573.080,66; 7.230.949,16), seguindo para Sudeste em linha 
reta até P30 (573.444,05; 7.230.828,13), seguindo em linha seca até o sobre o 
curso d’água 06 no P31 (574.409,68; 7.230.520,72), deste ponto segue o curso 
d’água 06 em direção Nordeste até a confluência com o Arroio Periquito no P32 
(575.047,69; 7.231.956,70), seguindo o arroio em direção Sudeste até P33 
(575.822,97; 7.230.904,78), deste ponto segue em linha reta em direção a Leste até 
P34 (576.286,75; 7.230.852,02), deste ponto segue em direção a Sudeste em linha 
seca até P35 (576.408,92; 7.230.816,90), seguindo a Sudeste em linha seca até 
P36  (576.525,00; 7.230.764,78), seguindo a Sudeste em linha seca até P37 
(577.109,94; 7.230.377,71), deste ponto segue a Sudeste em linha reta até P38 
(577.232,18; 7.230.251,94), seguindo a Sudeste em linha seca até P39 (577.279,99; 
7.230.183,38), continuando a Sudeste em linha seca até P40 (577.666,21; 
7.229.445,41) sobre o curso d’água 07, seguindo o curso d’água para Nordeste até 
a confluência com o Arroio Chapadão no P41 (578.275,31; 7.230.280,46), deste 
ponto segue o arroio em direção a Leste até P42 (578.590,47; 7.230.355,84) ainda 
sobre o arroio, seguindo para Sudeste até P43 (578.606,80; 7.230.245,62), deste 
ponto segue para Sudoeste em linha seca até P44 (578.561,85; 7.229.932,28), 
seguindo para Sul em linha seca até P45 (578.538,64; 7.229.635,47), deste ponto 
segue para Sudeste em linha seca até P46 (578.817,04; 7.229.578,68) sobre o 
Curso d´água 16, seguindo o curso d´água para Sul até P47 (578.925,35; 
7.228.464,02), ainda sobre o curso, e continuando para Sudeste até P48 
(578.984,94; 7.228.161,42) sobre a Rua Sabiá, deste ponto segue a rua para Leste 
até a interseção com a Rua Antônio Schemberger, seguindo a rua até a interseção 
com a Avenida Souza Naves, deste ponto segue a avenida para Noroeste até P49 
(577.410,40; 7.229.043,61), deste ponto segue a rua para Sudoeste em linha seca e 
retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO RONDA 

O perímetro do bairro Ronda inicia em 0PP (582.119,44; 7.221.763,90) sobre o Rio 
da Ronda, deste ponto segue o rio para Nordeste até P01 (583.679,76; 
7.224.781,66) na Avenida João Manoel dos Santos Ribas, seguindo a avenida para 
Sul até a interseção com a Avenida Visconde de Taunay, deste ponto segue a 
avenida para Nordeste até o cruzamento com a Rua Uruguai, seguindo a rua para 
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Sudeste até a Avenida Doutor Vicente Machado, deste ponto segue a avenida para 
Sudeste até a interseção com a Rua Doutor Colares, seguindo a rua para Oeste até 
P02 (584.132,99; 7.224.110,14), deste ponto segue em linha seca para oeste até 
P03 (584.073,95; 7.224.107,84) sobre o Arroio do Padre, deste ponto segue o arroio 
para Sudoeste retornando assim para o ponto inicial 0PP. 

 

PERIMETRO BAIRRO UVARANAS 

O perímetro do bairro Uvaranas inicia em 0PP (591.616,88; 7.223.296,73),  sobre o 
cruzamento o Arroio Lajeadinho e  a linha férrea Trecho Estação Vila Velha - 
Estação Uvaranas, deste ponto segue o arroio para Sudeste até P01 (591.323,76; 
7.222.894,90), seguindo em linha seca para Sudoeste até P02 (591.226,60; 
7.222.810,05) na R. Euzébio de Queiroz, deste ponto segue a rua para Noroeste até 
P03 (589.375,80; 7.224.004,62), seguindo para Sudoeste em linha seca até P04 
(589.102,29; 7.223.069,80) sobre o Rio Marumbi, deste ponto segue o rio para 
Noroeste até P05 (588.864,21; 7.223.301,24), seguindo para o Sul em linha seca 
até P06 (588.863,09; 7.223.155,70) na Rua Elio Elvio Chaves, deste ponto segue a 
rua para Oeste até a interseção com a R. Helladio Vidal Correia, seguindo a R. 
Helladio Vidal Correia para Noroeste até P07 (588.574,40; 7.223.422,20), seguindo 
para Noroeste em linha seca até P08 (588.363,17; 7.223.462,58), seguindo para 
Sudoeste em linha seca até P09 (588.307,93; 7.223.246,40), deste ponto segue 
para Noroeste em linha seca até P10 (588.167,94; 7.223.376,16) sobre a R. 
Siqueira Campos, deste ponto segue a rua para Sudoeste até P11 (588.123,06; 
7.223.094,99), seguindo para Noroeste em linha seca até P12 (587.922,77; 
7.223.146,12), deste ponto segue para Sudoeste em linha seca até P13 
(587.922,77; 7.223.146,12) na R. Sete, seguindo pela rua para Oeste até P14 
(587.079,55; 7.223.033,43) sobre o Rio Teixeira Mendes, deste ponto segue o rio 
para Sul até a confluência com o Rio Branco, seguindo o Rio branco para Sudoeste 
até a confluência com o Arroio da Olaria, deste ponto segue o arroio para Noroeste 
até P15 (585.408,88; 7.224.130,97) na R. Joaquim Nabuco, seguindo a rua para 
Oeste até a interseção com a R. Ermelino de Leão no P16 (585.269,77; 
7.224.152,70), seguindo rua Nordeste até se transformar em R. Conselheiro 
Barradas, continua seguindo a rua para Nordeste até a interseção com a R. Catão 
Monclaro, deste ponto segue a rua para Noroeste até a interseção com a R. Rocha 
Pombo, seguindo esta para Norte até P17 (585.250,38; 7.225.172,28) sobre o Arroio 
da Universidade, seguindo arroio para Sudeste até a confluência com o Arroio Pilão 
da Pedra, deste ponto segue o arroio pra Nordeste até P18 (586.459,85; 
7.225.955,57), deste ponto segue em linha seca para Sudeste até P19 (586.470,39; 
7.225.940,52) na esquina da R. Dom Bosco com R. Vergílio Carneiro Gomes, 
seguindo a R. Dom Bosco para Sudeste até P20 (586.626,77; 7.225.694,20), deste 
ponto continua para Sudeste em linha seca até P21 (586.660,10; 7.225.641,84) 
sobre a R. Fagundes Varela, deste ponto segue a rua para Sudoeste até a 
interseção com a R. Aníbal Theófilo, seguindo a mesma para Sudeste até a 
interseção com a R. Dr. João Cecy Filho, deste ponto segue a rua para Nordeste até 
a interseção com a R. Bortolo Nadal, seguindo a rua para Sudeste até a interseção 
com a R. Almirante Barroso, deste ponto segue a rua para Nordeste até o 
cruzamento com a R. Papa João XXIII seguindo a rua para Sudeste até a interseção 
com a R. Quinze de Setembro, deste ponto segue a rua para Nordeste até ao 
acesso à R. Rio Negro, seguindo esta para Leste até o retorno viário, no qual se 
torna R. Saçafras e continua seguindo para leste até a interseção com a R. 
Leopoldo Froes no P22 (588.586,24; 7.225.496,37), deste ponto segue em linha 
seca para Nordeste até P23 (588.602,17; 7.225.518,72), sobre a linha férrea 
América Latina Logística (ALL), seguindo a linha férrea para Sudeste até P24 
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(589.778,95; 7.225.268,04), deste ponto segue em linha seca até P25 (589.822,22; 
7.225.273,42) ambos sobre as linhas férreas, a partir desse ponto segue a linha 
férrea para Nordeste até P26 (590.084,43; 7.226.148,56) sobre o Rio Verde, 
seguindo o rio para Leste até P27 (592.331,05; 7.225.888,03), deste ponto segue 
em linha seca para Sudoeste até P28 (592.098,65; 7.224.888,70) sobre a Estr. Pery 
Pereira da Costa, seguindo a rua para Leste até P29 (592.647,66; 7.224.855,95), 
sobre o Arroio Lajeadinho, deste ponto segue o arroio para Sudoeste retornando 
assim para o ponto inicial 0PP. 

 

ANEXO VII – LEI 14.532  - GLOSSARIO 

 

Município: é ente jurídico e político, com poder de auto-governo, auto-
administração e auto-organização, dotado de competência legislativa privativa e 
integrante da federação brasileira, seu fundamento de existência está ligado 
diretamente aos textos dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 31 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988; 

Perímetro Urbano: é a linha limítrofe das zonas ou áreas urbanas fixadas por lei 
municipal; além do perímetro urbano da sede do Município, podem existir outros 
limitando as zonas urbanas isoladas, ou sedes dos distritos; 

Distrito-Sede: é sinônimo de Cidade ou Sede do Município, consiste no núcleo 
urbano, independentemente do número de sua população, que concentra atividade 
econômica não-agrícola ou pecuária, abriga os principais prédios públicos e se 
configura como sede do Governo Municipal; 

Distrito Administrativo: é divisão territorial do Município para fins de administração 
dos interesses públicos, diretamente vinculado ao Distrito-Sede; 

Sede Urbana de Distrito Administrativo: é o núcleo urbano expressamente 
delimitado em lei, caracterizado pela concentração de atividades econômicas de 
natureza predominantemente não agrícola ou pecuária, diretamente vinculado ao 
Distrito-Sede para fins de administração pública; 

Zona Urbana: o mesmo que Área Urbana; sob o aspecto político-administrativo é a 
área situada dentro dos perímetros urbanos do Distrito-Sede, das Sedes Urbanas 
dos Distritos Administrativos e das Áreas Urbanas Isoladas; sob o aspecto tributário 
é a zona definida por lei municipal de acordo com os requisitos do Código Tributário 
Nacional; 

Zona Rural: é toda a extensão do território municipal que não esteja abrangida no 
Distrito-Sede, nas Sedes Urbanas dos Distritos Administrativos ou nas Áreas 
Urbanas Isoladas, na qual predominam as atividades agrícolas ou pecuárias; 

Área Urbana Isolada: é toda área expressamente definida como tal em lei 
municipal, observados os critérios do Código Tributário Nacional, e que não esteja 
abrangida no Distrito-Sede e nas Sedes Urbanas dos Distritos Administrativos, 
diretamente vinculada ao Distrito-Sede para fins de administração pública. 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

Lei nº 14.533 – Pag. 1/14 

 

 
L   E   I    1 4. 5 3 3, de 23/12/2022 

 
Dispõe sobre a transferência de 
potencial construtivo adicional, por 
meio da outorga onerosa e a 
transferência do direito de construir 
instituídos pelo Plano Diretor do 
Município de Ponta Grossa. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Extraordinária realizada no dia 15/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 457/2019, 
de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte 

 

L  E  I 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º       O Município de Ponta Grossa poderá conceder potencial construtivo 
adicional, a ser acrescido ao potencial construtivo básico estabelecido 
pela Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, em áreas 
selecionadas do território municipal e segundo os objetivos do 
planejamento urbano, dentro das diretrizes e procedimentos 
estabelecidos por esta Lei e pela Lei nº 14.482/2022 de Revisão do 
Plano Diretor. 
 

Art. 2º        A aquisição de potencial construtivo adicional, até o máximo permitido 
segundo cada tipo de zoneamento, conforme o estabelecido nos 
Quadros I e II, em anexo, parte integrante desta Lei, poderá ser feita por 
Outorga Onerosa do Direito de Construir e Transferência do Direito de 
Construir segundo as regras e limitações estabelecidas nesta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

SEÇÃO I 

DO CONCEITO E UTILIZAÇÃO 

Art. 3º        A Outorga Onerosa do Direito de Construir — OODC é a concessão 
emitida pelo Município de Ponta Grossa, nos termos desta Lei, para o 
proprietário de um imóvel edificar acima dos índices urbanísticos básicos 
estabelecidos, mediante contrapartida financeira, de modo a propiciar 
maior adensamento em áreas dotadas de infraestrutura e captar recursos 
financeiros que serão aplicados no ordenamento e direcionamento da 
ocupação urbana. 
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§ 1º Este instrumento urbanístico será utilizado preferencialmente para 
aumentar o volume da área de uso habitacional, em edificações 
habitacionais, nas zonas em que esse aumento for permitido. 

§ 2º Em casos excepcionais, este instrumento também poderá ser utilizado 
para atender programas de regularização de edificações habitacionais e 
não habitacionais, tais como autorizado na Lei do Plano Diretor 
Municipal. 

Art. 4º   Com o objetivo de monitorar e buscar o equilíbrio na aplicação deste 
instrumento será instituído um Grupo de Acompanhamento, coordenado 
pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa 
(IPLAN) com a participação de Secretarias e demais órgãos afins. 

 
Art. 5º   Para obter a permissão de edificar nos termos desta Lei, o interessado 

deve comprovar a transferência de recursos em dinheiro, no montante 
calculado, ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU) 
instituído pela Lei Municipal nº 12.821/2017. 

 
Art. 6º   Os recursos auferidos com a concessão da outorga onerosa serão 

aplicados nas finalidades previstas no artigo 31 da Lei Federal n. 
10.257/2001 – Estatuto da Cidade, a saber: 
 

I. regularização fundiária; 
II. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
III. constituição de reserva fundiária; 
IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII. criação  de   unidades  de  conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; 
VIII. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 
 

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo definirá anualmente, por proposta do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa (IPLAN), 
a distribuição do percentual que será destinado para cada um dos incisos 
acima. 

Art. 7º   O Quadro I e Anexos I, parte integrante desta Lei, estabelecem os 
acréscimos aos índices urbanísticos básicos e as zonas passíveis de 
aplicação da outorga onerosa do direito de construir para os seguintes 
parâmetros urbanísticos e situação:  
 

I.  coeficiente de aproveitamento máximo; 

II. altura máxima;  

Parágrafo único. Além do disposto no Quadro I e Anexo I, parte integrantes desta  
lei, os lotes em que se opera essa outorga onerosa devem atender aos 
demais parâmetros da legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do 
Solo. 

Art. 8º   Não será concedida a isenção de cobrança da outorga onerosa do direito 
de construir para novas edificações, exceto em empreendimentos 
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inclusivos de habitação de interesse social e empreendimentos de  
habitação  coletiva  definidos pela Lei do Plano Diretor Municipal 
realizados  pelo Município de Ponta Grossa, e equipamentos públicos de 
caráter social. 
 

Art. 9º    Formalizado o pagamento, a permissão para construir nos termos desta 
lei será incorporada ao lote. 

 
Art. 10    A concessão da outorga onerosa do direito de construir terá validade de 

2 (dois) anos a partir da data de formalização do pagamento 
devidamente averbado junto ao Registro Público competente.   

 
§1º No caso de o requerente não usufruir da permissão concedida, não 

haverá devolução da importância paga.    

§ 2º  Vencido o prazo da permissão, o requerente poderá renovar o prazo por 
1 (um) ano mais, mediante o pagamento de uma taxa de renovação 
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor pago, calculado a partir 
da correção monetária desse valor inicial. 

SEÇÃO II 

DO CÁLCULO DO VALOR A SER COBRADO 

Art. 11  A construção de ático, além de um terço da área do pavimento 
imediatamente inferior, se dará mediante aquisição de potencial 
construtivo referente à área acrescida, aplicando-se a fórmula de cálculo 
prevista no artigo 13 e seus parágrafos. 

Art.12      Os cálculos para a cobrança da outorga onerosa do direito de construir 
nas aplicações relacionadas no artigo 6º, incisos I a VI, devem considerar 
o valor de mercado do metro quadrado do lote onde se opera a outorga.   
 

Parágrafo único. O valor de mercado do metro quadrado do lote em que se opera a 
outorga onerosa do direito de construir será avaliado pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, obedecendo às Normas Brasileiras editadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que regem os 
procedimentos na área de Engenharia de Avaliações. 

Art. 13  No cálculo da cobrança para o aumento de coeficiente de 
aproveitamento adota-se a seguinte fórmula:  

 

Cp = F x   Vt 

                 CA 

Sendo: 

Cp = Valor da contrapartida por metro quadrado (m²) da construção adicional 

F = Fatores que alterarão para mais ou para menos o valor por metro quadrado (m²) 
do potencial adicional 

Vt = Valor do metro quadrado (m²) parametrizado 
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CA = Coeficiente de aproveitamento básico 

§ 1º  O fator de ajuste será de 0,2 (dois décimos) no primeiro ano, 0,4 (quatro 
décimos) no terceiro ano, 0,6 (seis décimos) no quinto ano, 0,8 (oito 
décimos) no sétimo ano e 1 (um) no nono ano. 

§ 2º O fator de ajuste será igual a 0 (zero) para as Habitações de Interesse 
Social (HIS ). 

CAPÍTULO III 

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

SEÇÃO I 

DO CONCEITO E UTILIZAÇÃO 

Art. 14  A Transferência do Direito de Construir – TDC, também denominada 
transferência de potencial construtivo, é a autorização expedida pelo 
Município ao proprietário do imóvel urbano, privado ou público, para 
edificar em outro local, ou alienar mediante escritura pública, o potencial 
construtivo de determinado lote, utilizando esse potencial para aumentar 
os parâmetros de porte e área de usos não habitacionais. 

 
Art. 15  Será autorizada a transferência do direito de construir para um ou mais 

lotes, quando o imóvel ficar impedido de utilizar em sua própria 
localização, total ou parcialmente, o seu potencial construtivo, devido às 
seguintes situações: 

 
I. limitações relacionadas à preservação do patrimônio ambiental natural e 

cultural;  
II. promoção, proteção e preservação do patrimônio ambiental natural e 

cultural;  
III. implantação e melhoramento de equipamentos públicos urbanos e 

comunitários,  e espaços de uso público e lazer;   
IV. implantação  e  melhoramento  de  sistema  viário  básico  e  transporte  

público coletivo;   
V. proteção e preservação dos mananciais; 
VI. programas  de  regularização  fundiária,  urbanização  de  áreas  

ocupadas  por população de baixa renda e habitação de interesse social.  
 
Art. 16  Com o objetivo de monitorar e buscar o equilíbrio na aplicação deste 

instrumento, inclusive readequando sua destinação, será instituído um 
Grupo de Acompanhamento, coordenado pelo Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Ponta Grossa (IPLAN), com a participação de 
Secretarias e demais órgãos afins. 

 
Art. 17  O Quadro II e Anexo II, parte integrante desta Lei, estabelecem as zonas 

passíveis de aplicação da transferência do direito de construir para os 
seguintes parâmetros urbanísticos e situação: 

 
I. coeficiente de aproveitamento máximo;  
II. altura máxima. 
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Parágrafo único. O potencial construtivo a ser absorvido pelo lote estará limitado 
aos parâmetros urbanísticos máximos previstos para as zonas em que o 
lote receptor estiver localizado. 

Art. 18  A construção de ático, além de um terço da área do pavimento 
imediatamente inferior, se dará mediante aquisição de potencial 
construtivo referente à área acrescida, aplicando-se a fórmula de cálculo 
prevista no artigo 13 e seus parágrafos.   

 

SEÇÃO II 

DO CÁLCULO DO VOLUME A SER TRANSFERIDO 

Art. 19 Quando o terreno estiver desprovido de edificações, ou quando a 
propriedade do imóvel for transferida ao poder público, o proprietário 
poderá alienar ou exercer em outro local o direito de construir relativo ao 
Coeficiente de Aproveitamento (CA) básico do terreno. 
 

Art. 20      No cálculo do volume a ser transferido nas situações indicadas no art. 17 
desta Lei, adota-se a seguinte fórmula: 

 
Pt = Pc x  Vmc 

                 Vmr  

Sendo: 

Pt = Potencial Construtivo Transferível 

Pc = Potencial Construtivo do imóvel cedente sem edificação  

Vmc = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel que cede o potencial, 
determinado pela Comissão Municipal de Avaliação ou Planta Genérica 
de Valores 

Vmr = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel que recebe o potencial, 
determinado pela Comissão Municipal de Avaliação ou Planta Genérica 
de Valores 

Art. 21  Caso exista edificação no terreno, a diferença do potencial a ser 
transferido será entre o potencial construtivo permitido pelo Coeficiente 
de Aproveitamento e a área já construída no terreno. 

 
Art. 22 No cálculo do volume a ser transferido na situação indicada no art. 19 

desta Lei, adota-se a seguinte fórmula: 
 

Pt = PCc x  Vmc 
                    Vmr  
Sendo: 
Pt = Potencial Construtivo Transferível 
Vmc = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel que cede o potencial, 

determinado pela Comissão Municipal de Avaliação ou Planta Genérica 
de Valores 
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Vmr = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel que recebe o potencial, 
determinado pela Comissão Municipal de Avaliação ou Planta Genérica 
de Valores 

PCc = Potencial Construtivo do imóvel cedente com edificação 
  PCc = (A x CAc) - ACc 
A = Área do lote cedente  
CAc = Coeficiente de aproveitamento do lote cedente 
ACc = Área construída existente no lote cedente 
 
 
Art. 23  A transferência do direito de construir será efetuada por autorização 

especial expedida pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Ponta 
Grossa (IPLAN), ouvidos os órgãos e entidades competentes, 
compreendendo: 

 
I. Certidão onde a concessão de potencial transferível é garantida ao 

proprietário, obedecidas às condições desta lei e demais diplomas legais;  
II. Autorização para a utilização do potencial construtivo transferido, 

previamente à emissão de alvará de  construção,  especificando  os  
parâmetros máximos  de coeficiente de aproveitamento, número de 
pavimentos, uso, porte e acréscimo de ático passíveis de transferência, 
obedecidas as condições desta lei e demais diplomas legais.   

 
Art. 24  A transferência do direito de construir será averbada no registro 

imobiliário competente, à margem da matrícula do imóvel que cede o 
potencial construtivo. 

 
Parágrafo único. A averbação deverá conter, além do disposto no caput deste 

artigo, as condições de proteção, preservação e conservação do bem de 
origem da transferência do direito de construir, e outras condições 
quando aplicáveis.  

CAPÍTULO IV 

DO PROCEDIMENTO 

Art. 25 Os interessados em se utilizar dos institutos constantes nesta Lei 
deverão apresentar Requerimento ao Departamento de Urbanismo do 
Município de Ponta Grossa, do qual deve constar o coeficiente de 
aproveitamento (CA) adicional pretendido, para análise de sua 
disponibilidade em estoque, e a informação do número do processo de 
Alvará de Construção a que se vincula, conforme previsto pelo art. 28, da 
Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conforme o art.147 e 
seguintes da Lei do Plano Diretor Municipal.  

 
Art. 26  O requerimento deverá ser autuado em processo próprio, devendo ser 

instruído com os seguintes documentos:  
 

I. Instrumento de Procuração - original acompanhado de cópia simples (a 
cópia ficará retida), exigido somente nos casos de solicitações 
formuladas por intermédio de representante legal do interessado;  

II.  Cédula de Identidade – RG – original acompanhada de cópia simples (a 
cópia ficará retida) do interessado, bem como da Cédula de Identidade – 
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RG – original do representante legal, acompanhada de cópia simples (a 
cópia ficará retida); 

III.  Contrato Social, do qual deverá constar o representante legal da pessoa 
jurídica, bem como os poderes de representação - cópia simples (ficará 
retida);  

IV.  título de propriedade do imóvel, atualizado e registrado em Cartório de 
Registro de Imóveis - cópia simples (ficará retida).  

V.  Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício - cópia simples 
apenas da notificação de lançamento (ficará retida); e  

VI.  protocolo de abertura de processo de alvará de construção ou a 
indicação do número do respectivo processo. 

Art. 27       Os processos deverão seguir os seguintes trâmites:  
 

I.  o processo administrativo deverá ser autuado;  
II.  o processo será encaminhado ao Departamento de Urbanismo, que 

analisará a disponibilidade de potencial construtivo adicional requerido 
para o imóvel referido e, em havendo essa disponibilidade, encaminhará 
o processo ao Instituto de Pesquisa e Planejamento de Ponta Grossa - 
IPLAN, conforme o caso, fazendo com que o processo de outorga 
onerosa ou transferência do direito de construir acompanhe o processo 
de alvará de Construção; 

III.  concluído o processo de análise e estando o projeto em condições de 
aprovação, o Departamento de Urbanismo encaminhará o mesmo para a 
Secretaria da Fazenda informando o coeficiente de aproveitamento (CA) 
total do projeto e o equivalente, em metros quadrados, ao CA adicional;  

IV.  a Secretaria Municipal da Fazenda deverá calcular o valor da OODC com 
base em certidão de valor venal emitida na data, de acordo com a 
equação constante nesta Lei conforme o caso para dar ciência ao 
interessado sobre o valor a ser pago pela OODC, em caso de aceite, 
gerar a respectiva Guia de Arrecadação Municipal para o pagamento da 
contrapartida financeira, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 
emissão da guia; (NR) V - o interessado deverá efetuar o pagamento em 
uma única parcela;  

VI.  retornando o processo ao Departamento de Urbanismo, este expedirá a 
certidão de outorga onerosa ou certidão de transferência do direito de 
construir, em 3 vias, uma constando do processo, outra para arquivo do 
interessado e a terceira a ser anexada ao processo de Alvará de 
Construção  

VII.  para os casos de não aceitação do valor calculado, o processo será 
arquivado, comunicando- se ao interessado.  

 
§ 1º A expedição da Certidão de que trata o inciso VI deste artigo ficará 

condicionada ao pagamento integral da contrapartida financeira pelo 
interessado.  

§ 2º  A Certidão será publicada no Diário Oficial do Município.  

§ 3º O prazo de validade da Certidão será o mesmo do Alvará de Construção, 
conforme estabelece a Lei Municipal que instituiu o Código de Obras e 
Edificações do Município. 

§ 4º Em havendo alteração do projeto e emissão de novo Alvará de 
Construção no transcurso do prazo mencionado no parágrafo anterior, a 
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validade da Certidão e do potencial construtivo adicional atribuído ao 
imóvel ou transferência do direito de construir será a mesma do novo 
alvará emitido.  

§ 5º  Na hipótese de um novo projeto ou de um substitutivo que venha a exigir 
potencial construtivo adicional ou transferência de direito de construir 
maior que o conferido pela Certidão original, poderá ser efetivada a 
compra de potencial construtivo suplementar, se houver estoque de 
potencial construtivo no setor, obedecendo-se os limites definidos em 
Lei.  

§ 6º  Se o novo projeto, de que trata o § 5º, utilizar potencial construtivo 
adicional inferior ao que fora objeto da Certidão original, não haverá 
devolução do valor pago.  

§ 7º Caso o potencial construtivo ou a transferência de direito de construir 
adicional outorgado não seja utilizado, no prazo de até no máximo dois 
anos prorrogáveis por mais dois anos a partir da obtenção da Certidão 
original, o direito adicional de construir será extinto e o potencial que fora 
outorgado voltará a integrar o estoque do setor, não havendo devolução 
do valor pago. 

Art. 28  O Alvará de Construção somente poderá ser expedido, pelo 
Departamento de Urbanismo, mediante a presença, nos processo, da 
Certidão mencionada neste Capítulo. 
 

Art. 29  Se na análise do projeto for constatada diferença entre o potencial 
adicional necessário à realização do projeto e o coeficiente de 
aproveitamento (CA) adicional definido na certidão, o interessado deverá 
corrigir o pedido, reiniciando-se os procedimentos descritos neste 
Capítulo. 
 

Art. 30  Caso o Departamento de Urbanismo verifique que um projeto em análise 
excede o coeficiente de aproveitamento básico, será consultado o 
Instituto de Pesquisa e Planejamento de Ponta Grossa – IPLAN, sobre a 
existência de estoque de potencial construtivo adicional no setor, de 
forma a orientar o interessado a rever o projeto, adequando o coeficiente 
de aproveitamento, nos termos desta Lei. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 31.  O procedimento relativo a TDC será regulamentada via decreto 
municipal.  

Art. 32  Com o objetivo de monitorar e buscar o equilíbrio na aplicação dos 
instrumentos de aquisição de potencial construtivo adicional, definidos 
nesta Lei, será instituído um Grupo de Acompanhamento, com a seguinte 
composição: 
 

I. 1 (um) representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Ponta Grossa – IPLAN, que coordenará as atividades desse Grupo; 
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II. 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Planejamento – SMIP; 

III. 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda – SMF; 
IV. 1. (um) representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMA; 
V. 1 (um) representante da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - 

PROLAR ; 
VI. 1 (um) representante do Conselho Municipal da Cidade de Ponta Grossa 

– CONCIDADE 
VII. 1 (um) representante da Fundação Municipal de Cultura – FMC. 

 
§ 1º  As recomendações exaradas por esse Grupo serão feitas por maioria 

simples, cabendo à coordenação o voto de desempate. 

§ 2º  Todos os representantes terão um suplente que substituirá o titular nos 
casos de ausência ou qualquer outro impedimento. 

Art. 33  Os casos omissos serão submetidos à análise do Conselho Municipal de 
Urbanismo – CMU através de decisão motivada e considerando os 
princípios adotados pelo Plano Diretor. 
 

Art. 34      Os parâmetros de uso e ocupação do solo e as demais normas fixadas 
pela Lei nº 6329/1999, terão 1 (um) ano de prazo de validade, contados a 
partir da data de vigência desta Lei, renovável uma única vez por igual 
período, para: 

 
I. projetos já licenciados; 
II. projetos em tramitação, protocolados nos órgãos competentes 

anteriormente à data de vigência desta lei. 
 

Parágrafo único. As informações constantes nas consultas de construção 
expedidas anteriormente à data de vigência desta lei terão validade de 
180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua expedição. 

Art. 35       Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 36       Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022. 

 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

Procurador Geral do Município  
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QUADRO I – PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA AS ZONAS DE APLICAÇÃO DA OUTORGA ONEROSA 
DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 

TAXA DE 
PERMEABILID

ADE (TP)

ZCH Zona Central Histórica 360 12,0 3 5 80% 50% 10% 8 15 3 (C) 1,5 + 0,2 (n-4)

ZT Zona de Transição 360 12,0 4 6 80% 50% 10% 12 20 3 C) 1,5 + 0,2 (n-4)

ZEU 1 Zona de Estruturação Urbana 1 360 12,0 5 7 80% 50% 10% 5 1,5 + 0,2 (n-4)

ZEU 2 Zona de Estruturação Urbana 2 360 12,0 3 5 80% 50% 10% 5 1,5 + 0,2 (n-4)

ZEA Zona de Estruturação Ambiental 360 (J) 12,0 (J) 1 2 25% 5 1,5 + 0,2 .n

ZM3 Zona Mista 3 300 10,0 2 4 20% 6 8 5 1,5 + 0,2 (n-4)

ZM4 Zona Mista 4 360 12,0 3 5 10% 8 12 5 1,5 + 0,2 (n-4)

(G)50%

SIGLA TESTADA (m) BÁSICO

50%

(F)

50%

NOME DA ZONA LATERAL/     
FUNDOS ÁREA (m²)

ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

LOTE MÍNIMO COEFICIENTE DE   
APROVEITAMENTO (CA)

NÚMERO DE 
PAVIMENTOS (B) 

TAXA DE OCUPAÇÃO 
(TO)

RECUO E AFASTAMENTOS 
MÍNIMOS (m) (D) (E)

MÁXIMO (A) BASE TORRE

(F)

BÁSICO MÁXIMO (A) FRONTAL 
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(C) O recuo deve ser destinado à ampliação dos passeios, sendo livre de qualquer obstáculo

(D) As edificações de até 2 pavimentos poderão colar em uma das divisas, desde que não possua aberturas na face correspondente

(E) O embasamento nas zonas de estruturação urbana deve obrigatoriamente obedecer ao recuo padrão de 5 metros.

(A) Para a utilização além do coeficiente básico (CA Básico) até o coeficiente máximo (CA Máximo) é necessário a aplicação da Operação Urbana Consorciada (OUC), Outorga Onerosa do Direito de Construir 
(OODC) e da  Transferência  do Direito de Construir

(F) As edificações não devem ultrapassar a linha de projeção de 70 (setenta) graus, medida a partir de cada um dos eixos das vias lindeiras à quadra, até o ponto mais elevado da edificação.  Para 
determinação da altura máxima deve ser considerado o menor valor obtido de H, de acordo com a fórmula abaixo:

(G) As edificações não devem ultrapassar a linha de projeção de 50 (setenta) graus, medida a partir de cada um dos eixos das vias lindeiras à quadra, até o ponto mais elevado da edificação.  Para 
determinação da altura máxima deve ser considerado o menor valor obtido de H, de acordo com a fórmula abaixo:

(J) Para edificações acima de 4 pavimentos o lote mínimo é de 450m² e a testada mínima de 15

(B) O pé-direito livre mínimo dar-se-á sob vigas e outros elementos estruturais; sendo a medida vertical de 1 (um) pavimento da edificação, do piso ao teto acabado ou do piso ao forro, com no máximo 3,40m 
(três metros e quarenta centímetros) de altura.

𝐻𝐻 =  5,5𝐴𝐴 + 2,75𝐿𝐿
2  

H= Altura da edificação 

A= Afastamento frontal da edificação 

L= Largura média da rua 

𝐻𝐻 =  2,4𝐴𝐴 + 1,19𝐿𝐿
2  

H= Altura da edificação 

A= Afastamento frontal da edificação 

L= Largura média da rua 
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QUADRO II – PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA AS ZONAS DE APLICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO 
DIREITO DE CONSTRUIR 

 

TAXA DE 
PERMEABILID

ADE (TP)

ZCH Zona Central Histórica 360 12,0 3 5 80% 50% 10% 8 15 3 (C) 1,5 + 0,2 (n-4)

ZEP Zona Especial de Parques  -  -  -  - 60%  -  - - -

(C) O recuo deve ser destinado à ampliação dos passeios, sendo livre de qualquer obstáculo

(D) As edificações de até 2 pavimentos poderão colar em uma das divisas, desde que não possua aberturas na face correspondente

(E) O embasamento nas zonas de estruturação urbana deve obrigatoriamente obedecer ao recuo padrão de 5 metros

(B) O pé-direito livre mínimo dar-se-á sob vigas e outros elementos estruturais; sendo a medida vertical de 1 (um) pavimento da edificação, do piso ao teto acabado ou do piso ao forro, com no máximo 3,40m 
(três metros e quarenta centímetros) de altura.

20%

(A) Para a utilização além do coeficiente básico (CA Básico) até o coeficiente máximo (CA Máximo) é necessário a aplicação da Operação Urbana Consorciada (OUC), Outorga Onerosa do Direito de Construir 
(OODC) e da  Transferência  do Direito de Construir

SIGLA TESTADA (m) BÁSICONOME DA ZONA ÁREA (m²)

ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

LOTE MÍNIMO COEFICIENTE DE   
APROVEITAMENTO (CA)

NÚMERO DE 
PAVIMENTOS (B)

TAXA DE OCUPAÇÃO 
(TO)

RECUO E AFASTAMENTOS 
MÍNIMOS (m) (D) (E)

MÁXIMO (A) BASE TORRE BÁSICO MÁXIMO (A) FRONTAL LATERAL/     
FUNDOS 
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ANEXO I – MAPA DAS ZONAS PARA APLICAÇÃO DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 
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ANEXO II – MAPA DAS ZONAS PARA APLICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 
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L   E   I    Nº    1 4. 5 2 2, de 23/12/2022 
 
Aprova o Código de Obras e de 
Edificações do Município de Ponta 
Grossa. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na 

Sessão Extraordinária realizada no dia 15/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 455/2019, de 
autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte 

 
L   E   I 

 
CAPÍTULO I 

 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Fica instituído o Código de Obras e Edificações do Município de Ponta 
Grossa, que estabelece normas para aprovação de projetos, execução de 
obras e instalações, assim como de preservação de obras e edificações, 
públicas ou privadas, mediante procedimentos de licenciamento para sua 
execução. 
 

§ 1º As edificações que estiverem sujeitas à regulamentação de um mesmo 
assunto por meio de outras leis e normas de demais órgãos públicos, 
sejam eles estaduais ou federais, deverão atender tanto esta Lei quanto 
às normas dos órgãos a que estiverem sujeitas, fazendo prevalecer o 
parâmetro mais restritivo. 

 
§ 2º Todos os projetos, obras, instalações e o funcionamento também deverão 

estar adequados às normas, códigos e legislações municipais, estaduais 
e federais vigentes relacionadas ao meio ambiente, saúde, vigilância 
sanitária, de prevenção contra incêndios, de acessibilidade e de proteção 
ao patrimônio histórico e cultural, quando for o caso. 

 
Art. 2º Todas as ações de construir, reconstruir, reformar, restaurar, regularizar, 

demolir, acrescer e decrescer espaços nas edificações, transformar usos 
internos ou externos, regularizar construções existentes, bem como 
realizar quaisquer obras de infraestrutura em logradouros públicos ou 
espaços privados, somente poderão ser executadas após concessão de 
alvará pelo Município de Ponta Grossa, de acordo com as exigências 
contidas neste Código e mediante documento de responsabilidade técnica 
por profissional legalmente habilitado. 
 

§ 1º Serão isentos de alvará os seguintes casos:  
 

I. limpeza e pintura interna e externa de edifícios que não exijam a instalação 
de tapumes;  

II. reformas que não impliquem em acréscimo ou decréscimo da área 
construída do imóvel, que atendam aos índices estabelecidos pela Lei do 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, que não afetem os elementos 
construtivos e estruturais que interfiram na segurança, estabilidade e 
conforto da edificação e que não comprometam a segurança das 
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edificações do entorno; 
III. obras abertas como jardins, muros internos ao lote, piscinas descobertas 

de uso privativo, fontes decorativas e instalações subterrâneas, tais como 
cisternas ou tubulações, desde que não comprometam a taxa mínima de 
permeabilidade do solo e os demais parâmetros de ocupação do solo, 
definidos na Lei do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, e não 
comprometa a segurança das edificações do entorno; 

IV. substituição dos pisos e de revestimentos, ou de forros e telhas, desde que 
não implique em acréscimo de área ou alteração de uso ou estrutura da 
edificação; 

V. reformas comerciais ou de vitrines que não alterem dimensões na 
edificação, a posição do estabelecimento no logradouro ou causem 
qualquer dano de poluição visual na paisagem e que não alterem as 
dimensões da edificação nem sua fachada; 

VI. grades, cercas e telas de vedação do lote; 
VII. construção de muro frontal com até 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros) de altura, desde que não possua cerca elétrica;  
VIII. serviços em edificações em situação de risco iminente com comprovação 

de laudo técnico da Defesa Civil 
IX. edificação de madeira ou alvenaria para habitação, bem como galpão de 

madeira ou alvenaria que não ultrapassem a área de 70,00 m2 (setenta 
metros quadrados) e não necessitem de conhecimentos especiais para 
suas execuções.  
 

§ 2º Nos casos que produzam resíduos, estes deverão ser devidamente 
segregados e destinados, sob orientação do responsável técnico, recaindo 
a responsabilidade, em caso de descumprimento, ao proprietário ou 
possuidor legal do imóvel, conforme legislação específica. 

 
Art. 3º Integram este Código os seguintes anexos:  

 
I. Anexo I - Glossário de Definições e Termos Técnicos;  
II. Anexo II - Subsolos - Figuras 01 a 07; 
III. Anexo III - Áreas Mínimas por Compartimento - Unidades Habitacionais; 
IV. Anexo IV - Áreas Mínimas por Compartimento - Condomínio Edilício; 
V. Anexo V - Áreas Mínimas por Compartimento - Edificações Não 

Habitacionais; 
VI. Anexo VI – Áreas Mínimas de Habitação de Interesse Social 
VII. Anexo VII - Vagas de Estacionamento Privativos e Coletivos. 

 
SEÇÃO I 

DOS PRINCÍPIOS 
 

Art. 4º As disposições contidas neste Código serão utilizadas 
complementarmente aos princípios e objetivos do Plano Diretor Municipal  
 
e integradas aos demais códigos e instrumentos legais de 
desenvolvimento urbano, especialmente às Leis de Parcelamento do Solo 
Urbano, Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, Diretrizes e Hierarquias 
do Sistema Viário Municipal, bem como àquelas disciplinadoras do 
licenciamento de atividades econômicas ou da proteção dos patrimônios: 
natural, histórico, material, cultural ou meio ambiente, às Normas Técnicas 
Brasileiras e às legislações federal e estadual pertinentes.  
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§ 1º O titular do alvará do imóvel, o autor do projeto e/ou responsável técnico 
da obra deverão construir, implantar e usar os espaços de forma a cumprir 
sua função socioambiental, trazendo qualidade de vida crescente à cidade 
e evitando desperdício ou ônus para vizinhos e a sociedade em geral.  

 
§ 2º Fica proibida a emissão de alvarás para os imóveis embargados pelo 

órgão ambiental competente, ou onde seja verificada a existência de 
passivos ambientais de risco à saúde até a completa remediação do local. 

 
Art. 5º A aprovação de projetos para o licenciamento da respectiva obra junto ao 

Município será condicionada também aos parâmetros definidos na 
legislação urbanística e ambiental, legislação civil e normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
 

§ 1º Por ocasião da aprovação do projeto e do licenciamento da obra deverá 
ser garantido o cumprimento das normas técnicas e demais disposições 
federais e estaduais pertinentes complementares a este Código de Obras 
e Edificações, recaindo a responsabilidade civil, em caso de não 
cumprimento, sobre o titular do alvará, o autor do projeto e/ou o 
responsável técnico da obra.  

 
§ 2º O órgão gestor municipal de urbanismo verificará o cumprimento das 

Normas Técnicas Brasileiras relativas à acessibilidade e demais 
legislações pertinentes, especialmente da NBR 9050, ou norma técnica 
oficial que a substitua, de acordo com as disposições deste Código, de 
modo a adequar as construções às condições de acessibilidade, 
circulação e utilização pelas pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida.  

 
Art. 6º Ficam reservados à autoridade municipal competente, 

independentemente da existência de projeto previamente aprovado, os 
direitos de: 
 

I. indeferir, postergar ou suspender expedição de alvarás, nos casos em que 
a obra ou construção não atenda exigência prévia ou notificação de âmbito 
municipal, estadual ou federal de seu conhecimento; 

II. embargar a obra, indeferir a expedição do Habite-se e/ou do Alvará de 
Localização e Funcionamento, quando do não atendimento às normas e 
legislações pertinentes ou a inadequação dos espaços construídos quanto 
às orientações do Município ou disposições legais e normas técnicas; e  

III. aplicar sanções administrativas, mediante competente processo e 
comunicar o órgão fiscalizador da atividade profissional para que tome as 
providências cabíveis em relação ao profissional que não observar as 
disposições deste Código e demais normas e legislações pertinentes. 

 
SEÇÃO II  

DAS FINALIDADES 
 

Art. 7º A fim de garantir o atendimento aos índices urbanísticos e aos padrões 
coletivos de urbanidade, os projetos e a execução das obras no Município 
deverão atender às legislações pertinentes emanadas nos três níveis de 
governo, ficando a cargo do autor do projeto e/ou responsável técnico da 
obra, no exercício profissional e ramo da engenharia e arquitetura a que 
servem, obedecerem a todas essas normas, de modo a adequar 
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construções, segundo as seguintes diretrizes gerais:  
 

I. subordinação do interesse particular ao interesse coletivo;  
II. promoção e garantia, em condições de igualdade, dos direitos da pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida à acessibilidade nas 
edificações em geral e nos espaços públicos e à mobilidade, de acordo 
com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência;  

III. promoção da eficiência energética, da racionalidade no consumo dos 
recursos naturais e do conforto ambiental nas edificações, mediante 
adequados vãos de iluminação ou ventilação, dimensionamento de 
componentes, orientação solar na construção, ajuste físico climático, 
reutilização e separação dos resíduos operacionais e demais fatores de 
sustentabilidade;  

IV. integração arquitetônica, urbanística e paisagística dos projetos e das 
iniciativas de uso às realidades e condições ambientais e culturais do 
Município;   

V. promoção do desenvolvimento humano com qualidade de vida como fator 
relevante à produção e aos usos de espaços construídos; e  

VI. respeito aos espaços ambientais protegidos.  
 

CAPÍTULO II  
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 

 
SEÇÃO I  

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
 

Art. 8º É competência do Município, no âmbito do seu território, o licenciamento 
de todas as obras em áreas públicas ou privadas, mediante a verificação 
do cumprimento de todas as etapas do processo, inclusive a análise e a 
aprovação de projetos para implantação de obras nos terrenos, seus usos, 
suas áreas construídas e suas volumetrias, para posterior fiscalização de 
sua execução e da compatibilidade com este Código de Obras e 
Edificações e demais legislações e normas pertinentes. 
 

§ 1º Em qualquer período da análise e aprovação de projetos para implantação 
de obras nos terrenos, os órgãos competentes da Prefeitura poderão exigir 
que lhe sejam exibidas as plantas, cálculos, informações e documentos 
complementares que julgarem necessários. 

 
§ 2º A responsabilidade pelo cumprimento das exigências estaduais e federais 

incidentes sobre a obra licenciada é do titular do alvará, seja proprietário 
ou possuidor legal do imóvel, bem como do autor do projeto e/ou do 
responsável técnico pela obra, podendo o Município, conforme 
necessidade e mediante cooperação interinstitucional, interagir junto aos 
órgãos especializados nessas esferas de governo, para que deem parecer 
nos assuntos relacionados ao planejamento territorial regional, rural e 
urbano, à mobilidade urbana e regional, à acessibilidade e à defesa de 
patrimônio ambiental, histórico ou cultural, entre outros.  

 
§ 3º  A critério do Município, além de órgãos locais competentes, constituem 

possíveis intervenientes ao processo municipal para aplicação deste 
Código: 

I. o Conselho Municipal de Urbanismo (CMU), instituído pela Lei Plano 
Diretor Municipal que tem como atribuição julgar em segunda instância 
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questões referentes à matéria urbanística, propor questões a ele postas 
em caso de retiradas decisões, analisar e deliberar sobre os usos 
condicionados, considerando as diretrizes da legislação urbanística e a 
vocação da região, dentre outros; 

II. a população, por meio da participação em conferência, audiências e 
consultas públicas, inclusive nos casos de Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV); 

III. o Corpo de Bombeiros, órgão estadual de Segurança Pública e Defesa 
Civil, no que diz respeito à segurança predial contra incêndios, pânico e 
tragédias, na análise para prevenção de riscos aos cidadãos, instalações 
ou mercadorias; 

IV. órgãos federais e estaduais de proteção ao Meio Ambiente;  
V. concessionárias e permissionárias de serviços públicos em geral, 

transportes de passageiros, limpeza, redes de infraestrutura urbana ou 
outras;  

VI. os órgãos responsáveis pela fiscalização do exercício profissional, em 
especial os Conselhos profissionais envolvidos; 

VII. o Conselho Municipal da Cidade, órgão colegiado composto por membros 
do Poder Público e por entidades da comunidade local, instituído pela Lei 
Plano Diretor Municipal que tem como objetivo deliberar sobre os casos 
omissos da legislação pertinente à gestão territorial, considerando as 
diretrizes deste Código e a vocação da região. 

 
Art. 9º O órgão gestor municipal de urbanismo poderá exigir da parte interessada 

a aprovação prévia do projeto junto aos órgãos municipais, estaduais e 
federais afetos à gestão ambiental, de uso e ocupação do solo e à 
implantação de infraestrutura e serviços públicos que sejam capazes de 
causar impactos adversos ao meio ambiente, natural ou construído.  

 
Art. 10. O Município assegurará o acesso à legislação urbanística e edilícia 

municipal pertinente ao parcelamento, uso e à ocupação do solo, 
disponibilizando a legislação no portal da Prefeitura de Ponta Grossa. 

 
Art. 11. Para as obras que necessitem de implantação de mecanismos de 

contenção de cheias e/ou de drenagem das águas pluviais, fica sob a 
responsabilidade do órgão gestor municipal de obras públicas a análise 
dos projetos, sua aprovação, bem como, a emissão do Termo de Aceite 
de Projeto de Drenagem e/ou Contenção de Cheias, a ser incluído como 
requisito para o Habite-se. 

 
Art. 12. É prerrogativa do Município, através de seus órgãos competentes, 

averiguar a qualquer tempo, por amostragem ou outro método a seu 
critério, a qualidade das obras durante sua execução, uso ou manutenção, 
e, aplicar sanções previstas neste Código, no Código de Posturas e em 
outras leis específicas diante de descumprimento de qualquer 
regulamento, lei e norma edilícia, seja ela de âmbito municipal, estadual 
ou federal.  
 

§ 1º  Em qualquer período da execução da obra, os órgãos competentes da 
Prefeitura poderão exigir que lhe sejam exibidas as plantas, cálculos e 
demais detalhes que julgarem necessários. 

 
§ 2º Compete ao Município fiscalizar a manutenção das condições de 

segurança e salubridade das obras e edificações. 
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§ 3º Os fiscais municipais de obras e/ou posturas terão ingresso a todas as 
obras mediante a apresentação de identificação e vínculo com a 
Prefeitura, independentemente de qualquer outra formalidade. 

 
§ 4º Os fiscais municipais de obras e/ou posturas poderão, observadas as 

formalidades legais, inspecionar bens e documentos de qualquer 
natureza, desde que constituam objeto da presente legislação. 

 
SEÇÃO II  

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO  
TITULAR DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

 
Art. 13. A Aprovação de Projetos, Alvará de Construção, Certificado de Vistoria e 

Habite-se serão outorgados ao requerente desde que se verifique o 
cumprimento às condições urbanísticas estabelecidas pelo Município. 
 

§1º O titular do alvará de construção é o indivíduo que possui a propriedade 
do lote comprovado através do Registro de Imóveis, ou o indivíduo 
detentor de posse legal do lote comprovado através dos seguintes 
documentos a serem apresentados na aprovação de projetos: 

 
I. nome do requerente descrito em escritura pública de compra e venda, 

onde esteja mencionado que o mesmo possui toda posse, jus, domínio, 
direito e ação sobre o imóvel, devidamente acompanhada da matrícula 
atualizada no Registro de Imóveis; 

II. autorização para construção emitida pelo proprietário do lote, com firma 
reconhecida, identificando o titular do direito de construir, acompanhada 
da matrícula atualizada no Registro de Imóveis, conforme modelo de 
autorização disponibilizado pelo órgão gestor municipal de urbanismo; 

III. nomes de todos os herdeiros descritos em documento(s) que comprove(m) 
a ordem de sucessão hereditária, acompanhada da certidão de óbito do 
proprietário, e da anuência de todos os herdeiros e/ou meeiros, 
independentemente de inventário e/ou partilha, ou apresentação de termo 
de inventariante acompanhado de certidão de andamento processual que 
ateste tal condição, com autorização judicial após ouvidos os interessados.  
 

§ 2º  Quando o imóvel possuir mais de um proprietário ou possuidor legal 
deverá constar o nome de todos no projeto ou deverá ser apresentada 
anuência em documento à parte, com firma reconhecida, conforme  

 
                  modelo de autorização disponibilizado pelo órgão gestor municipal de 

urbanismo. 
 
§ 3º Em casos de hipoteca, cláusula resolutiva, penhor ou usufruto poderá ser 

exigida a anuência do(s) proprietário(s) do imóvel com firma reconhecida 
conforme modelo de autorização disponibilizado pelo órgão gestor 
municipal de urbanismo.  

 
§ 4º Nos demais casos de posse legal, além do justo título, poderá ser exigida 

anuência do(s) proprietário(s) do imóvel a critério do órgão gestor 
municipal de urbanismo. 

 
§ 5º A posse legal mencionada no §1º deste artigo pode decorrer do próprio 

instituto civil, e em conformidade com o Código Civil, como em decorrência 

 
 

Lei nº 14.522/2022 – Pag. 7/107 

 

de condições especiais que se fazem presentes no cotidiano, tais como 
autorizações, heranças, usufrutos, direitos de habitação, dentre outros. 

 
Art. 14. O titular do alvará de construção é responsável:  

 
I. pela veracidade dos documentos apresentados, não implicando sua 

aceitação por parte do Município em reconhecimento de direitos que dizem 
respeito a essas informações; 

II. por contratar profissionais legalmente habilitados para atuar como autores 
do projeto e/ou responsável técnico da obra, na coordenação e execução 
dos projetos e obras referentes a sua licença; 

III. pela obtenção, junto aos órgãos públicos competentes, das licenças 
cabíveis, nas diversas esferas de governo, antes de iniciar a execução da 
obra;  

IV. pela adoção das medidas de segurança compatíveis e cabíveis ao porte 
da sua obra, durante as construções; 

V. pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade 
do imóvel; 

VI. na execução da obra, por consequências diretas e indiretas advindas das 
construções que venham a atingir ou danificar: 

a) vias, logradouros públicos, componentes da estrutura urbana ou imóveis 
próximos; 

b) elementos do meio ambiente ou de patrimônio cultural situado no lote ou 
no entorno; 

c) operários na execução de obras e terceiros eventualmente atingidos. 
 

Parágrafo único. O titular do alvará de construção poderá responder individual ou 
solidariamente com o autor do projeto e/ou o responsável técnico da obra 
pelos casos citados no caput, excetuando-se pelo inciso II deste artigo, 
pelo qual responde individualmente.  

 
Art. 15. A responsabilidade pela construção, reconstrução, reforma e conservação 

das calçadas públicas em acordo aos padrões fixados pelo Município é do 
proprietário ou possuidor legal de cada imóvel lindeiro. 
 

§ 1º  Em casos de interesse público, para a melhoria da circulação de pedestres 
e garantia da acessibilidade à pessoa com deficiência ou mobilidade 
reduzida, as calçadas poderão ser executadas ou substituídas pelo 
Município, podendo, nesses casos, ser cobrado dos proprietários ou  

 
                  possuidores legais dos imóveis lindeiros o valor despendido para a obra 

como contribuição de melhoria. 
 
§ 2º  Toda calçada pública deverá ser executada segundo os padrões fixados 

pelo órgão gestor municipal de urbanismo, empregando materiais que não 
comprometam sua durabilidade e manutenção, devendo se adequar à 
topografia e às condições locais, de modo a garantir trânsito livre e seguro 
aos transeuntes e acessibilidade para todas as pessoas. 

 
§ 3º Nos casos de danos causados por obras realizadas pelo Município, ou por 

suas Concessionárias, as obras e reparos necessários deverão ser 
executados em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

 
Art. 16. O proprietário ou possuidor legal é responsável pelo controle das águas 
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superficiais no terreno e seus efeitos, respondendo por danos causados a 
vizinhos, logradouros públicos e à comunidade, bem como por 
assoreamento ou poluição em bueiros e galerias a que der causa.  

 
Art. 17. Fica sob a responsabilidade dos proprietários a manutenção e limpeza das 

instalações e equipamentos dos sistemas de retardo das águas pluviais, 
de forma a garantir o perfeito escoamento de águas pluviais. 

 
Art. 18. É de responsabilidade do proprietário do empreendimento a aprovação de 

acesso junto aos órgãos responsáveis para o caso de empreendimentos 
com testada e acesso pelas rodovias.  

 
SEÇÃO III  

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO E/OU DO AUTOR DO PROJETO 

 
Art. 19. Toda obra sob processo de alvará no Município deverá ter um autor do 

projeto e/ou um responsável técnico pela execução da edificação, 
registrados no Conselho profissional competente, que são os órgãos 
responsáveis pela fiscalização da habilitação e do exercício das profissões 
nos ramos da engenharia e arquitetura.  
 

§ 1º A responsabilidade pela autoria e pela execução pode ser assumida por 
um mesmo profissional ou por profissionais distintos.  

 
§ 2º Compete ao autor do projeto e/ou responsável técnico da obra interagir 

junto ao Município para fins de licenciamento e/ou da regularização das 
obras em geral, ficando este impedido de transferir esta responsabilidade 
à pessoa não habilitada. 

 
Art. 20. A elaboração de projetos, o licenciamento ou execução de obras 

dependem de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou de 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de profissional legalmente 
habilitado pelo respectivo Conselho profissional, ficando este profissional 
responsável pela segurança da obra conforme a boa prática construtiva e 
as normas técnicas pertinentes que garantam a estabilidade, solidez, 
acessibilidade interna, e externa eficiência energética, salubridade e 
habitabilidade da edificação, de acordo com as normas técnicas e 
legislação pertinentes. 
 

§ 1º O autor do projeto e/ou responsável técnico da obra deverão atender 
integralmente à legislação urbanística municipal e seus regulamentos.  

 
§ 2º  É de inteira responsabilidade do autor do projeto e/ou do responsável 

técnico da  obra o cumprimento de toda e qualquer legislação ou norma 
técnica vigente, inclusive as relacionadas à acessibilidade para pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida, ficando os mesmos sujeitos 
às sanções legais, entre elas aquelas previstas no Código Civil Brasileiro, 
Código Penal, Leis Federais Nº 5.194/1966, Nº 6.496/1977 e Nº 
12.378/2010, ou outras que as substituírem, no caso de descumprimento 
de qualquer item.  

 
§ 3º O autor do projeto e/ou responsável técnico da obra respondem, naquilo 

que lhes couber, pelo projeto e conteúdo técnico que explicita o alvará de 
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construção, pela fiel execução do projeto, assim como por todas as 
ocorrências no emprego de material inadequado ou de má qualidade, pelo 
risco ou prejuízo aos prédios vizinhos, aos operários e a terceiros, por falta 
de precaução ou imperícia e pela inobservância de qualquer disposição 
deste Código e demais normas da ABNT. 

 
§ 4º  O autor do projeto e/ou responsável técnico da obra, de acordo com aquilo 

que lhe couber, deverá apresentar informações sobre a área a ser 
ocupada pela obra, especialmente quanto a restrições ambientais, 
edificações já existentes que serão ou não demolidas, cotas reais 
edificadas em relação às divisas, imóveis vizinhos e eixo de vias públicas 
de acesso, dentre outras, que permitam compreender as soluções 
adotadas no projeto, ficando sujeito às penalidades legais, para o caso de 
omissão ou incorreção das informações prestadas.  

 
§ 5º Deverá ser atendido o limite máximo de obras permitido por responsável 

técnico, de acordo com resoluções dos Conselhos profissionais. 
 
Art. 21. O autor do projeto e/ou o responsável técnico da obra poderá responder 

individual ou solidariamente com o titular do direito de construir pelos 
casos citados nos incisos I, III, IV e V do art. 14 deste Código.  
 

Art. 22. É obrigação do autor do projeto e/ou o responsável técnico da obra a 
colocação de placa(s) de identificação da obra, em local de boa 
visibilidade, contendo as seguintes informações:                                                                                                                                                                    

I. nome e telefone do autor do projeto, com número de registro no respectivo 
conselho;  

II. nome e telefone do responsável técnico da obra, com o número de registro 
no respectivo conselho; 

III. eventuais instituições responsáveis pelas instalações prediais 
complementares. 
 

§ 1º A(s) placa(s) de identificação de obra poderá(ão) permanecer no local 
apenas enquanto vigente o alvará de construção. 

 
§ 2º Para o caso de obras públicas, a placa de identificação poderá possuir 

exigências diferenciadas, a critério do Município. 
 
Art. 23. No caso de substituição do responsável técnico da obra já licenciada, 

antes ou durante a sua realização, o requerente deverá solicitar junto ao 
órgão gestor municipal de urbanismo a alteração do profissional através 
de processo administrativo de retificação de alvará de construção. 
 

Parágrafo único. Para o deferimento da substituição, o titular do direito de construir 
deverá apresentar declaração de desistência de responsabilidade técnica 
do responsável técnico da obra, o alvará de construção emitido, as 
pranchas aprovadas, as novas pranchas e demais documentos 
anteriormente assinados com substituição do nome do profissional, e 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) do novo executor e seu cadastro junto 
ao órgão gestor municipal de finanças  

 
Art. 24. É de responsabilidade do autor do projeto e/ou responsável técnico da 

obra específico para este fim a elaboração de projeto para proteção contra 
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incêndio e pânico, exigíveis em obras e edificações segundo usos e portes 
definidos na legislação urbanística, de acordo com as normas e 
orientações emitidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. 
 

§ 1º A emissão de Habite-se fica condicionada à apresentação do projeto 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros, quando for o caso. 

 
§ 2º  O autor do projeto e/ou responsável técnico da obra respondem individual 

ou solidariamente com o titular do direito de construir pela execução e 
instalação dos equipamentos de proteção contra incêndio, assim como de 
sua vistoria.  

 
§ 3º No caso de alteração do projeto por solicitação do Corpo de Bombeiros, o 

titular do direito de construir deverá solicitar ao órgão gestor municipal de 
urbanismo a substituição dos projetos aprovados, anteriormente à 
obtenção do Habite-se. 

 
Art. 25. É de responsabilidade do responsável técnico da obra orientar e do 

proprietário  execução e instalação de equipamentos para o isolamento 
acústico, exigíveis em obras e edificações segundo usos e portes definidos 
na legislação urbanística, de acordo com as normas técnicas específicas. 

 
CAPÍTULO III  

DAS DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS 
 

SEÇÃO I  
DA CONSULTA DIGITAL PARA CONSTRUÇÃO 

 
Art. 26. A Prefeitura fornecerá uma Consulta para Construção por meio digital, 

contendo informações sobre os parâmetros de uso e ocupação do solo, 
restrições ambientais e dados cadastrais disponíveis. 
 

§ 1º Para acesso à Consulta para Construção será necessária a indicação 
fiscal ou inscrição imobiliária do imóvel. 

 
§ 2º A Consulta para Construção tem validade de 1 (um) ano desde que não 

haja a alteração da legislação pertinente. 
 
 
§ 3º  A Consulta para Construção é documento específico que relaciona os 

parâmetros urbanísticos referentes a um imóvel e que tem como objetivo 
subsidiar a elaboração de projeto para licenciamento de obras, não 
constituindo direito adquirido de construir. 

 
§ 4º Quando se tratar de imóveis que não constem no cadastro municipal, 

deverá ser apresentado o registro de imóveis atualizado, com o 
levantamento topográfico do terreno em escala no mínimo 1:2.000 (um 
para dois mil) ou maior, com cota de amarração com a via pública oficial 
mais próxima e  arquivo digital com informações georreferenciadas, e as 
informações de uso e ocupação do solo do imóvel serão emitidas através 
de processo administrativo. 

 
§ 5º  As informações contidas na Consulta para Construção não substituem a 

legislação vigente e não se encerram em si mesmas, sendo obrigatório o 
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cumprimento de toda a legislação pertinente, citada ou não.  
 

SEÇÃO II  
DA CERTIDÃO DE USO DO SOLO 

 
Art. 27. O proprietário do imóvel poderá requerer Certidão de Uso do Solo, através 

de processo administrativo ao órgão gestor municipal de urbanismo, com 
a apresentação dos seguintes documentos: 

I. matrícula atualizada do imóvel; 
II. anuência do proprietário, se o requerente não for o proprietário; 
III. cópia do contrato social da empresa, se pessoa jurídica; 
IV. descrição detalhada das atividades pretendidas no local, informando a 

CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), quando 
possível; 

V. consulta para construção; 
VI. mapa, imagem de satélite ou outras informações que possibilitem a 

localização da área, se imóvel rural. 
 

Parágrafo único. Outros documentos podem ser solicitados para maiores 
esclarecimentos no caso de condições específicas documentais ou físicas 
do lote. 

 
Art. 28. A Certidão de Uso do Solo terá validade de 1 (um) ano, desde que não 

haja alteração da legislação de uso do solo. 
 

Parágrafo único. A Certidão de Uso do Solo poderá ter seu prazo de vigência 
prorrogado por igual período se o titular da certidão protocolar o pedido de 
prorrogação através de processo administrativo, dentro do prazo de 
vigência da certidão, sob pena de se considerar extinto a certidão em 
razão da caducidade da mesma, exigindo-se nesse caso nova análise de 
Certidão do Uso do Solo. 

 
SEÇÃO III  

DA DECLARAÇÃO DE ALINHAMENTO PREDIAL 
 

Art. 29. É um documento que informa os limites entre área pública e área 
particular. 

 
Art. 30. A declaração de alinhamento predial poderá ser solicitada, através de 

processo administrativo ao órgão gestor municipal de urbanismo, com a 
apresentação dos seguintes documentos: 

I. matrícula atualizada do imóvel; 
II. anuência do proprietário, se o requerente não for o proprietário; 
III. cópia do contrato social da empresa, se pessoa jurídica; 
IV. consulta para construção, mapa, imagem de satélite ou outras 

informações que possibilitem a localização da área. 
 

Parágrafo único. Outros documentos podem ser solicitados para mais 
esclarecimentos no caso de condições específicas documentais ou físicas 
do lote. 
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SEÇÃO IV  
DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 
Art. 31. Para efeitos deste Código, considera-se projeto arquitetônico o conjunto 

de desenhos e plantas que exprimem a forma gráfica e os detalhes da 
edificação que se pretende construir em um determinado imóvel, devendo 
ser apresentado por seus autores, sejam arquitetos, engenheiros ou 
técnicos devidamente registrados em seus correspondentes conselhos 
profissionais, que os habilitam para o exercício profissional, de acordo com 
a legislação pertinente.  

 
Art. 32. Os projetos encaminhados para análise e aprovação deverão estar de 

acordo com a NBR 6.492, ou norma técnica oficial que a substitua, e as 
pranchas deverão observar a NBR 10.068, ou norma técnica oficial que a 
substitua, quanto aos tamanhos e padrões e serem apresentadas em 
papel branco, sem rasuras ou emendas, com as cotas, desenhos e demais 
informações em preto, admitindo-se tons de cinza para a utilização de 
texturas e vermelho para cotas, de forma legível, e atendendo ao seguinte: 

 

 
I. no caso de vários desenhos de um projeto, que não caibam em uma única 

prancha, será necessário numerar as pranchas em ordem crescente; 
II. deverá constar nas pranchas as seguintes declarações:  

a) “Declaramos que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento, 
por parte do Município, do direito de propriedade ou de posse do terreno”;  

b) “O autor do projeto se responsabiliza pelas dimensões, áreas e cotas, bem 
como pelas aberturas de iluminação e ventilação que devem obedecer ao 
regulamento das edificações.”  

III. espaço na prancha reservado ao Município e demais órgãos competentes 
para aprovação, observações e anotações, conforme modelo 
disponibilizado pelo órgão municipal de urbanismo. 
 

Parágrafo único. Nos projetos de reforma, ampliação ou reconstrução deverá ser 
indicado o que será demolido, construído ou conservado com 
apresentação de legendas, de modo a facilitar a visualização.  

 
Art. 33. A apresentação do projeto arquitetônico deverá conter, no mínimo: 

 
I. planta de situação e estatística na escala 1:500 ou 1:1.000, contendo: 

a) projeção da edificação; 
b) localização de rios, córregos, canais e suas devidas faixas de preservação; 
c) níveis nos cantos do terreno, tendo como base o nível médio da rua; 
d) as dimensões das divisas do lote e os afastamentos da edificação em 

relação às divisas; 
e) posicionamento do lote em relação ao norte, que deverá sempre estar 

localizado para cima; 
f) indicação dos lotes confrontantes, arruamento e da distância do lote à 

esquina mais próxima; 
g) indicação e dimensões da guia rebaixada; 
h) tabela de estatísticas, conforme padrão do órgão gestor municipal de 

urbanismo; 
II. planta de implantação e cobertura na escala 1:100 ou 1:200, contendo: 

a) indicação dos revestimentos, declividades e caimentos da cobertura; 
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b) localização do sistema de tratamento de efluentes sanitários; 
c) localização das árvores nativas existentes no lote; 
d) indicação dos acessos de veículos e pedestres, vagas de estacionamento, 

guia rebaixada, platôs e taludes; 
e) localização e áreas das calçadas, acessos, jardins, áreas permeáveis e 

não-permeáveis e lixeiras; 
f) indicação das alturas e localização de muros e cercas. 
g) localização de rios, córregos, canais e suas devidas faixas de preservação; 
h) indicação do norte; 
i) perímetro do terreno, cotas gerais e níveis principais; 
j) denominação das edificações; 
k) amarração da projeção da edificação do terreno; 
l) outros elementos que possam interferir no projeto; 

III. planta da edificação de cada pavimento não repetido na escala 1:50, 
contendo: 

a) área total do pavimento; 
b) área computável e não computável do pavimento, quando couber; 
c) dimensões e áreas dos espaços internos e externos; 
d) dimensões dos vãos de iluminação e ventilação; 
e) denominação de cada compartimento; 
f) indicação das espessuras das paredes e dimensões externas totais da 

obra; 
g) os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais; 
h) indicação dos níveis de piso acabado; 

IV. cortes transversais e longitudinais na mesma escala da planta da 
edificação, seccionando obrigatoriamente escadas, rampas e/ou 
elevadores, com a indicação de: 

a) pés direitos; 
b) altura das janelas e peitoris; 
c) perfis do telhado; 
d) indicação das cotas verticais; 
e) indicação de cotas de nível; 
f) denominação dos diversos compartimentos seccionados; 
g) projeção dos perfis do terreno; 

 
V. elevação das fachadas voltadas para as vias públicas na mesma escala 

da planta da edificação; 
VI. projetos complementares, quando solicitado pelos órgãos competentes. 

 
§ 1º  Nos casos de projetos de edificações de grandes proporções, as escalas 

mencionadas poderão ser alteradas devendo, contudo, ser autorizado pelo 
órgão gestor municipal de urbanismo. 

 
§ 2º  A Prefeitura poderá exigir, caso julgue necessário, a apresentação de 

projetos, levantamentos, informações ou documentos complementares. 
 
§ 3º Após a análise do projeto, sendo este aprovado, o requerente deverá 

anexar ao processo administrativo no mínimo 03 (três) cópias do projeto 
arquitetônico, assinadas pelo proprietário e responsáveis técnicos, sendo 
02 (duas) cópias para a Prefeitura e 01 (uma) para retirada do requerente. 

§ 4º  Caso o requerente deseje, poderá anexar mais vias do projeto a ser 
aprovado. 

 
Art. 34. As pranchas deverão conter legenda com largura de 17,8cm (dezessete 
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centímetros e oito milímetros), localizada no canto inferior direito, 
apresentando as seguintes informações: 
 

I. uso e atividade, quando definida, previstos para a edificação; 
II. nome do proprietário ou possuidor legal e seu respectivo CPF, no caso de 

pessoa física, ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica;  
III. nome do autor do projeto, título profissional e número do registro no 

respectivo conselho de classe;  
IV. nome do responsável técnico da obra, título profissional e número do 

registro no respectivo conselho de classe; 
V. nome da empresa construtora, quando houver, e respectivo CNPJ.  
VI. número da prancha e nome de referência (planta, corte, implantação, e 

outros); 
VII. espaço destinado ao Município e demais órgãos competentes para 

aprovação, observações e anotações, devendo estar situado acima da 
legenda, com igual largura e altura mínima de 8 cm (oito centímetros); 

VIII.  data.  
 

Art. 35. Todas as vias de peças gráficas e de memorial descritivo deverão trazer 
campo para as seguintes assinaturas: 
 

I. do(s) proprietário(s) ou possuidor(es) legal(is) do imóvel onde vai ser feita 
a edificação; 

II. do autor do projeto;  
III. do responsável técnico da obra. 

 
SEÇÃO V  

DA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO E DA 
 EMISSÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

 
Art. 36. Quaisquer obras de construção civil e de infraestrutura mencionadas neste 

Código, independentemente de iniciativa pública ou privada, somente 
poderão ser iniciadas e executadas após análise e aprovação do projeto e 
emissão do Alvará de Construção, conforme estabelecido nesta Seção, 
assim como da concessão de licença por demais órgãos competentes, de 
acordo com as exigências contidas neste Código, normas correlatas e 
regulamentações específicas, sob pena de sanções previstas em lei. 
 

Parágrafo único. Para o cumprimento do caput deste artigo é considerado início de 
obra o início da execução da estrutura das fundações. 

 
Art. 37. A aprovação de projetos somente será permitida em lotes que tenham 

acesso para logradouros públicos oficiais e em obediência às condições 
previstas na legislação urbanística municipal. 
 

§ 1º  Para os casos em que o lote tenha acesso para uma servidão, esta deverá 
estar averbada e com acesso a logradouro público oficial em obediência 
às condições previstas na Lei de Diretrizes e Hierarquias do Sistema Viário 
Municipal. 

 
§ 2º Excetuam-se das exigências deste artigo os casos de regularização 

fundiária, os quais deverão resguardar a acessibilidade do morador ao seu 
lote, conforme legislação específica. 
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Art. 38. A aprovação de projetos arquitetônicos e a emissão do Alvará de 
Construção serão concedidos apenas quando existir autor do projeto e/ou 
responsável técnico da obra legalmente habilitado pelo respectivo 
conselho, apresentando a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).  
 

Parágrafo único. Para a emissão de Alvará de Construção deverá ser comprovado o 
cadastro do responsável técnico da obra junto ao órgão gestor municipal 
de finanças e comprovado o cadastro do autor do projeto em seu domicílio 
fiscal, mediante apresentação de certidão negativa de débitos. 

 
Art. 39. A aprovação de projeto para emissão de Alvará de Construção deverá ser 

solicitada pelo requerente através de processo administrativo em meio 
físico e/ou digital, quando disponível, solicitando a análise do projeto 
arquitetônico, sendo que tal avaliação somente será efetuada com a 
apresentação dos seguintes documentos mínimos: 
 

I. requerimento para Alvará de Construção, conforme modelo disponibilizado 
pelo órgão gestor municipal de urbanismo; 

II. registro de imóveis atualizado, com no máximo 90 (noventa) dias; 
III. autorização do proprietário com firma reconhecida quando este não for o 

requerente; 
IV. cópia do RG e do CPF do requerente do alvará ou do contrato social com 

a última alteração no caso de pessoa jurídica; 
V. consulta para construção;  
VI. 01 (uma) via das pranchas do projeto arquitetônico contendo: 

implantação/planta de cobertura, planta de situação e estatística, plantas 
baixas dos pavimentos; cortes, no mínimo, 02 (dois), sendo 01 (um) 
longitudinal e 01 (um) transversal; elevação(ões) da(s) fachada(s) 
voltada(s) para a(s) via(s) pública(s) e/ou via(s) interna(s), conforme 
disposto no art. 33 deste Código; 

VII. arquivo digital do projeto, para inclusão no Sistema de Informações 
Integrado; 

VIII. anuência do Conselho Municipal de Urbanismo (CMU), para os casos de 
parâmetros construtivos omissos;  

IX. anuência do Instituto de Planejamento Urbano de Ponta Grossa - IPLAN, 
para os casos de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV em que haja tal 
previsão na lei específica;  

X. autorização do DECEA - Cindacta II, quando for o caso; 
XI. Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de projeto arquitetônico 

assinado e quitado; 
XII. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) de execução da obra assinado e quitado; 
XIII. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) de levantamento topográfico assinado e 
quitado; 

XIV. comprovação de regularidade nos tributos municipais pertinentes; 
XV. licenciamento ambiental, quando for o caso; 
XVI. documentos complementares conforme a especificidade do projeto 

apresentado. 
 

§ 1º Para a aprovação do projeto, emissão de Alvará de Construção e 
posteriormente para a emissão do Certificado de Vistoria e Conclusão de 
Obras, o órgão gestor municipal de urbanismo poderá verificar, de acordo 
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com as disposições deste Código, o atendimento às normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT e à legislação pertinente. 

 
§ 2º  Caso seja constatada diferença entre as medidas do terreno descritas na 

matrícula do Registro de Imóveis e as medidas reais, o proprietário deverá 
providenciar a retificação no documento no Registro de Imóveis, antes da 
emissão do alvará de construção. 

 
§ 3º Caso a Prefeitura não possua cadastro do imóvel, o proprietário deverá 

previamente realizar levantamento planialtimétrico completo da área, 
conforme descrito em regulamentação específica, e cadastrar no órgão 
competente, antes da emissão do alvará de construção. 

 
§ 4º  Poderão ser exigidas as declarações de viabilidade das concessionárias 

responsáveis pelo abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
abastecimento de energia e licenças ambientais, bem como outros 
documentos necessários, a depender do porte do empreendimento, da 
infraestrutura do local e da atividade ou uso. 

 
Art. 40. A análise de projetos arquitetônicos visando à obtenção de Alvará de 

Construção será efetuada com relação aos parâmetros urbanísticos e 
construtivos relevantes estabelecidos pela legislação vigente. 
 

§ 1º Projetos em imóveis com 22.500m² (vinte e dois mil e quinhentos metros 
quadrados) ou mais, de área útil de terreno, deverão ser analisados pelo 
órgão gestor municipal de planejamento quanto às diretrizes viárias de 
modo a orientar o parcelamento do solo e a garantir a mobilidade urbana. 

 
§ 2º A área útil de um lote é a sua superfície utilizável, excluídos os 

atingimentos e as áreas de preservação permanente (APP). 
 
§ 3º Os atingimentos são as áreas não edificáveis, destinadas ao 

prolongamento e/ou alargamento de vias e diretrizes viárias constantes na 
lei que estabelece as diretrizes e hierarquias do sistema viário municipal 
(exceto as vias classificadas como locais); as faixas de domínio e de 
servidão de ferrovias, rodovias, linhas de transmissão e similares; as 
Unidades de Conservação de Proteção Integral; as áreas de lote ou gleba 
atingidas pela Zona Especial de Proteção Permanente conforme a Lei de 
Zoneamento Uso e Ocupação do Solo; e outras áreas de vegetação não 
passíveis de supressão. 

 
Art. 41. Deverão ser indicadas no projeto arquitetônico as áreas a serem 

demolidas, de acordo com o apresentado no Alvará de Demolição, de 
áreas ou edificações construídas preexistentes com ou averbadas. 

 
Art. 42. A aprovação de projeto sobre bens imóveis submetidos ao regime de 

preservação do patrimônio arquitetônico ou ambiental ficará sujeito ao 
parecer favorável do órgão de tutela.  

 
Art. 43. O órgão gestor municipal de urbanismo poderá, em qualquer momento 

durante o processo para Alvará de Construção, solicitar a 
complementação de informações, documentos ou de desenhos 
relacionados ao projeto arquitetônico apresentado.  
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Art. 44. Os processos administrativos serão indeferidos quando os projetos não se 
apresentarem na forma estabelecida neste Código, na Lei do 
Parcelamento e uso do solo, Lei de Uso e Ocupação do Solo, nas Leis 
ambientais e demais regulamentos afins.  

 
Art. 45. Quando os projetos apresentados não atenderem às disposições deste 

Código de Obras e Edificações e legislação pertinente às correções 
necessárias serão demarcadas em prancha e/ou será apresentada uma 
lista de pendências para que sejam feitas as complementações e/ou 
correções necessárias.  
 

Parágrafo único. Apenas as pranchas do projeto arquitetônico poderão ser retiradas 
pelo requerente do Alvará de Construção ou pelo autor do projeto e/ou 
responsável técnico da obra, para subsidiar a realização de 
complementações e correções do projeto arquitetônico, devendo, como 
condição para a continuidade da análise, ser novamente anexadas ao 
processo juntamente às pranchas corrigidas.  

 
Art. 46. O órgão gestor municipal de urbanismo proferirá despacho nos processos 

administrativos de aprovação de projeto no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis.  
 

Parágrafo único. Este prazo poderá ser prorrogado, sucessivamente, quando for 
necessário consulta de informações ou parecer de outras secretarias e 
órgãos, respeitada a Lei Orgânica Municipal.  

 
Art. 47. Após análise e cumpridas todas as exigências estabelecidas no processo 

administrativo, será aprovado o projeto arquitetônico.  
 

Parágrafo único. Para aprovação final do projeto as pranchas já devidamente 
corrigidas deverão ser apresentadas em no mínimo em 03 (três) vias                     
impressas. 

 
Art. 48. O alvará de construção permite a implantação do canteiro de obras e do 

estande de vendas dentro dos limites do lote, a instalação de todos os 
equipamentos e a execução dos serviços de apoio necessários. 
 

Parágrafo único. Para a utilização do canteiro de obras em lote vizinho, deverá ser 
entregue autorização do proprietário do referido imóvel juntamente à 
solicitação do alvará de construção. 

 
SEÇÃO VI  

DA DECLARAÇÃO DE PROJETO APROVADO SEM DIREITO À EXECUÇÃO 
 

Art. 49. Nos casos em que o proprietário ainda não tenha definido o responsável 
técnico pela execução da obra, ou tratar-se de obra que dependa de 
licitação, é possível obter a Declaração de Projeto Aprovado Sem Direito 
à Execução, sem a emissão do Alvará de Construção. 
 

Parágrafo único A Declaração de Projeto Aprovado Sem Direito à Execução terá 
validade de 2 (dois) anos, sem direito à prorrogação. 

 
Art. 50. Durante a aprovação do projeto, o requerente poderá solicitar no mesmo 
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processo administrativo uma Declaração de Projeto Aprovado Sem Direito 
à Execução. 
 

§ 1º Para obter a Declaração de Projeto Aprovado Sem Direito à Execução, o 
proprietário deverá apresentar toda a documentação necessária indicada 
no art. 33 deste Código, exceto a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do responsável 
técnico pela execução da obra.  

 
§ 2º  Para posterior obtenção do Alvará de Construção, quando já houver a 

Declaração de Projeto Aprovado Sem Direito à Execução, o requerente 
deverá apresentar no mesmo processo administrativo a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) do responsável técnico da obra, licenças ambientais válidas 
quando pertinente e 3 (três) cópias do projeto final idêntico ao já aprovado 
com assinaturas do(s) proprietários, do autor do projeto e do responsável 
técnico pela execução pela obra. 

 
SEÇÃO VII  

DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 
 

Art. 51. O alvará de construção é expedido para a execução de obras, nos 
seguintes casos: 

I. construção de novas edificações; 
II. reformas que determinem acréscimo ou decréscimo na área construída do 

imóvel ou que afetem elementos construtivos e estruturais que interfiram 
na segurança, estabilidade e conforto das construções; 

III. qualquer obra de construção, reforma, ampliação, de edificações, 
pavimentação ou revitalização de vias, abaixo ou acima do nível do 
passeio; 

IV. qualquer modificação, em construções, que implique modificação de 
alinhamento. 

 
§ 1º  A execução da obra somente poderá ser iniciada depois de aprovado o 

projeto arquitetônico e expedido Alvará de Construção. 
 
§ 2º  O Alvará de Construção será concedido mediante projeto arquitetônico 

aprovado, conforme art. 39 e seguintes do presente Código. 
 
Art. 52. O Alvará de Construção terá prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo 

ser prorrogado por igual período, caso não ocorram irregularidades no 
transcurso da construção ou nas instalações dos seus usos, segundo os 
termos do projeto previamente aprovado, mediante o pagamento da taxa 
correspondente.  

 
§ 1º O Alvará de Construção só poderá ter seu prazo de vigência prorrogado 

se o profissional responsável ou o titular do alvará de construção 
protocolar o pedido de prorrogação através de processo administrativo, 
dentro do prazo de vigência do alvará, e as obras já tiverem sido iniciadas, 
sob pena de se considerar extinto o processo em razão da caducidade da 
mesma, exigindo-se nesse caso nova análise de projeto e substituição do 
alvará.  

 
§ 2º  Decorrido o prazo definido no caput sem que a construção tenha sido 
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iniciada, considerar-se-á automaticamente revogado o alvará, bem como 
a aprovação do projeto.  

 
§ 3º A conclusão da obra deverá ocorrer dentro do prazo de validade do Alvará 

de Construção.  
 
§ 4º  Para efeitos do presente artigo, uma obra será considerada iniciada 

quando for iniciada a execução da estrutura das fundações. 
 
§ 5º Para efeitos do presente artigo, uma obra será considerada abandonada 

quando paralisada, isto é, sem movimentação no canteiro de obras e/ou 
sem qualquer tipo de vigilância, por um período superior a 90 (noventa) 
dias. 

 
§ 6º Se o prazo inicial de validade do alvará se encerrar durante a construção, 

esta terá prosseguimento se o profissional responsável ou o proprietário 
enviar solicitação de prorrogação por escrito, com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência em relação ao prazo de vigência do alvará. 

 
§ 7º O órgão gestor municipal de urbanismo poderá conceder prazos 

superiores ao estabelecido no caput deste artigo, considerando as 
características da obra a executar, desde que seja comprovada sua 
necessidade através de cronogramas devidamente avaliados. 

 
§ 8º No descumprimento deste artigo o município aplicará as sanções 

estabelecidas neste Código.  
 
§ 9º O proprietário será responsável pelas obras paralisadas e/ou 

abandonadas, ficando sujeito às sanções estabelecidas neste Código.  
 
Art. 53. Em caso de paralisação da obra, o requerente ou o responsável técnico 

deverá informar ao Município. 
 

§ 1º Para o caso de paralisação da obra, mantém-se o prazo de validade do 
Alvará de Construção. 

 
§ 2º A prorrogação do Alvará de Construção poderá ser concedida, desde que 

a obra seja reiniciada pelo menos 30 (trinta) dias antes do término do prazo 
de vigência do alvará e estejam concluídos os trabalhos de fundação e 
baldrames. 

 
§ 3º A obra paralisada, cujo prazo do Alvará de Construção tenha expirado sem 

que esta tenha sido reiniciada, dependerá de nova aprovação de projeto e 
novo Alvará de Construção. 

 
Art. 54. É vedada qualquer alteração no projeto após sua aprovação sem o prévio 

consentimento por parte da Prefeitura Municipal, e consequente emissão 
de Alvarás, sob pena de embargo da obra e revogação do alvará 
concedida. 

 
Art. 55. O requerente poderá solicitar Alvará de Construção para ampliação e 

reforma de edificações, desde que haja Habite-se do Alvará de Construção 
a ser ampliado. 
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Art. 56. A concessão do Alvará de Construção para imóveis que apresentem Área 
de Preservação Permanente (APP) dependerá de prévio licenciamento 
ambiental, conforme regulamentação municipal específica. 

 
Art. 57. Para construção ou reforma de instalações capazes de causar, sob 

qualquer forma, impactos ao meio ambiente, será exigida licença prévia 
do órgão ambiental competente, quando da aprovação do projeto, de 
acordo com o disposto na legislação pertinente. 

 
Art. 58. Deverá ser consultada a vigilância sanitária quanto à necessidade de 

aprovação de projeto deste órgão. 
 

Art. 59. Deverá ser consultado o Corpo de Bombeiros quanto à necessidade de 
aprovação de projeto deste órgão. 

 
Art. 60. Os projetos em edificações tombadas, ou consideradas de interesse ao 

Patrimônio Histórico, deverão atender às normas a serem estabelecidas 
em regulamentação específica. 

 
Art. 61. Durante a aprovação do projeto, o requerente poderá solicitar no mesmo 

processo administrativo uma Declaração de Projeto Aprovado Sem Direito 
à Execução. 
 

Parágrafo único.  ADeclaração de Projeto Aprovado Sem Direito à Execução deverá 
ser solicitado no caso da não apresentação do responsável técnico da obra 
e terá validade de 02 (dois) anos, sem direito à prorrogação. 

 
Art. 62. O alvará de construção poderá ser cancelado, mediante solicitação do 

titular do alvará de construção. 
 

 
SEÇÃO VIII  

DA RETIFICAÇÃO DE ALVARÁ 
 

Art. 63. Qualquer alvará referente a esta lei poderá ser retificado, mediante 
solicitação do titular do alvará, através de processo administrativo. 

I. alteração do titular do alvará; 
II. alteração do responsável técnico da obra; 
III. divergência de informações entre o projeto aprovado e o alvará emitido. 

 
§ 1º  Para retificação do titular do alvará, deverá ser apresentada autorização 

do antigo e do novo titular do alvará a ser retificado, com firma 
reconhecida; 

 
§ 2º  Para retificação do responsável técnico da obra, deverá ser apresentada 

autorização do responsável técnico a ser substituído, com firma 
reconhecida, e apresentação de ART ou RRT do novo responsável técnico 
da obra. 

 
§ 3º  Para o caso dos incisos I e II deverá ser realizado a substituição das 

pranchas do projeto aprovado com a retificação solicitada. 
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SEÇÃO IX  
DA SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO APROVADO 

 
Art. 64. Considera-se Substituição de Projeto Aprovado as alterações em projeto 

arquitetônico após a emissão de Alvará de Construção que não impliquem 
em alteração do uso, da tipologia ou de área da edificação. 

 
Art. 65. A Substituição de Projeto Aprovado deverá ser solicitada durante o período 

de validade do alvará de construção. 
 

Art. 66. Para a Substituição de Projeto Aprovado o titular do alvará deverá 
apresentar novo projeto que será submetido a nova análise. 

 
Parágrafo único. O órgão gestor municipal de urbanismo deverá grafar no alvará de 

construção a informação de substituição de projeto aprovado. 
 
Art. 67. Quaisquer alterações efetuadas deverão ser aprovadas anteriormente ao 

pedido de vistoria de conclusão de obras. 
 

SEÇÃO X  
DO ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO 

 
Art. 68. Caso haja no imóvel edificação construída sem o devido licenciamento, o 

proprietário deverá imediatamente providenciar a regularização da 
mesma, desde que a edificação esteja de acordo com os parâmetros de 
uso e ocupação do solo da legislação municipal vigente. 
 

Parágrafo único. Para a emissão do alvará de regularização para o caso descrito no 
caput deste artigo, utilizam‐se os mesmos procedimentos referentes à 
aprovação de projetos de novas edificações. 

 
 
Art. 69. As edificações que estiverem em desacordo com os parâmetros de uso e 

ocupação do solo da legislação municipal vigente poderão ser 
regularizadas através de processo de Alvará de Regularização Especial, 
podendo haver parâmetros flexibilizados, de acordo com as disposições a 
serem definidas em Lei específica. 
 

§ 1º O recuo frontal obrigatório estabelecido pela Lei de Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo para cada zona, eixo e setor urbano não poderá ser 
flexibilizado. 

 
§ 2º  O processo de Alvará de Regularização Especial será, sem exceção, em 

caráter oneroso, devendo ser previstas as taxas e multas, de acordo com 
as disposições a serem definidas em Lei específica. 

 
SEÇÃO XI  

DO ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO E DA CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO 
 

Art. 70. Para a demolição de edificações ou parte de edificações que possuam 
Habite-se ou sejam averbadas, o requerente deverá solicitar, através de 
processo administrativo ao órgão gestor municipal de urbanismo, alvará 
de demolição, a partir da apresentação dos seguintes documentos: 
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I. matrícula atualizada do imóvel; 
II. anuência do proprietário, se o requerente não for o proprietário; 
III. cópia do contrato social da empresa, se pessoa jurídica; 
IV. planta da edificação indicando a área a ser demolida, quando demolição 

parcial de edificação; 
V. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) de demolição; 
VI. cópia do Habite-se; 
VII. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, aprovado por 

órgão ambiental municipal competente. 
 

Art. 71. Após análise da documentação, o órgão gestor municipal de urbanismo 
emitirá o Alvará de Demolição. 

 
Art. 72. Com o Alvará de Demolição e após executada a demolição, o requerente 

deverá solicitar, através do mesmo processo administrativo ao órgão 
gestor municipal de urbanismo, a vistoria de demolição. 

 
Art. 73. Após a vistoria da demolição, o órgão gestor municipal de urbanismo 

emitirá a Certidão de Demolição. 
 

Art. 74. Qualquer edificação que esteja, a juízo do departamento competente da 
Prefeitura, ameaçada de desabamento deverá ser demolida pelo 
proprietário no prazo determinado através da notificação pelos órgãos 
municipais competentes. 
 

Parágrafo único. Em caso de recusa do proprietário, a Prefeitura providenciará a 
execução da demolição cobrando do mesmo as despesas 
correspondentes, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, acrescido da taxa de 
20% (vinte por cento) de administração. 

 
Art. 75. O alvará de demolição poderá ser cancelado, mediante solicitação do 

titular do alvará de construção. 
 

SEÇÃO XII  
DO ALVARÁ DE MURO 

 
Art. 76. Para a construção de muros de vedação ou muros de arrimo, o requerente 

deverá solicitar, através de processo administrativo ao órgão gestor 
municipal de urbanismo, alvará de muro, a partir da apresentação dos 
seguintes documentos: 
 

I. matrícula atualizada do imóvel; 
II. anuência do proprietário, se o requerente não for o proprietário; 
III. cópia do contrato social da empresa, se pessoa jurídica; 
IV. consulta pra construção, mapa, imagem de satélite ou outras informações 

que possibilitem a localização da área; 
V. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) de execução do muro. 
 

Parágrafo único. Os muros mencionados no caput deste artigo se referem aos que 
se pretendem ser construídos no alinhamento predial e nas divisas, 
independentes da altura ou sistema construtivo. 
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Art. 77. O alvará de muro poderá ser cancelado, mediante solicitação do titular do 

alvará de muro. 
 

SEÇÃO XIII 
DO ALVARÁ DE PUBLICIDADE 

 
Art. 78. A colocação de qualquer tipo de publicidade em área particular depende 

do alvará de publicidade, devendo esta ser requerida através de processo 
administrativo ao órgão gestor municipal de urbanismo, com os seguintes 
documentos: 
 

I.  matrícula atualizada do registro de imóveis (90 dias);  
II.  anuência do proprietário, se requerente não for o proprietário; 
III.  cópia do contrato social da empresa, se pessoa jurídica;  
IV.  projeto contendo o tipo de publicidade a ser usada, sua área e dimensões, 

além de sua implantação no imóvel;  
V.  detalhamento do sistema de iluminação, se houver; 
VI.  Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) de projeto e execução. 
 

§ 1º  Estão isentos do alvará referido no caput deste artigo as publicidades 
locadas no próprio local onde a atividade é exercida. 

 
§ 2º  A colocação de qualquer meio de publicidade em áreas de domínio público 

ou de patrimônio público, sendo em mobiliário urbano ou não, só será 
permitida mediante o atendimento de disposições estabelecidas em 
legislação específica ao tema. 

 
§ 3º  É proibida a colocação de qualquer tipo de estrutura ou publicidade em 

árvores. 
 
Art. 79. Para a emissão do alvará de publicidade, o requerente deverá pagar uma 

taxa. 
 

Parágrafo único. A taxa do alvará de publicidade deverá ser paga anualmente, 
enquanto estiver ativa a publicidade. 

 
Art. 80. Os requerimentos do alvará de publicidade para imóveis localizados na 

Zona do Centro Histórico (ZCH) e bens imóveis de interesse de 
preservação serão analisados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Ponta Grossa (IPLAN), com o objetivo de preservar a paisagem 
e a memória da cidade. 

 
Art. 81. Não será permitida a colocação ou a exploração de qualquer meio de 

publicidade quando: 
 

I.  prejudiquem deliberadamente a paisagem urbana ou rural; 
II.  obstruam ou interceptem vãos de portas e janelas; 
III.  obstruam as placas e equipamentos orientativas ou de sinalização do 

trânsito. 
 

Art. 82. Poderá ser autorizada a projeção da publicidade sobre o passeio quando 
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cumprir com os seguintes itens: 
I.  será projetada até no máximo de 1,20m (um metro e vinte centímetros); 
II.  a altura mínima dos painéis, transversais ao passeio, será de 2,50m (dois 

metros e cinquenta centímetros), medida a partir deste. 
 

Art. 83. O tamanho da publicidade locada em fachada de estabelecimento no 
próprio local onde a atividade é exercida, não poderá exceder o 
comprimento de 1/3 (um terço) da mesma, além de não ser permitido 
ultrapassar a altura da edificação. 

 
Art. 84. No caso da instalação de publicidade em painéis eletrônicos de “Light 

Emitting Diode” (LED), luminosos ou iluminados, o controle dos índices de 
luminosidade é de responsabilidade do requerente e da empresa de 
publicidade, devendo ser apresentado laudo técnico específico com 
respectivo registro ou anotação de responsabilidade técnica. 

 
Art. 85. O disposto nesta lei será aplicado inclusive na propaganda eleitoral, 

naquilo que não contrariar a legislação específica ao tema. 
 

Art. 86. As publicidades deverão ser conservadas em boas condições, devendo 
ser restauradas sempre que tais providências o exigirem. 

 
Art. 87. As publicidades que desrespeitem as disposições deste Código serão 

apreendidas, após notificação para regularização no prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias. 
 

Parágrafo único. Em caso de risco para transeuntes, a publicidade deverá ser 
retirada de imediato. 

 
SEÇÃO XIV 

DO ALVARÁ DE PASSAGEM 
 

Art. 88. O requerente deverá solicitar, através de processo administrativo, a 
emissão de Alvará de Passagem, contendo no mínimo: 
 

I. projeto de implantação do sistema, em escala legível; 
II. descrição dos métodos a serem utilizados para a passagem; 
III. cronograma de execução das obras; 
IV. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT); 
V. contrato com a concessionária responsável, em caso de terceirização de 

execução dos serviços. 
 

Art. 89. Fica vedada a instalação e passagem de qualquer tipo de fiação, 
cabeamento, tubulação e similares ou de suas estruturas de suporte em 
espaços públicos, sendo ruas, vias, logradouros, praças, parques, 
bosques e similares, de propriedade do Município de Ponta Grossa ou de 
domínio público, sem a aprovação prévia do departamento responsável 
pelos serviços públicos do órgão gestor municipal de urbanismo.  
 

§ 1º A profundidade mínima para instalação subterrânea é de 1,00m (um 
metro) abaixo do nível do piso, seja no passeio ou na rua, e para a 
instalação aérea no mínimo a 6,00m (seis metros) acima do nível do piso. 
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§ 2º  Quando a instalação for subterrânea, deverá prever a passagem pelo 

método menos destrutivo possível, como por cravamento. 
 
§ 3º Quando não for possível a utilização do método não destrutivo, o 

pavimento deverá ser refeito de acordo com orientações do órgão gestor 
municipal da mobilidade urbana, seja na rua ou no passeio. 

 
§ 4º Em casos de sistema aéreo, cabe ao responsável técnico da obra 

assegurar que todos os equipamentos existentes de iluminação pública 
não sofrerão danos, bem como, se isso ocorrer, que estes sejam 
reparados em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
§ 5º Caso a instalação ou passagem implique na necessidade de poda de 

vegetação em área pública, a poda deverá ser efetuada pelo órgão gestor 
municipal ambiental mediante solicitação do interessado. 

 
§ 6º Cabe ao responsável técnico da obra assegurar que as instalações e 

passagens não prejudiquem o sistema radicular da vegetação existente. 
 
§ 7º O requerente deverá evitar a instalação em horários de pico, e em horários 

de descanso, como noites, finais de semana e feriados, a não ser após 
autorização expressa do órgão gestor municipal de trânsito. 

 
§ 8º O gerenciamento do trânsito de veículos e pedestres deverá ser feito pelo 

próprio requerente, seguindo as orientações do órgão gestor municipal de 
trânsito, ficando vedado o fechamento total da via a sofrer intervenções. 

 
Art. 90. Cabe ao responsável técnico da obra atender aos padrões das normas 

técnicas da ABNT pertinentes ao tema. 
 

Art. 91. Qualquer implantação do sistema ou de sua estrutura de suporte, seja 
subterrânea ou aérea, deverá ser locada de modo a atender às 
disposições da Lei de Diretrizes e Hierarquias do Sistema Viário Municipal. 

 
Art. 92. O alvará de passagem poderá ser cancelado, mediante solicitação do 

titular do alvará de passagem. 
 

SEÇÃO XV  
DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PARA  

ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE TELECOMUNICAÇÃO 
 

Art. 93. Os procedimentos para alvará de construção e funcionamento de 
Estações Transmissoras de Telecomunicação e sua infraestrutura de 
suporte deverão ser regulamentados em legislação específica. 
 

§ 1º  Considera-se Estação Transmissora de Telecomunicação (ETT) o 
conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios 
necessários à realização de comunicação, seus acessórios e periféricos 
que emitem radiofrequências e, quando for o caso, as instalações de 
infraestrutura que os abrigam e complementam; 

 
§ 2º Considera-se infraestrutura de suporte os meios físicos fixos construídos 

para dar suporte e/ou sustentação às Estações Transmissoras de 
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Telecomunicação, entre os quais postes, torres, mastros, armários, 
estruturas de superfície e estruturas suspensas. 

 
Art. 94. É obrigatório o compartilhamento de torres pelas prestadoras de serviços 

de telecomunicações que utilizam ETT nas situações em que o 
afastamento entre elas for menor do que 500,00m (quinhentos metros). 

 
Art. 95. É permitida a instalação de ETT em todas as zonas, eixos ou setores, 

desde que instaladas em topos de edificações, caixa d’água, torres de 
iluminação, fachadas e empenas, respeitada a distância mínima do solo 
de 10,00m (dez metros). 

 
Art. 96. O requerente do alvará de construção para Estações Transmissoras de 

Telecomunicação (ETT) e sua infraestrutura de suporte, deverá atender, 
além da legislação municipal, todas as demais exigências da legislação 
estadual, federal e da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

 
SEÇÃO XVI  

DO HABITE-SE E DO HABITE-SE PARCIAL 
 

Art. 97. Para o Habite-se e Habite-se Parcial  o requerente deverá solicitar vistoria 
técnica, na vigência do Alvará de Construção, através de processo 
administrativo ao órgão gestor municipal de urbanismo, a partir da 
apresentação dos seguintes documentos:  
 

I. projeto arquitetônico aprovado; 
II. projeto de infraestrutura aprovado, se aplicável; 
III. cópia integral do Alvará de Construção; 
IV. licença ambiental se aplicável; 
V. Termo de aceite de drenagem e/ou contenção de cheias, se aplicável; 
VI. laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiro, se aplicável; 
VII. laudo de Vistoria da Vigilância Sanitária, se aplicável; 
VIII. Termo de Cumprimento de EIV, se aplicável.  

 
Art. 98. A edificação deverá estar concluída em acordo com o projeto arquitetônico 

aprovado e respectivo Alvará de Construção, assim como: 
I. acabamentos internos e externos concluídos; 
II. esquadrias e vedações instaladas; 
III. instalações elétricas e hidrossanitárias em funcionamento; 
IV. área externa e paisagismo; 
V. limpeza da obra; 
VI. calçada e arborização em frente ao terreno executada, quando em ruas 

pavimentadas, de acordo com padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes. 

 
Art. 99. Poderá ser concedido, a juízo do órgão gestor municipal de urbanismo, 

Habite-se Parcial nos seguintes casos: 
 

I. quando se tratar de prédio de uso misto e puder cada um dos usos ser 
utilizado independentemente do outro, desde que o acesso não sofra 
interferência dos serviços até a conclusão total da obra; 

II. quando se tratar de blocos de apartamentos, caso em que poderá, a juízo 
do órgão gestor municipal de urbanismo, ser concedido o certificado para 
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cada bloco que estiver concluído e desde que o acesso não sofra 
interferência dos serviços até a conclusão total da obra; 

III. quando se tratar de 2 (duas) ou mais edificações construídas no mesmo 
lote, desde que o acesso não sofra interferência dos serviços até a 
conclusão total da obra e que as partes comuns estejam concluídas. 
 

§ 1º Em caso de projetos aprovados que contenham áreas e infraestruturas de 
usos comum, estas deverão estar integralmente concluídas como 
condição para a emissão do Habite-se Provisório. 

 
§ 2º Não poderá ser emitido Habite-se Provisório apenas para áreas e 

infraestruturas de usos comum em condomínios edilícios. 
 
Art. 100. O órgão gestor municipal de urbanismo deverá efetuar vistoria no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do seu requerimento, e 
conceder ou recusar o Habite-se ou Habite-se Parcial dentro de outros 15 
(quinze) dias.  

 
Art. 101. Constatando-se inconformidades de parâmetros de uso e ocupação do 

solo e/ou com licenças e alvarás que tenham sido emitidos, o titular do 
alvará de construção poderá: 

 
I. realizar as adequações e então solicitar nova vistoria; 
II. solicitar substituição de projeto aprovado quando couber. 

 
Parágrafo único. Caso não seja possível realizar as adequações ou efetuar a 

substituição de projeto aprovado de acordo com este código, o alvará de 
construção será cancelado e o proprietário deverá proceder com processo 
de alvará de regularização. 

 
Art. 102. No caso de não serem atendidas as exigências desta seção ou tenha 

havido ocupação irregular da edificação, poderá o órgão gestor municipal 
de urbanismo, quando entender necessário, adotar procedimento para a 
desocupação, demolição, interdição ou embargo da edificação através dos 
meios legais. 

 
CAPÍTULO IV 

DA EXECUÇÃO E SEGURANÇA DAS OBRAS 
 

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 103. Enquanto durar a obra, o responsável técnico da obra deverá adotar 

medidas e empregar equipamentos necessários à proteção e à segurança 
dos que nela trabalhem, de acordo com os dispositivos estabelecidos nas 
normas técnicas pertinentes, assim como assegurar a segurança dos 
cidadãos e propriedades vizinhas particulares e públicas. 
 

§ 1º O responsável técnico da obra, juntamente ao titular do alvará, responde 
pela segurança geral das construções, em sua estabilidade, salubridade e 
demais aspectos referentes à obra.  

 
§ 2º Nas edificações em construção e a serem construídas ou reformadas com 

três ou mais pavimentos será obrigatória a colocação de andaimes de 
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proteção ou estrutura que forneça a segurança adequada, durante a 
execução da estrutura, alvenaria, pintura e revestimento externo. 

 
Art. 104. Nenhum elemento da obra, transitório ou permanente na sua execução, 

poderá trazer prejuízo ou diminuir a acessibilidade ou a visibilidade em 
vias e logradouros públicos, sua arborização, iluminação, placas, sinais de 
trânsito e outras instalações de uso coletivo ou de interesse público.  
 

Parágrafo único. Para obras que necessitem do fechamento da via temporariamente 
para colocação ou instalação de equipamentos, ou quaisquer atividades 
que demandem o espaço do logradouro público, deverá ser solicitada a 
autorização do órgão gestor municipal de trânsito. 

 
SEÇÃO II 

DO CANTEIRO DE OBRAS 
 

Art. 105. O canteiro de obras deverá estar localizado dentro dos limites do imóvel a 
ser edificado ou através de autorização concedida pelo órgão gestor 
municipal de urbanismo nos seguintes casos: 
 

I. em área contígua, fora do lote em que se realiza a obra; 
II. na calçada, desde que não ocupe mais do que a metade da largura da 

calçada, sendo que no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros) será 
mantido livre para o fluxo de pedestres; 
III. no espaço aéreo da calçada, até o limite da largura da calçada, desde 
que seja respeitado um pé direito mínimo de 2,50m (dois metros e 
cinquenta centímetros), que sejam adotadas medidas de proteção para 
circulação de pedestres de acordo com os dispositivos estabelecidos nas 
normas técnicas pertinentes, que não interfiram no mobiliário urbano e que 
permita a circulação livre embaixo dos andaimes com largura mínima  
de 1,20m (um metro e vinte centímetros). 

 
Art. 106. Os limites do canteiro de obra deverão obrigatoriamente ser vedados por 

tapumes e redes de proteção. 
 

§ 1º Os tapumes deverão ter altura mínima de 2,00m (dois metros). 
 
§ 2º  Os tapumes, andaimes, redes de proteção e demais elementos de 

segurança deverão atender às normas técnicas pertinentes. 
 
§ 3º Os tapumes somente poderão ser colocados após a obra estar 

devidamente licenciada. 
 
§ 4º Extinta a necessidade, deverão ser removidos, imediatamente, os 

tapumes, andaimes, resíduos e demais elementos junto às vias e aos 
logradouros públicos, devendo ainda ser realizados limpeza e reparos no 
espaço público, naquilo que couber.  

 
§ 5º No caso de paralisação da obra por prazo superior a 90 (noventa) dias, os 

tapumes e andaimes deverão ser retirados e providenciado um 
fechamento permanente, até o limite do lote, mantido em bom estado, com 
altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros). 

 
Art. 107. A limpeza do logradouro público deverá ser permanentemente mantida 
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pelo responsável técnico da obra, enquanto esta durar e em toda a sua 
extensão.  
 

§ 1º  Deverão ser tomadas medidas permanentes, até mesmo a limpeza, para 
manter o logradouro público livre de quaisquer detritos caídos da obra, 
inclusive relacionados ao transporte de materiais. 

 
§ 2º A não retirada dos materiais ou do entulho autoriza o Município a fazer a 

remoção do material encontrado em via pública, dando-lhe o destino 
conveniente e a cobrar dos executores da obra a despesa da remoção, 
aplicando-lhe as sanções cabíveis. 

 
§ 3º  A gestão dos resíduos da construção civil produzidos pela obra deverá 

estar de acordo com o Plano de Gerenciamento dos Resíduos da 
Construção Civil aprovado pelo órgão ambiental competente. 

 
SEÇÃO III 

DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
 

Art. 108. Na movimentação de terra deverão ser adotadas medidas de segurança 
para evitar o deslocamento de terra para fora das divisas do lote em 
construção ou eventuais danos às edificações vizinhas, vias públicas e 
galerias de água pluvial. 

 
Art. 109. As movimentações de solo, definitivas e/ou temporárias, e para quaisquer 

finalidades, serão precedidas de autorização do órgão ambiental 
competente, conforme Decreto Municipal a ser expedido para sua 
regulamentação. 

 
Art. 110. No caso de movimentação de terra de caráter permanente, que 

modifiquem o perfil do lote, o responsável técnico fica obrigado a proteger 
as edificações lindeiras e o logradouro público, com obras de proteção 
contra o deslocamento de terra. 

 
Art. 111. A execução de movimento de terra deverá ser precedida de autorização 

do órgão gestor municipal de meio ambiente nas seguintes situações: 
 

I. movimentação de terra em até 100m³ (cem metros cúbicos) de material; 
II. movimentação de terra com qualquer volume em áreas lindeiras a cursos 

d`água, áreas de várzea e de solos hidromórficos ou alagadiços; 
III. movimentação de terra de qualquer volume em áreas sujeitas à erosão; 
IV. qualquer alteração de topografia natural do terreno. 

 
Parágrafo único. Para movimentação com volume acima de 100m³ (cem metros 

cúbicos) deverá ser requerida certidão de uso do solo do município, para 
fins de licenciamento, junto ao órgão competente. 

 
Art. 112. O requerimento para solicitar a autorização referida no artigo anterior 

deverá ser acompanhado dos seguintes elementos: 
 

I. registro do imóvel atualizado, com data de emissão de no máximo de 30 
(trinta) dias; 

II. levantamento topográfico do terreno em escala, destacando cursos 
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d’água, árvores, edificações existentes e demais elementos significativos; 
III. memorial descritivo informando: 

a) descrição da tipologia do solo; 
b) volume do corte e/ou aterro; 
c) volume do empréstimo ou retirada; 
d) medidas a serem tomadas para proteção superficial do terreno; 
e) indicação do local para empréstimo ou bota-fora. 

IV. Projetos contendo todos os elementos geométricos que caracterizem a 
situação do terreno antes e depois da obra, perfis longitudinais e perfil 
transversais a cada 10,00 (dez metros), sistema de drenagem e 
contenção, em escalas vertical 1:100 e horizontal 1:100 (um para cem); 

V. Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto e execução. 
 

Parágrafo único. As disposições deste artigo deverão ser igualmente aplicadas no 
caso de construção de subsolos. 

 
CAPÍTULO V  

DOS ELEMENTOS DAS EDIFICAÇÕES 
 

SEÇÃO I  
DOS MUROS E CERCAMENTOS 

 
Art. 113. Os muros, cercamentos e gradis voltados para via pública deverão ser 

construídos com altura máxima de 2,40m (dois metros e quarenta 
centímetros) salvo quando a exigência técnica para integridade do terreno 
determinar altura maior.  
 

Art. 114. Os muros de divisa entre lotes e sublotes deverão ter altura mínima de 
1,80m (um metro e oitenta centímetros) e máxima de 3,00m (três metros), 
contados do lado em que o terreno se apresentar mais alto, 
acompanhando a inclinação do terreno, e ser executados em material que 
garanta a privacidade de cada proprietário, sendo vedado o uso de gradis 
e cercas vivas como fechamentos das divisas. 
 

Parágrafo único. Fechamentos em divisa ou no interior de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) deverão ser executados observando o disposto na 
Legislação Ambiental Municipal e demais legislação e regulamento a ele 
relativos. 

 
Art. 115. Os muros de divisa entre lotes e sublotes poderão ser construídos no eixo 

da linha de divisa dos imóveis, pertencendo a ambos proprietários; ou no 
limite e dentro da propriedade de um só, quando então pertence 
exclusivamente a este, não podendo ser utilizado, em nenhuma hipótese, 
pelo outro sem a anuência do proprietário.  

 
Art. 116. Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, 

grade ou outras estruturas similares, a altura mínima do primeiro fio 
energizado deverá ser de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) em 
relação ao nível do solo da parte externa do perímetro cercado, se na 
vertical, ou 2,20m (dois metros e vinte centímetros) do primeiro fio em 
relação ao solo, se instalada inclinada em 45° (quarenta e cinco graus) 
para dentro do perímetro.  
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Art. 117. Serão obrigatórios muros de arrimo sempre que os cortes ou aterros 
ocorrerem junto às divisas do terreno ou no alinhamento.  
 

§1º Os muros de arrimos deverão obrigatoriamente ser projetados e 
executados por profissional habilitado, comprovado mediante a 
apresentação da ART ou RRT do autor do projeto e/ou responsável técnico 
da obra.  

 
§2º A altura máxima do muro de arrimo deve seguir a altura máxima dos muros 

de acordo com este Código.  
 

SEÇÃO II  
DAS ESTRUTURAS E VEDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES 

 
Art. 118. A definição e aplicação dos materiais e processos construtivos será de 

responsabilidade do autor do projeto e/ou responsável técnico da obra. 
 

Art. 119. As características técnicas dos elementos construtivos nas edificações 
devem levar em consideração a qualidade dos materiais ou conjunto de 
materiais, a integração de seus componentes, suas condições de 
utilização, respeitando as normas técnicas oficiais vigentes. 
 

Art. 120. Fundações e sub-bases para obras deverão ser executadas inteiramente 
dentro dos limites do terreno para onde foi licenciada a obra, de modo a 
não prejudicar ou interferir no espaço de imóveis vizinhos e no leito de vias 
públicas. 

 
Art. 121. Quando executadas em alvenaria de tijolo cerâmico, as paredes internas 

deverão ter espessura mínima de 10cm (dez centímetros) e as paredes 
externas espessura mínima de 15cm (quinze centímetros). 

 
Art. 122. Construções na divisa deverão ter paredes independentes, com espessura 

de 15cm cada (quinze centímetros) e com a devida impermeabilização. 
 

Art. 123. Paredes divisórias entre duas unidades geminadas deverão garantir 
isolamento acústico ou espessura mínima de 20cm (vinte centímetros). 

 
Art. 124. As espessuras das paredes poderão ser alteradas quando forem utilizados 

materiais que possuam, no mínimo, os mesmos índices de resistência, 
impermeabilidade e isolamento térmico e acústico que a alvenaria de tijolo 
cerâmico. 

 
Art. 125. A cobertura de edificações agrupadas horizontalmente deverá ter estrutura 

independente para cada unidade autônoma e a parede divisória deverá 
propiciar total separação entre as estruturas dos telhados.  

 
Art. 126. Além das demais disposições legais, deverá ser observado o que segue 

em relação às coberturas das edificações: 
  

I. quando a edificação estiver junto à divisa deverá obrigatoriamente possuir 
platibanda;  

II. as coberturas com caimento no sentido da divisa do lote que possuírem 
extremidades distantes até 0,75m (setenta e cinco centímetros) desta 
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deverão possuir calha. 
 

Art. 127. A edificação que possuir estrutura e vedação em madeira deverá garantir 
padrão de desempenho correspondente ao estabelecido por normas 
técnicas quanto ao isolamento. 
 

Parágrafo único. A edificação de madeira, salvo quando adotada solução que 
comprovadamente garanta a segurança dos usuários da edificação e de 
seu entorno, ficará condicionada ao afastamento mínimo de 2,00m (dois 
metros) das divisas laterais e do fundo. 

 
SEÇÃO III  

DAS PORTAS 
 

Art. 128. As portas de acesso às edificações, bem como as passagens ou 
corredores, devem ter largura suficiente para o escoamento dos 
compartimentos ou setores da edificação a que dão acesso, sendo a 
largura mínima: 
 

I. quando de uso privativo: 
a) portas de acesso: 0,80m (oitenta centímetros); 
b) portas internas: 0,70m (setenta centímetros); 
c) instalações sanitárias: 0,60m (sessenta centímetros). 

II. quando de uso coletivo, respeitar legislação do Corpo de Bombeiros do 
Paraná e NBR 9050. 

 
Art. 129. As portas dos compartimentos onde estiverem instalados aquecedores a 

gás deverão ser dotadas de elementos em sua parte inferior de forma a 
garantir a renovação de ar e a impedir a acumulação de eventual 
escapamento de gás. 

 
Art. 130. As portas de acesso das edificações destinadas a abrigar atividades de 

indústria deverão atender à legislação estadual e federal pertinente, 
quando não regulamentado pelo município. 

 
SEÇÃO IV 

DAS ESCADAS, RAMPAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE CIRCULAÇÃO 
 

Art. 131. As escadas de uso comum ou coletivo deverão ter largura suficiente para 
proporcionar o escoamento do número de pessoas que dela dependem.   
 

§ 1º  Para atividades específicas são detalhadas exigências no corpo deste 
Código, respeitando-se o seguinte: 
 

I. a largura mínima das escadas e rampas de uso comum ou coletivo será 
de 1,20m (um metro e vinte centímetros); 

II. as escadas de uso privativo ou restrito do compartimento, ambiente ou 
local, deverão ter largura mínima de 0,90m (noventa centímetros); 

III. as escadas deverão oferecer passagem com altura mínima nunca inferior 
a 2,10m (dois metros e dez centímetros); 

IV. só serão permitidas escadas em leques, caracol e do tipo marinheiro 
quando interligar dois compartimentos de uma mesma habitação; 

V. nas escadas em leque, a largura mínima do degrau será de 7,00cm (sete 
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centímetros), devendo a 0,50 m (cinqüenta centímetros) do bordo interno, 
o degrau apresentar largura mínima do piso de 0,25 m (vinte e cinco 
centímetros); 

VI. as escadas de uso comum ou coletivo deverão ser revestidas de material 
antiderrapante; 

VII. as escadas devem ter, no mínimo, um patamar a cada 3,20m (três metros 
e vinte centímetros) de desnível e sempre que houver mudança de 
direção. 

VIII. os patamares das escadas devem ter dimensões mínimas iguais à largura 
da escada. 

IX. os degraus das escadas deverão apresentar espelho "e" e piso "p", que 
satisfaçam à relação 0,60cm <= 2 e + p <= 0,64m, admitindo-se a altura 
máxima do espelho de 18,00cm (dezoito centímetros) e profundidade 
mínima do piso de 28,00cm (vinte e oito centímetros). 
 

Parágrafo único. É obrigatória a proteção nas escadas com corrimãos de acordo com 
à Norma Brasileira - NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

 
Art. 132. No caso de emprego de rampas aplicam-se as mesmas exigências 

relativas aos dimensionamentos fixados para as escadas. 
 

Parágrafo único. As rampas deverão apresentar inclinação máxima de: 
 

I. 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) para uso de pedestres; 
II. 25% (vinte e cinco por cento) para uso de automóveis, no caso de 

habitação unifamiliar, habitação multifamiliar em série e condomínio 
edilício horizontal paralelo ao alinhamento predial; 

III. 20% (vinte por cento) para uso de automóveis para os demais casos. 
 

Art. 133. Os acessos para veículo deverão ter um trecho em nível antes do início da 
rampa, da seguinte forma: 

I. habitação unifamiliar, habitação multifamiliar em série, habitação em 
condomínio edilício horizontal paralelo ao alinhamento predial: 
dispensado; 

II. condomínio edilício horizontal transversal ao alinhamento predial, 
condomínio edilício vertical, comércios e serviços vicinais e de bairro: 
mínimo 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) do alinhamento 
predial; 

III. demais usos: mínimo 5,00m (cinco metros) do alinhamento predial. 
 

Art. 134. As escadas e rampas deverão observar todas as exigências da legislação 
pertinente do Corpo de Bombeiros, diferenciadas em função do número de 
pavimentos da edificação. 

 
Art. 135. Será obrigatório o sistema mecânico de circulação vertical nas edificações 

com 5 (cinco) pavimentos ou mais, incluindo para este cômputo os 
pavimentos do subsolo. 
 

§ 1º  O sistema mecânico de circulação vertical (número de elevadores, cálculo 
de tráfego e demais características) está sujeito às prescrições da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Código de 
Prevenção de Incêndios, demais legislações específicas, e as normas do 
Corpo de Bombeiros.  
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§ 2º A existência de elevador, mesmo quando não obrigatória, não dispensa a 

construção de escadas ou rampas para acesso entre todos os pisos ou 
pavimentos projetados. 

 
§ 3º Nos estabelecimentos assistenciais de saúde a circulação vertical de 

pessoas deverá obedecer às normas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), e demais legislações pertinentes. 

 
Art. 136. As escadas, escadas rolantes, plataformas verticais, rampas, elevadores 

e outros equipamentos eletromecânicos de circulação exceto aquelas 
destinadas à habitação de caráter permanente unifamiliar e superpostas 
multifamiliar, deverão obedecer à Norma Brasileira - NBR 9050 da ABNT. 

 
SEÇÃO V - DOS ELEMENTOS EM BALANÇO 

 
Art. 137. Nos edifícios que forem dotados de marquises, floreiras, toldos e outros 

elementos projetados sobre o recuo frontal obrigatório ou sobre a calçada, 
deverão ser obedecidas as seguintes condições: 
 

I. serão sempre em balanço; 
II. terão a altura mínima de 2,70m (dois metros e setenta centímetros) em 

relação ao terreno ou piso; 
III. a projeção do balanço deverá ser no máximo igual a 50% (cinquenta por 

cento) da largura da calçada e nunca superior a 1,20m (um metro e vinte 
centímetros); 

IV. nas ruas para pedestres as projeções máximas e mínimas poderão 
obedecer a outros parâmetros de acordo com critério a ser estabelecido  
 

          pelo órgão gestor municipal de planejamento; 
V. deverão promover o escoamento de águas pluviais exclusivamente para 

dentro dos limites do lote; 
VI. não prejudicarão a arborização, iluminação pública e o mobiliário urbano. 

 
Art. 138. Nos elementos em balanço, com exceção de sacadas e pavimentos, com 

profundidade até 1,20m (um metro e vinte centímetros) sua área não será 
contabilizada como projeção da edificação para cálculo da taxa de 
ocupação. 
 

Parágrafo único. Para os elementos citados no caput deste artigo com profundidade 
superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros), sua área será 
integralmente contabilizada como área construída, ou como projeção da 
edificação, para o cálculo da área da taxa de ocupação. 

 
Art. 139. A área da edificação que estiver em balanço em sacadas e pavimentos 

superiores deverá ser considerada como projeção da edificação para 
cálculo da taxa de ocupação. 

 
Art. 140. Toda e qualquer sacada deverá possuir guarda-corpo com altura mínima 

de 1,10m (um metro e dez centímetros). 
 

Parágrafo único. Quando a cobertura do edifício ou terraço for utilizada como área 
de lazer e recreação os guarda-corpos deverão ter altura mínima de 1,50m 
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(um metro e cinquenta centímetros). 
 

SEÇÃO VI  
DOS RECUOS, AFASTAMENTOS E ATINGIMENTOS 

 
Art. 141. Os recuos frontais e afastamentos das divisas deverão estar de acordo 

com o disposto neste código e na Lei de Parcelamento e Ocupação do 
Solo Urbano, na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo. 
 

Paragrafo único. Para as vias existentes com previsão de atingimento por diretriz 
viária, conforme regulamenta a Lei de Diretrizes e Hierarquias do Sistema 
Viário Municipal, a edificação deverá acrescentar essa metragem ao recuo 
frontal mínimo. 

 
Art. 142. Todas as aberturas deverão guardar a distância mínima de 1,50m (um 

metro e cinquenta centímetros) das divisas do terreno, a qual deverá ser 
calculada perpendicularmente da parede à extremidade mais próxima da 
divisa. 

 
Art. 143. As projeções dos beirais sobre as aberturas deverão guardar uma 

distância mínima de 0,75m (setenta e cinco centímetros) da divisa que 
deverá ser calculada perpendicularmente à divisa. 

 
Art. 144. As construções nos alinhamentos prediais, inclusive muros, localizadas no 

cruzamento dos logradouros públicos serão projetadas de modo que, no 
pavimento térreo, deixem livre um canto chanfrado de, no mínimo, 3,00m 
(três metros), calculados a partir da linha perpendicular à bissetriz dos 
alinhamentos prediais. 

 
Art. 145. Não serão considerados no cálculo do afastamento das divisas: 

 
I. elementos decorativos como frisos, cornijas e molduras, desde que com 

projeção máxima de 0,30m (trinta centímetros) e que não descaracterizem 
o plano principal da fachada; 

II. fechamentos com gradil metálico em vãos com porta-janelas voltados ao 
exterior, desde que com projeção máxima de 0,15m (trinta centímetros) e 
implantadas no limite da face externa da edificação e que não caracterizem 
acesso a balcões ou floreiras; 

III. elementos decorativos como abas, beirais ou cornijas localizados na laje 
de cobertura do último pavimento, com balanço máximo de 0,75m (setenta 
centímetros) e sem nenhum tipo de acesso. 
 

Parágrafo único. Excluem-se do cálculo de afastamento de divisas as caixas d'água, 
equipamentos de elevadores, chaminés e dutos, desde que afastados em 
uma distância mínima de 5,00m (cinco metros) da divisa. 

 
Art. 146. Para o caso de terrenos em aclive e declive naturais, serão permitidas 

escadas, passarelas e similares com função de acesso à edificação. 
 

Art. 147. Em caso de guaritas, escadas, rampas, lixeiras, pórticos, abrigos para gás 
e demais elementos permitidos no recuo frontal, estes deverão ser 
estruturas removíveis sem ônus para o Município de Ponta Grossa e esta 
informação deve constar nas pranchas do projeto aprovado. 
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SEÇÃO VII  

DOS COMPARTIMENTOS 
 

Art. 148. A conformação dos compartimentos destinados a cada função ou 
instalação interna à obra, entre os usos previstos no projeto e no alvará, 
cabe ao autor do projeto e ao responsável técnico da obra, de acordo com 
este Código. 
 

Parágrafo único. Os compartimentos deverão ser dimensionados e posicionados de 
modo a proporcionar condições adequadas de salubridade e conforto 
ambiental interno, garantindo os usos para os quais se destinam.  

 
Art. 149. Os compartimentos de edificações destinadas à habitação de interesse 

social deverão respeitar as áreas mínimas conforme Anexo VI.  
 

Art. 150. Para os efeitos deste Código, o destino dos compartimentos não será 
considerado apenas pela sua designação no projeto arquitetônico 
apresentado, mas também pela sua finalidade lógica, decorrente da 
disposição em planta.  

 
Art. 151. Para fins de conferência quanto ao coeficiente de aproveitamento e a sua 

proporcionalidade em relação à superfície do terreno, poderão ser 
consideradas como áreas não computáveis: 

 
I. ático, conforme definição deste código; 
II. sótão, conforme definição deste código; 
III. área dos pavimentos situados em subsolo, destinada a estacionamento 

exclusivo da edificação; 
 

IV. guarita, poço de elevador, escada enclausurada, central de gás, lixeira e 
pórtico/portal de acesso; 

V. sacadas, balcões ou varandas até o limite de 6,00m² (seis metros 
quadrados), sendo considerado o somatório das áreas, por unidade 
imobiliária; 

VI. área coberta de recreação e lazer exigida por lei; 
VII. áreas ocupadas com caixa d’água, reservatório de água, subestação, 

barrilete, poço de elevador, casa de máquinas e pavimento técnico. 
 

Parágrafo único. No caso de sacadas, balcões ou varandas com área superior a  
6,00m² (seis metros quadrados) sua área será integralmente contabilizada 
como computável. 

 
Art. 152. Para fins deste Código, os compartimentos das edificações são 

classificados segundo a função preponderante neles exercida, que 
determinará seu dimensionamento mínimo e a necessidade adequada de 
ventilação e iluminação, sendo categorizados em: 
 

I. compartimentos de permanência prolongada: compartimentos de uso 
constante, caracterizados como espaços habitáveis que demandam 
permanência confortável por tempo longo ou indeterminado, tais como 
dormitórios, salas de estar, de jantar, de lazer, ambientes de estudos, de 
trabalho, copas, cozinhas, áreas de serviço, lojas, salas comerciais e 

 
 

Lei nº 14.522/2022 – Pag. 37/107 

 

locais para reuniões;  
II. compartimentos de permanência transitória: compartimentos de uso 

ocasional e/ou temporário, caracterizados como espaços habitáveis que 
demandam permanência confortável por tempo determinado e/ou limitado, 
tais como vestíbulos, corredores, caixas de escadas, despensas e 
depósitos, vestiários e banheiros. 

 
Parágrafo único. Sótãos e porões, quando devidamente dimensionados, iluminados 

e ventilados poderão ser considerados como compartimentos de 
permanência prolongada, a critério do órgão municipal de urbanismo. 

 
Art. 153. Os compartimentos de permanência prolongada deverão ser 

dimensionados de forma a permitir sua utilização de maneira confortável, 
adequado ao uso previsto para o ambiente e saudável, resguardadas as 
exigências deste Código. 

 
Art. 154. O pé-direito mínimo de compartimentos de permanência prolongada é de 

2,40m (dois metros e quarenta centímetros) nos usos habitacionais e de 
2,60m (dois metros e sessenta centímetros) para obras destinadas a 
outros usos não habitacionais. 

 
Parágrafo único. O pé-direito mínimo de compartimentos de permanência humana 

transitória poderá ser de até 2,10m (dois metros e dez centímetros), a 
critério do órgão gestor municipal de urbanismo, desde que atendidas às 
demais disposições do Anexos deste Código e as normas vigentes. 

 
Art. 155. As portas de acesso às edificações, as passagens e corredores devem ter 

largura suficiente para o escoamento dos compartimentos ou setores da 
edificação aos quais dão acesso, garantindo o atendimento às normas 
técnicas referentes ao tema, respeitando-se para uso privativo a largura 
mínima dos corredores de 0,90m (noventa centímetros). 

 
SEÇÃO VIII  

DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO 
 

Art. 156. Os locais para estacionamento ou guarda de veículos obedecem a 
seguinte classificação: 

 
I. privativo: de uso exclusivo e reservado; 
II. coletivo: aberto ao uso da população, com fins lucrativos ou não. 

 
Parágrafo único. As vagas de estacionamento, de uso privado e coletivo, não podem 

ser destinadas a receber outra destinação ou à prestação de serviços de 
qualquer natureza, exceto para serviços de estacionamento com fins 
lucrativos. 

 
Art. 157. É obrigatória a reserva de espaços destinados a estacionamento ou 

garagem de veículos, vinculados às atividades das edificações, com área 
e respectivo número de vagas calculadas de acordo com o tipo de 
ocupação do imóvel, conforme o disposto na Tabela do Anexo IV, parte 
integrante deste Código. 
 

§ 1º As vagas de estacionamento internas a edificação deverão estar em 
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ambiente isolado por parede dos demais usos e compartimentos. 
 
§ 2º  Em edificações comerciais é obrigatório a reserva de vagas para 

funcionários e clientes e em hipótese alguma pode ser fechado para uso 
exclusivamente privativo. 

 
§ 3º As vagas de garagem deverão ter acesso livre à área de circulação, salvo 

quando as vagas pertencerem ao mesmo proprietário. 
 
§ 4º Para atividades comerciais, prestação de serviços e industriais que 

necessitem da utilização de veículos de médio e/ou grande porte, deverá 
ser prevista área de estacionamento e manobra dentro do imóvel, que 
deve ser analisado pelo órgão gestor municipal de urbanismo, ficando 
terminantemente proibida a permanência destes veículos nas vias 
públicas. 

 
§ 5º Para as atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, de 

uso não habitacional, deverá haver previsão de, no mínimo, 1 (uma) vaga 
para carga e descarga, com largura mínima de 2,50m (dois metros e 
cinquenta centímetros) e comprimento mínimo de 7,00m (sete metros), 
para edificações com área construída superior a 500,00m² (quinhentos 
metros quadrados). 

 
Art. 158. Edifícios com mais de 50 unidades deverão obrigatoriamente possuir área 

de embarque e desembarque e vagas de estacionamento para visitantes 
correspondentes a 5% do número de total de vagas. 

 
Art. 159. As dependências destinadas a estacionamento de veículos, exceto ônibus 

e caminhões, deverão atender às seguintes exigências: 
 

I. as vagas deverão estar locadas em planta e numeradas; 
II. as vagas deverão estar livres de colunas ou qualquer outro obstáculo, com 

, com dimensionamento padrão mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros) de largura por 5,00m (cinco metros) de comprimento, exceto 
as vagas para pessoas especiais e vagas destinadas a outros tipos de 
veículos que não os automóveis de passeio; 

III. se cobertas, o pé-direito mínimo será de 2,50m (dois metros e quarenta 
centímetros), sendo 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de altura 
mínima livre de vigas e outros elementos estruturais; 

IV. possuírem sistema de ventilação permanente; 
V. com rampas internas e de acesso com inclinação máxima de 30% (trinta 

por cento); 
VI. com vão de entrada com a largura mínima de 3,00m (três metros) ou 

mínimo de 5,00m (cinco metros) quando comportarem mais de 50 
(cinquenta) veículos; 

VII. com circulação independente para veículos e pedestres;  
VIII. o corredor de circulação e manobra do estacionamento deverá ter largura 

mínima de 5,00m (cinco metros), independente do ângulo que a vaga de 
estacionamento formar em relação ao mesmo. 
 

§ 1º Os estacionamentos poderão apresentar até 20% (vinte por cento) do total 
das vagas exigidas, e/ou as vagas excedentes, com dimensões reduzidas 
de 2,20m x 4,50m (dois metros e vinte centímetros por quatro metros e 
cinquenta centímetros). 
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§ 2º Somente as vagas excedentes poderão ser bloqueadas, ou seja, sem 

acesso direto pelos corredores de acesso. 
 
§ 3º  Os empreendimentos geradores de tráfego deverão atender às 

delimitações de acessos especiais de veículos. 
 
§ 4º Nos estabelecimentos em que a atividade de carga e descarga é rotineira 

e intrínseca à atividade econômica exercida, é necessário prever um 
espaço adicional para que essa operação seja realizada inteiramente 
dentro dos limites do lote, exigida a demonstração funcional em projeto 
para a aprovação pelos órgãos municipais competentes. 

 
§ 5º Os corredores de acesso e de circulação dos veículos deverão ter as 

dimensões mínimas de acordo com o ângulo formado em relação às 
vagas: 

I. em paralelo e até 30 graus: 3,00m (três metros); 
II. ângulos entre 31 e 45 graus: 3,50m (três metros e cinquenta centímetros); 
III. ângulos entre 46 e 90 graus: 5,00m (cinco metros). 

 
Art. 160. O rebaixamento de guias nos passeios deverá atender aos seguintes 

requisitos: 
 

I. para testada com mais de um acesso, o intervalo entre as guias rebaixadas 
não poderá ser menor do que 5,00m (cinco metros); 

II. a largura máxima de meio-fio rebaixado não poderá ser superior a 5,00m 
(cinco metros); 

III. o início da guia rebaixada deverá ter uma distância mínima de 5,00m 
(cinco metros) das esquinas; 

IV. deverá obedecer a um ângulo de 90° (noventa graus) em relação ao meio-
fio, quando cruzar área de passeio, exceto em postos de combustíveis. 
 

Parágrafo único. O rebaixamento de guias nos passeios somente será permitido 
quando não resultar em prejuízo para a arborização pública, podendo ser 
autorizado o corte de árvore a juízo do órgão municipal competente, desde 
que atendidas suas exigências. 

 
Art. 161. Deverão ser previstas vagas de estacionamento especiais destinadas 

exclusivamente às pessoas com deficiência, idosos, gestantes e pessoas 
com crianças de colo, que possam garantir a melhor comodidade aos 
mesmos, devendo ser devidamente sinalizadas e com as especificações 
técnicas de desenho e de traçado de acordo com as normas técnicas 
brasileiras vigentes. 
 

Parágrafo único. A proporção e a localização de vagas deverão estar de acordo com 
as disposições da Lei Estadual Nº 18.047/2014, Resoluções do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN), Decreto Federal Nº 5.296/2004, Lei 
Federal Nº 13.146/2015 e demais regulamentações competentes à 
matéria, devendo ser previstas: 

I. vagas para pessoas com deficiência: 2% (dois por cento) do total de vagas 
disponíveis em estacionamentos públicos e privados; 

II. vagas para idosos: 3% (três por cento) do total de vagas disponíveis em 
estacionamentos públicos e privados; 

III. vagas para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo com 
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até 2 (dois) anos de idade: 2% (dois por cento) do total de vagas de 
estacionamentos públicos e privados ou, no mínimo, 1 (uma) vaga a cada 
100 (cem) vagas. 

 
Art. 162. As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam 

conduzidos por pessoas com deficiência devem: 
I. contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20m (um 

metro e vinte centímetros) de largura, quando afastadas da faixa de 
travessia de pedestres, podendo este espaço ser compartilhado por 2 
(duas) vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou 
oblíquo ao meio-fio; 

II. o percurso máximo entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores 
deve ser de no máximo 50,00m (cinquenta metros). 

 
Art. 163. Não será permitido que as vagas de estacionamento ocupem as calçadas 

e a  faixa correspondente ao recuo frontal obrigatório do alinhamento 
predial. 
 

Parágrafo único. Excetuam-se desta obrigação as edificações para fins de comércio 
e serviço e industriais, quando estiverem recuadas acima de 10,00m (dez 
metros). 

 
Art. 164. As vagas de estacionamento de motocicletas deverão ter 

dimensionamento mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
de largura por 2,00m (dois metros) de comprimento. 

 
Parágrafo único. Nas edificações de uso habitacional unifamiliar, verificada a 

impossibilidade de reserva de área para estacionamento de veículos em 
função das condicionantes do terreno ou do logradouro adjacente que lhe 
dá acesso, poderá ocorrer dispensa da obrigatoriedade de previsão, a 
critério do órgão municipal responsável pelo licenciamento de obras. 

 
Art. 165. Deverão dispor de pista de acumulação interna junto à entrada de veículos 

para a edificação, visando minimizar o impacto no trânsito das vias de 
acesso, os seguintes empreendimentos: 

I. uso habitacional com mais de 60 (sessenta) vagas de estacionamento de 
veículos; 

II. uso misto com mais de 60 (sessenta) vagas de estacionamento, excluídas 
as relativas à parte residencial; 

III. destinadas a estacionamento de veículos aberto ao público; 
IV. destinadas a edifícios-garagem.  

 
§ 1º  O número de faixas e o comprimento da pista de acumulação devem ser 

calculados nos seguintes termos: 
I. até 1.000,00m² (um mil metros quadrados) de área de estacionamento: 1 

(uma) faixa de 5,00m (cinco metros) de comprimento; 
II. acima de 1.000,00m² (um mil metros quadrados) até 2.000m² (dois mil 

metros quadrados): 1 (uma) faixa de 10,00m (dez metros) de comprimento; 
III. acima de 2.000,00m² (dois mil metros quadrados) até 5.000m² (cinco mil 

metros quadrados): 1 (uma) faixa de 20,00m (vinte metros) de 
comprimento; 

IV. acima de 5.000m² (cinco mil metros quadrados): 2 (duas) faixas de 15,00m 
(quinze metros) de comprimento. 
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§ 2º  Os acessos deverão atender às larguras mínimas exigidas nesta Lei no 
que concerne às rampas. 

 
Art. 166. Os estacionamentos descobertos sobre o solo deverão ser arborizados na 

proporção mínima de 1 (uma) árvore para cada 6 (seis) vagas. 
 

§ 1º As árvores deverão ser locadas no próprio estacionamento, em um espaço 
para cada árvore de no mínimo 0,60 m (sessenta centímetros) de largura 
e de no mínimo 0,60 m (sessenta centímetros) de comprimento. 

 
§ 2º As árvores deverão ser plantadas a no mínimo 0,30m (trinta centímetros) 

da borda do canteiro. 
 
§ 3º O espaço destinado para a locação das árvores não poderá sobrepor as 

áreas mínimas estabelecidas para as vagas e o corredor de circulação e 
manobra do estacionamento. 

 
§ 4º Para árvores já existentes, a implantação do estacionamento deverá 

preservar integridade do indivíduo, devendo ser consultado o órgão 
municipal de meio ambiente. 

 
Art. 167. Casos omissos específicos poderão ser submetidos ao Conselho 

Municipal de Urbanismo. 
 

SEÇÃO IX  
DOS SUBSOLOS 

 
Art. 168. O subsolo é o pavimento enterrado ou semienterrado desde que o piso do 

pavimento imediatamente superior, ou seja, pavimento térreo, não fique 
acima da cota +1,20m (mais um metro e vinte centímetros) em relação ao 
nível mediano, demarcado no eixo da testada do lote. 
 

§ 1º  O pavimento térreo é o primeiro pavimento de uma edificação, logo acima 
do subsolo. 

 
§ 2º  Em lotes de esquina a cota de nível do piso do pavimento térreo será o 

nível resultante da média aritmética dos níveis médios do meio fio até a 
cota máxima de +1,20m (mais um metro e vinte centímetros).  
 

Art. 169. A análise quanto à possibilidade de construção de subsolo caberá ao 
profissional responsável pelo projeto e poderá ser encaminhado para 
análise do órgão municipal de meio ambiente, que emitirá parecer com 
relação ao impacto da obra e edificação no lençol freático e demais 
questões ambientais. 

 
Art. 170. Ficam excluídas do cálculo do coeficiente de aproveitamento as áreas 

construídas em subsolo, quando destinadas exclusivamente ao 
estacionamento de veículos, casa de bombas, reservatórios d’água, 
subestação, poço de elevador, medidores e caldeiras.  

 
Art. 171. As normas de cálculo do nível mediano deverão ser aplicadas nos 

seguintes casos, conforme Figuras do Anexo II deste Código: 
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I. em terrenos de meio de quadra com testada de até 30,00m (trinta metros), 
o nível adotado será calculado através da média aritmética entre o maior 
e o menor nível do meio-fio em frente à testada do lote, demarcado no eixo 
da testada do lote (Anexo II - Figura 01); 

II. em terrenos de esquina com testadas iguais ou inferiores a 30,00m (trinta 
metros), o nível mediano deverá ser calculado pela média aritmética dos 
níveis médios dos meios-fios em frente às testadas do lote (Anexo II - 
Figura 02); 

III. em terrenos com mais de uma testada, maiores que 30,00m (trinta 
metros), cada trecho de no mínimo 15,00m (quinze metros) e no máximo 
30,00 (trinta metros) deverá ser considerado como independente para 
efeito de determinação do nível mediano, criando-se platôs (Anexo II - 
Figura 03), ou será adotado a média aritmética do nível mediano dos 
trechos mais baixos do meio fio (Anexo II - Figura 04), no caso do cálculo 
dos trechos, os mesmos deverão ter dimensões iguais, em valores entre 
15,00m (quinze metros) e 30,00m (trinta metros); 

IV. em terrenos com testadas de grandes dimensões, maiores que 30,00m 
(trinta metros), cada trecho de no mínimo 15,00m (quinze metros) e no 
máximo 30,00 (trinta metros) deverá ser considerado como independente 
para efeito de determinação do nível mediano (Anexo II - Figura 05), ou 
será adotado como nível mediano único o nível mediano do trecho mais 
baixo do meio fio (Anexo II - Figura 06), no caso do cálculo dos trechos, os 
mesmos deverão ter dimensões iguais, em valores entre 15,00m (quinze 
metros) e 30,00m (trinta metros); 

V. em edificações recuadas do alinhamento predial, em terrenos com 
desnível na faixa de recuo de, no mínimo, 2,00m (dois metros) em relação 
ao meio-fio, o nível mediano será o ponto de encontro entre a projeção 
horizontal da fachada principal mais próxima, voltada para o logradouro, 
com o perfil natural do terreno; a faixa de terra existente entre o 
alinhamento e a fachada, voltada para o logradouro, não poderá ser 
removida, exceto para construção de rampas e/ou escadas  para acesso 
de veículos e /ou pedestres, com larguras máximas de 5,00m (cinco 
metros) - (Anexo II - Figura 07); 

VI. em terrenos com testadas para ruas opostas, as disposições relativas à 
posição do nível do subsolo deverão ser cumpridas para cada uma das 
ruas, dividindo-se o lote ao meio e criando-se platôs, ou atendendo a cota 
do platô mais baixo para todo o lote; 

VII. os casos omissos serão analisados pelo órgão gestor de urbanismo. 
 

Art. 172. A altura do pé direito nas áreas de estacionamento em subsolo será de, 
no mínimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), sendo a altura 
mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) sob vigas e outros 
elementos estruturais. 

 
Art. 173. Nos casos de construções em subsolo deverá ser respeitado o recuo 

frontal e a taxa de permeabilidade referente à zona, setor ou eixo no qual 
se insere o imóvel a construir. 

 
Art. 174. Para acesso de veículos no pavimento do subsolo, as rampas deverão 

possuir um trecho em nível entre o alinhamento predial e o início da rampa, 
conforme as exigências deste Código de Obras e Edificações. 

 
Art. 175. Em garagens no subsolo deverá ser garantida a ventilação natural por 

meio de aberturas que correspondam a, no mínimo, 1/20 (um vinte avos) 
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da área do pavimento. A ventilação poderá ser feita através de dutos ou 
vazios, os quais deverão ser exclusivos para o(s) subsolo(s), não podendo 
haver prolongamento dos mesmos ao longo da edificação, desde que não 
haja abertura nos demais pavimentos.  
 

Parágrafo único. A secção do ou vazio não poderá ser inferior à área de ventilação 
prevista para o subsolo, considerando-se a soma das áreas de cada 
subsolo. 

 
SEÇÃO X  

DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO 
 

Art. 176. Para fins deste Código, compreendem-se como áreas de lazer e recreação 
todos os espaços, edificados ou não, destinados ao lazer ativo e 
contemplativo, tais como salão de festas, salão de jogos, quiosques, 
churrasqueiras, espaços gourmet, quadras esportivas, parques infantis, 
piscinas, brinquedotecas, canchas de areia e similares. 

 
Art. 177. As áreas de recreação em edificações construídas no Município deverão 

obedecer aos seguintes requisitos: 
 

I. em todas as edificações habitacionais coletivas, excetuando-se as 
habitações multifamiliar em série, será exigida área de recreação, com 
pelo menos 6,00m² (seis metros quadrados) por unidade habitacional; 

II. no dimensionamento da área de recreação, no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) deverá constituir área contínua. 

III. do total da área de recreação, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de 
seu total deverá ser permeável. 

IV. apresentar círculo inscrito em qualquer ponto de no mínimo 3,00m (três 
metros); 

V. serem equipadas de acordo com a destinação específica. 
VI. serem dotadas de iluminação, compatíveis com suas dimensões. 
VII. serem localizadas em áreas isoladas, com acesso privativo, em local 

acessível para pessoas com mobilidade reduzida e fora do recuo frontal 
obrigatório. 

 
Art. 178. As áreas de recreação e lazer coletivas que estiverem situadas em 

terraços e/ou cobertura deverão atender aos dispositivos de segurança e 
proteção dos usuários, assim como atender às normas de acessibilidade, 
sob responsabilidade dos responsáveis técnicos, empreendedores e 
proprietários. 

 
Art. 179. As áreas de recreação infantil próximas a áreas de estacionamento e 

circulação de veículos deverão ser delimitadas com cercas ou muretas, de 
modo a garantir a segurança dos usuários. 

 
Art. 180. Em nenhuma hipótese as áreas de recreação e lazer poderão receber 

outra destinação. 
 

SEÇÃO XI  
 DA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO 

 
Art. 181. Deverão ser priorizados o uso de iluminação natural e a renovação de ar, 
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sem comprometer o conforto térmico das edificações devendo ser 
observado o disposto pela NBR 15575/2013, ou outra que venha a 
substituí-la. 

 
Art. 182. Todos os compartimentos, de qualquer local habitável, para os efeitos de 

insolação, ventilação e iluminação terão aberturas para áreas externas em 
qualquer plano, abrindo diretamente para logradouro público, espaço livre 
do próprio imóvel ou área de servidão legalmente estabelecida, exceto 
quando apresentada solução arquitetônica com projetos de iluminação e 
ventilação mecânica. 

 
Art. 183. As características mínimas das aberturas dos compartimentos das 

edificações residenciais e comerciais deverão atender às exigências do 
uso a que se destinam, sendo de responsabilidade do autor do projeto e 
do proprietário o cumprimento das normas específicas pertinentes. 

 
Art. 184. Será permitida a utilização de vazios de iluminação e ventilação, com as 

seguintes condições: 
I. caso esteja situado na mesma unidade imobiliária, deverá conter, no 

mínimo, um círculo inscrito de H/8, onde H é a altura em metros da 
edificação, ou mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros); 

II. caso apresente aberturas de unidades imobiliárias diferentes, deverá 
conter no mínimo um círculo inscrito de 2x(H/8), onde H é a altura em 
metros da edificação em metros, ou mínimo de 3,00m (três metros). 

 
Art. 185. É permitida a utilização exclusiva de iluminação e ventilação zenital em 

instalações sanitárias, sendo de responsabilidade do autor do projeto que 
o mesmo garanta condições mínimas de habitabilidade. 

 
 

Art. 186. Será permitida a utilização de ventilação mecânica para instalações 
sanitárias ou compartimentos específicos, sendo de responsabilidade do 
autor do projeto que o mesmo garanta condições mínimas de 
habitabilidade. 

 
Parágrafo único. Considera-se compartimentos específicos aqueles projetados pelo 

autor do projeto que permitam ou exigem, de acordo com suas 
características, ambientes controlados sem aberturas para áreas externas. 

 
Art. 187. Não será permitido, em nenhum caso, a utilização de dutos de ventilação 

em substituição de aberturas para áreas externas. 
 

Art. 188. Nas fachadas das edificações não será permitida a instalação de placas, 
painéis, ou qualquer tipo de elemento que venha a prejudicar a iluminação 
ou a ventilação de seus compartimentos internos. 

 
CAPÍTULO VI  

DA ACESSIBILIDADE 
 

SEÇÃO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 189. Toda edificação para uso público ou coletivo deverá garantir condições 
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externas e internas de acesso, circulação e utilização por parte das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme as disposições 
legais e as Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade. 
 

Parágrafo único. Ficam o autor do projeto, o responsável técnico da obra e o 
proprietário responsáveis pelo atendimento a essas disposições. 

 
Art. 190. As habitações multifamiliares e condomínios deverão ser acessíveis em 

suas áreas de uso comum, bem como as unidades autônomas acessíveis 
serem localizadas em rota acessível. 

 
Art. 191. As áreas técnicas de serviço ou de acesso restrito, como casas de 

máquinas, barriletes e passagem de uso técnico não necessitam ser 
acessíveis. 

 
Art. 192. Para ser considerado um sanitário acessível, este deverá possuir diâmetro 

mínimo livre de obstáculos de 1,50m (um metro e meio), além de atender 
as demais disposições das Normas Técnicas Brasileiras de 
Acessibilidade. 

 
SEÇÃO II  

DAS CALÇADAS E PASSEIOS 
 

Art. 193. Para assegurar o trânsito seguro e acessível a todos os pedestres, as 
calçadas deverão ser executadas ou reparadas conforme padrão 
municipal a ser estabelecido por Lei específica.  

 
Parágrafo único. Na construção de calçadas ou espaços públicos é necessária a                    

implantação de elementos de acessibilidade conforme as especificações 
presentes na NBR 9050 ou norma técnica oficial que a substitua. 

 
SEÇÃO III 

DO REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO E ACESSOS 
 

Art. 194. Quando houver pavimentação definitiva na via, o rebaixamento do meio-
fio para entrada e saída de veículos dependerá de autorização do órgão 
gestor municipal de trânsito e respeitará as seguintes condições: 
 

I. largura máxima de 7,00m (sete metros) para uso habitacional; 
II. largura máxima de 15,00m (quinze metros) para os demais usos; 
III. deverá preservar no mínimo 5,00m (cinco metros) entre rebaixamentos; 
IV. localizar-se no mínimo a 5,00m (cinco metros) do encontro dos 

alinhamentos prediais em lotes de esquina; 
V. o rebaixamento do meio-fio deverá respeitar um afastamento mínimo de 

5,00m (cinco metros) a partir do encontro das testadas dos imóveis, para 
lotes de esquina. 
 

§ 1º  Empreendimentos que demandem acessos maiores poderão ter sua 
situação analisada pelo órgão gestor municipal de trânsito, desde que 
asseguradas a livre circulação de pedestres e a fluidez no trânsito de 
veículos. 

 
§ 2º  Admite-se mais de uma guia rebaixada por imóvel, desde que respeitada 
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os critérios deste artigo. 
 
§ 3º  Os projetos submetidos a análise com o objetivo de obter os alvarás 

constantes neste código deverão atender ao disposto neste artigo. 
 
§ 4º Nas vias públicas não pavimentadas, as edificações deverão ter seus 

acessos compatíveis com as condições acima mencionadas, a fim de 
cumprirem com este dispositivo por ocasião da implantação da 
pavimentação definitiva. 

 
Art. 195. Os acessos de veículos aos lotes deverão ser por meio de rebaixamentos 

de meio-fio ou rampas, de acordo com as disposições abaixo elencadas:  
I. quando a declividade do terreno exigir rampa para o acesso de veículos, 

a mesma deverá ser executada, para os casos consolidados, somente 
dentro das faixas de serviço e de acesso, e possuir inclinação máxima de 
25% (vinte e cinco por cento);  

II. a inclinação transversal da faixa de circulação de pedestres, a faixa livre, 
deverá ser preservada e ter, no máximo, 3% (três por cento).  
 

§ 1º A rampa para acesso de veículos deverá situar-se dentro da área do lote.   
 
§ 2º Nos casos do inciso I deste artigo que não seja possível atender a rampa 

somente nas faixas de serviço e de acesso, o remanescente deverá ser 
atendido dentro da área do lote. 

 
Art. 196. Os empreendimentos geradores de tráfego deverão atender às 

delimitações de acessos especiais de veículos, conforme modelos 
disponibilizados pelo órgão gestor municipal de planejamento, de acordo 
com o porte e com o uso definido na Lei do Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo do Município.  

 
SEÇÃO IV  

DO MOBILIÁRIO URBANO 
 

Art. 197. Quando instalado em logradouro público, considera-se como mobiliário 
urbano: 
 

I. abrigo para passageiros do transporte público; 
II. armário e comando de controle semafórico, de telefonia e de 

concessionárias de serviços públicos; 
III. banca de jornais e revistas ou flores; 
IV. bancos de jardins e praças; 
V. sanitários públicos; 
VI. cabine de telefone e telefone público; 
VII. caixa de correio; 
VIII. coletor de lixo urbano leve; 
IX. coreto; 
X. defensa e gradil; 
XI. equipamento de sinalização viária; 
XII.  equipamentos para jogos, esportes e brinquedos; 
XIII.  estátuas, esculturas, monumentos e fontes; 
XIV. estrutura de apoio ao serviço de transporte de passageiros; 
XV. jardineiras e canteiros; 
XVI. módulos de orientação e informações; 
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XVII.  mesas e cadeiras; 
XVIII. painel de informação; 
XIX. poste; 
XX. posto policial; 
XXI. relógios e termômetros; 
XXII. stand de vendas de produtos não manuseáveis e/ou industrializados; 
XXIII. toldos; 
XXIV. arborização. 

 
Art. 198. O mobiliário urbano, quando permitido, será mantido em perfeitas 

condições de funcionamento e de conservação, pelo respectivo 
responsável, sob pena de aplicação das penalidades descritas neste 
Código. 
 

Art. 199. O mobiliário urbano, especialmente aquele enquadrado como bem 
público, será padronizado pela administração mediante regulamentação, 
excetuando-se estátuas, esculturas, monumentos e outros de caráter 
artístico, cultural, religioso ou paisagístico. 
 

Parágrafo único. A administração poderá adotar diferentes padrões para cada tipo 
de mobiliário urbano, podendo acoplar dois ou mais tipos. 

 
Art. 200. A instalação de mobiliário urbano deverá atender aos seguintes preceitos 

mínimos: 
 

I. deve se situar em local que não prejudique a segurança e circulação de 
veículos e pedestres; 

II. não poderá prejudicar a   visibilidade entre    pedestres   e  condutores de  
veículos; 

III. deverá ser compatibilizado com a arborização e/ou ajardinamento 
existente ou projetado, sem que ocorram danos aos mesmos; 

IV. deverá atender às demais disposições deste Código e sua 
regulamentação. 
 

Parágrafo único. Compete à administração municipal definir a prioridade de 
instalação ou permanência do mobiliário urbano, bem como determinar a 
remoção ou transferência dos conflitantes, cabendo ao responsável pelo 
uso, instalação ou pelos benefícios deste uso o ônus correspondente. 

 
Art. 201. A instalação de termômetros e relógios públicos, painéis de informação e 

outros que contenham mensagem publicitária acoplada observarão às 
disposições legais pertinentes à divulgação de mensagens em locais 
visíveis ao transeunte, ao paisagismo, à segurança e às condições de 
acessibilidade universal. 

 
Art. 202. A disposição do mobiliário urbano na calçada atenderá aos critérios a 

serem indicados na regulamentação, devendo ser considerado que: 
 

I. a instalação de mobiliário urbano de grande porte, tal como banca de 
jornais e revistas ou flores e abrigo de ponto de parada de transporte 
coletivo e de táxi, terá um distanciamento da confluência dos alinhamentos 
a ser definido pela administração; 

II. todos os postes ou elementos de sustentação, desde que considerados 
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imprescindíveis, deverão sempre que possível ser instalados próximos à 
guia da calçada, assegurando uma distância mínima de 30cm (trinta 
centímetros) entre a face externa do meio-fio e a projeção horizontal das 
bordas laterais do elemento, independente da largura da calçada; 

III. os postes de indicação dos nomes dos logradouros poderão ser instalados 
nas esquinas próximo aos meios-fios desde que: 

a) respeitem o afastamento mínimo ao meio-fio; 
b) não interfiram na circulação dos pedestres; 

IV. os postes de transmissão poderão ser instalados nas calçadas desde que: 
a) estejam situados na direção da divisa dos terrenos, exceto na hipótese dos 

mesmos possuírem uma testada com formato ou comprimento que 
tecnicamente impossibilite esta providência; 

b) estejam afastados das esquinas; 
c) respeitem o afastamento mínimo ao meio-fio; 
d) estejam compatibilizados com os demais mobiliários existentes ou 

projetados tais como arborização pública, ajardinamento, abrigos de 
pontos de parada de veículos de transporte coletivo e de táxis, etc.; 

e) os aspectos técnicos de sua instalação, manutenção e conservação sejam 
analisados previamente pela administração; 

f) atendam aos critérios a serem descritos na regulamentação própria ou na 
regulamentação do uso e construção de calçadas. 
 

Parágrafo único. Poderão ser adotadas características diferentes das estabelecidas 
neste artigo, em caráter excepcional, desde que analisadas previamente e 
aprovadas pela administração, com vistas a compatibilizar o interesse 
público com as peculiaridades locais. 

 
Art. 203. A administração pública poderá retirar o mobiliário urbano em desuso, 

quebrado ou abandonados pelo responsável pelo seu uso, após um 
período máximo de 30 (trinta) dias a contar da intimação, cabendo aos 
responsáveis o ressarcimento ao Município dos custos deste serviço. 

 
Art. 204. É proibido depredar, pichar, quebrar ou fazer mau uso dos equipamentos 

urbanos, sob pena de sofrer sanções legais. 
 

CAPÍTULO VII 
DA DRENAGEM PLUVIAL 

 
SEÇÃO I 

DA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS E INFILTRAÇÃO  
DAS ÁGUAS NO SOLO 

 
Art. 205. Todos os terrenos deverão ser preparados para infiltração no solo e 

escoamento das águas pluviais. 
 

Parágrafo único. A critério do órgão gestor municipal de urbanismo, poderá ser 
exigido o projeto de sistema de drenagem no lote, a ser analisado pelo 
órgão gestor municipal de obras públicas. 

 
Art. 206. Quando necessário o projeto de drenagem das águas pluviais deverá 

conter no mínimo: 
 

I. prancha de implantação, contemplando todo o sistema; 
II. memorial de cálculo; 
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III. indicação da declividade do sistema; 
IV. localização das caixas de captação e ligação; 
V. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) do projeto do sistema de drenagem das 
águas pluviais. 

 
Art. 207. O escoamento deverá ser feito de modo que as águas sejam 

encaminhadas para curso de água ou vala que passe nas imediações, ou 
ainda, para o sistema de captação de águas pluviais da via pública, 
devendo, neste caso, ser conduzida sob o passeio ou através de 
instituição de servidão nos imóveis. 
 

§ 1º As despesas com a execução da ligação das galerias pluviais correrão 
integralmente por conta do interessado. 

 
§ 2º  Para a interligação das águas pluviais diretamente nos cursos de água, 

previamente deverá ser obtida a devida outorga junto ao órgão 
competente. 

 
Art. 208. Nas edificações construídas no alinhamento, as águas pluviais 

provenientes de telhados, balcões, marquises e aparelhos de ar 
condicionado, deverão ser captadas por meio de calhas e condutores e 
conduzidas para dentro do lote ou diretamente para as galerias de águas 
pluviais. 

 
Parágrafo único. Os condutores nas fachadas lindeiras à via pública serão embutidos 

até a altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), acima 
do nível do passeio. 

 
Art. 209. Não será permitida a ligação de condutores de águas pluviais à rede de 

esgotos, bem como a ligação da rede de esgotos aos condutores de águas 
pluviais. 

 
Art. 210. Para os empreendimentos que necessitem de sistema de drenagem das 

águas pluviais, fica sob responsabilidade do órgão gestor municipal de 
obras públicas a análise dos projetos, sua aprovação, bem como a 
emissão de um Termo de Aceite de Drenagem e/ou Contenção de Cheias, 
a ser incluído como requisito para o Habite-se. 

 
Art. 211. Em relação à infiltração das águas pluviais no solo, áreas permeáveis e 

técnicas de alimentação do lençol freático nos projetos submetidos à 
análise, com o objetivo de obter os alvarás constantes neste código, 
deverão considerar: 

I.  
II. área permeável é a área do solo que permite a percolação de água da 

chuva diretamente no solo, de modo a alimentar o lençol freático, sem 
auxílio de dispositivo artificial de infiltração; 

III. os solos cobertos com gramado, pedrisco, areia e saibro são integralmente 
permeáveis, desde que não componham área de circulação e 
estacionamento de veículos e possuam largura mínima de 0,60m 
(sessenta centímetros); 

IV. os solos cobertos com piso intertravado “paver” ou similares terão 
contribuição permeável informada pelo autor do projeto, sendo a 
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contribuição permeável máxima desses sistemas de até 50% (cinquenta 
por cento) em relação a sua área; 

V. os solos cobertos com pisos ou sistemas diferentes dos descritos neste 
artigo deverão ter sua contribuição permeável informada e comprovada 
pelo autor do projeto através de laudo técnico acompanhado de respectiva 
ART ou RRT; 

VI. as áreas localizadas sob balanços de até 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) de profundidade poderão ser consideradas áreas 
permeáveis, desde que cobertas com gramado, pedrisco, areia ou saibro. 

 
SEÇÃO II 

DA CONSERVAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUAS E VALAS NO INTERIOR DOS 
TERRENOS, PROJETOS E CANALIZAÇÕES 

 
Art. 212. Caberá ao proprietário de terrenos com cursos de água, lagos ou valas, 

independente de largura, extensão ou vazão, mantê-los limpos, 
desembaraçados e com livre escoamento, nas duas margens, nos limites 
de sua propriedade. 

 
§ 1º O órgão gestor municipal de meio ambiente, quando julgar conveniente, 

poderá exigir do proprietário a contenção ou a regularização dos cursos 
de águas nos limites dos respectivos terrenos. 

 
§ 2º Nos casos de cursos de águas, lagos ou valas constituírem divisas de 

terrenos, os proprietários ribeirinhos deverão dividir os ônus das obras                    
exigidas pelo órgão competente. 

 
§ 3º Em hipótese alguma poderá ser executado desvio de cursos de águas, 

tomada de águas, construção de açudes, represas, barragens, tapumes, 
contenções, canalizações, galerias celulares, pontes e passarelas, ou 
qualquer obra que venha alterar ou impedir o livre escoamento de águas 
nos seus cursos primitivos ou retificados, sem a devida licença ou 
autorização dos órgãos ambientais competentes. 

 
§ 4º  A construção de obras, independente de porte ou uso, somente poderá 

ser feita nas margens, no leito ou sobre os cursos de água, lagos ou valas, 
mediante análise e aprovação do órgão gestor municipal de meio 
ambiente. 

 
SEÇÃO III 

 DOS EFLUENTES HÍDRICOS, ÁGUAS SERVIDAS E ESGOTO 
 

Art. 213. Onde existir a rede de coleta de esgoto, as edificações ficam obrigadas a 
se conectar na rede e desativar os sistemas alternativos de disposição 
final. 

 
Art. 214. Em áreas não atendidas por rede de coleta de esgoto, nas edificações que 

possuam sistemas alternativos de tratamento e disposição final, o 
proprietário fica obrigado a efetuar manutenções periódicas e atender as 
demais disposições das normativas pertinentes, conforme legislações 
ambientais e regulamentos a elas relativos. 
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SEÇÃO IV  
 DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 
Art. 215. As instalações prediais em geral deverão atender, além do descrito nesta 

Seção, às demais legislações, normas e a padrões técnicos definidos por 
órgãos competentes regionais, pelas agências públicas de regulação e 
pelas companhias prestadoras do serviço público. 
 

§ 1º Deverão ser observadas as exigências da concessionária local quanto à 
alimentação pelo sistema de abastecimento de água potável, bem como 
às normas quanto ao ponto de lançamento para o sistema de esgoto 
sanitário. 

 
§ 2º As instalações nas edificações deverão obedecer às exigências dos 

órgãos competentes e estar de acordo com as prescrições da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 
 
Art. 216. Quando a rua não possuir rede de coleta de esgoto, a edificação deverá 

ser dotada de solução alternativa conforme exigências do órgão gestor 
municipal de meio ambiente. 

 
Art. 217. Toda edificação deverá dispor de reservatório de água potável com os 

seguintes critérios: 
I. cobertura que não permita a poluição da água; 
II. torneira de boia que regule, automaticamente, a entrada de água do 

reservatório; 
III. extravasor ("ladrão") com diâmetro superior, ao lado do tubo alimentar, 

com descarga em ponto visível para a imediata verificação de defeito da 
torneira de boia; 

IV. canalização de descarga para limpeza periódica do reservatório; 
V. volume de reservação compatível com o tipo de ocupação e uso de acordo 

com as prescrições da Norma NBR 5626 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT. 

 
 

Art. 218. Todas as instalações hidráulico-sanitárias deverão ser executadas 
conforme especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT. 

 
SEÇÃO V  

 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS 
 

Art. 219. Para os empreendimentos que tenham área impermeabilizada superior a 
500m² (quinhentos metros quadrados), considerando o somatório das 
áreas de projeção das edificações e áreas pavimentadas impermeáveis 
(incluindo calçadas), será exigido sistema de contenção de cheias, 
conforme as exigências do órgão gestor municipal de obras públicas. 

 
Art. 220. Para os empreendimentos que necessitem de implantação de sistema de 

contenção de cheias, fica sob responsabilidade do órgão gestor municipal 
de obras públicas a análise dos projetos, sua aprovação, bem como a 
emissão de um Termo de Aceite de Drenagem e/ou Contenção de Cheias, 
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a ser incluído como requisito para o Habite-se. 
 

Art. 221. Quando necessário, o projeto do sistema de contenção de cheias deverá 
conter no mínimo: 

I. prancha de implantação, com a localização dos reservatórios; 
II. memorial de cálculo;  
III. projeto do sistema de contenção de cheias; 
IV. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) do projeto do sistema de contenção de 
cheias. 
 

§ 1º Os projetos deverão atender às normas sanitárias vigentes e à 
regulamentação técnica específica dos órgãos municipais responsáveis 
pelo sistema de drenagem, podendo ser abertos ou fechados, com ou sem 
revestimento. 

 
§ 2º A água contida pelos reservatórios poderá ser utilizada para finalidades 

não potáveis. 
 
§ 3º A água contida pelo reservatório apenas poderá ser despejada no sistema 

natural de drenagem a critério do órgão ambiental competente. 
 

SEÇÃO VI  
 DO SISTEMA DE APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 
Art. 222. É obrigatório implantação de sistema para aproveitamento das águas 

pluviais, com finalidades não potáveis, em: 
 

I. qualquer edificação ou conjunto de edificações cuja a soma das áreas de 
cobertura ou telhado seja superior a 500,00m² (quinhentos metros 
quadrados); 

II. condomínio edilício horizontal a partir de 10 (dez) unidades, independente 
da soma das áreas de cobertura ou telhado. 
 

Parágrafo único. Nos casos de condomínios edilícios horizontais, o empreendimento 
deverá contemplar ao menos 1 (um) sistema de captação e uso por 
edificação. 

 
Art. 223. As Edificações deverão observar além do estabelecido neste Código os 

preceitos contidos Lei Municipal nº 8.718 de 21 de dezembro de 2006 que 
institui o Programa de Captação, Armazenagem, Conservação e Uso 
Racional da Agua Pluvial nas Edificações Urbanas. 

 
Art. 224. Quando necessário, deverá ser apresentado ao órgão gestor municipal de 

urbanismo, o projeto do sistema de aproveitamento das águas pluviais 
contendo, no mínimo: 

 
I. prancha de implantação, com a localização dos reservatórios; 
II. memorial de cálculo; 
III. projeto dos reservatórios de aproveitamento das águas pluviais; 
IV. indicação dos pontos de uso e os fins de sua utilização; 
V. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) do projeto do sistema de aproveitamento 
das águas pluviais. 
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§1º O uso das águas pluviais deverá ser exclusivo para finalidades não 

potáveis. 
§2º O projeto deverá atender as normas técnicas e sanitárias vigentes. 
 

CAPÍTULO VIII  
DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES 

 
Art. 225. As instalações e equipamentos das edificações, assim como sua 

manutenção, são de responsabilidade do autor do projeto, do responsável 
técnico da obra e do proprietário. 

 
Art. 226. As instalações elétricas dos edifícios deverão obedecer às normas 

técnicas exigidas pertinente ao tema, além das exigências da 
concessionária local. 

 
Art. 227. As instalações de gás nas edificações deverão ser executadas de acordo 

com as prescrições da ABNT e do Código de Prevenção Contra Incêndios 
do Corpo de Bombeiros do Paraná. 

 
 

Art. 228. Será obrigatória a instalação de para-raios, de acordo com as prescrições 
da  ABNT, em casos que determinem essa providência. 

 
Art. 229. As edificações construídas, reconstruídas, reformadas ou ampliadas, 

quando for o caso, deverão ser providas de instalações e equipamentos 
de proteção contra incêndio e pânico, de acordo com as prescrições da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Código de 
Prevenção de Incêndios e demais legislações específicas. 

 
SEÇÃO ÚNICA  

DAS INSTALAÇÕES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Art. 230. As edificações deverão possuir local para armazenagem de resíduos, 
onde deverão permanecer até o momento da apresentação à coleta. 

 
§ 1º As especificações técnicas para o armazenamento dos resíduos deverão 

atender às exigências das legislações ambientais, suas regulamentações 
e demais legislações vigentes. 

 
§ 2º É proibida a instalação de tubo de queda para coleta de resíduos sólidos 

urbanos. 
 
§ 3º Conforme a natureza e volume do lixo ou resíduos sólidos serão adotadas 

medidas especiais para sua remoção, obedecendo as normas 
estabelecidas pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação 
específica. 

 
§ 4º A lixeira deverá estar localizada dentro do limite do imóvel. 
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CAPÍTULO IX  
DAS EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS 

 
Art. 231. Consideram-se as edificações habitacionais as edificações ou conjuntos 

de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos no mesmo imóvel, 
sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais. 

 
 

Art. 232. As áreas mínimas dos compartimentos deverão ser adequadas ao uso a 
que se destinam, sendo de responsabilidade do profissional e do 
proprietário o atendimento aos requisitos contidos nos Anexos III, IV e V 
deste Código. 

 
CAPÍTULO X  

 DAS EDIFICAÇÕES NÃO HABITACIONAIS 
 

Art. 233. Nas edificações destinadas a locais de reunião de pessoas, incluindo 
cultos e templos religiosos, auditórios, museus, salas de conferências, 
cinemas, teatros, salões de festas e congêneres, que abrigarem mais de 
100 (cem) pessoas, o Município exigirá projeto acústico dentro das normas 
técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
ou de legislação específica. 

 
Art. 234. Os edifícios públicos administrativos municipais, estaduais ou federais, 

existentes ou novos, considerando o interesse público envolvido, poderão 
ter parâmetros urbanísticos e de uso e ocupação do solo especiais, 
definidos pelos órgãos de planejamento e urbanismo, aprovados pelo 
Conselho Municipal de Urbanismo (CMU), desde que estejam em acordo 
com o Código Sanitário do Estado, o Código de Prevenção de Incêndios, 
as Normas Técnicas Específicas e demais disposições gerais vigentes no 
Município. 
 

Parágrafo único. Os parâmetros especiais para os edifícios públicos novos de que 
trata o caput deste artigo deverão considerar ainda as diretrizes viárias 
regionais e municipais existentes. 

 
Art. 235. As edificações destinadas a atividades inerentes ao atendimento básico 

da comunidade, proteção universalizada dos cidadãos ou 
desenvolvimento das pessoas em geral, obedecerão às disposições 
estabelecidas pelos órgãos municipais, estaduais e federais que tratam da 
matéria específica, segundo a finalidade de cada estabelecimento, 
observando ainda os seguintes itens: 
 

I. Código Sanitário Estadual; 
II. Normas de Concessionárias de Serviços Públicos; 
III. Código de Prevenção Contra Incêndios do Corpo de Bombeiros do 

Paraná; 
IV. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 
V. NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 
Parágrafo único. Os usos estão classificados de acordo com o potencial de geração 

de incômodo e seus impactos, de geração de risco à saúde ou ao conforto 
da população, de acordo com a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação 
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do Solo e a legislação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
 
 

SEÇÃO I 
 DAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 

 
Art. 236. As edificações destinadas ao uso comercial e de serviços são 

caracterizadas por não possuir finalidade residencial ou industrial, as quais 
envolvem o fornecimento de bens e serviços, devendo obrigatoriamente 
observar a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Tabela do Anexo V e os 
seguintes requisitos: 
                                                                                                                                                                                        

I. ter as portas de acesso ao público cuja largura esteja na proporção de 
1,00m (um metro) para cada 300,00m² (trezentos metros quadrados) de 
área útil compartimento, sempre respeitando a largura mínima de 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros); 

II. deverão ter compartimentos sanitários em conformidade com as seguintes 
determinações: 

a) no mínimo 01 (um) sanitário a cada 100,00m² (cem metros quadrados) de 
área computável, em edificações com até 500,00m² (quinhentos metros 
quadrados) de área computável, sendo no mínimo 1 (um) sanitário 
acessível; 

b) além do cálculo disposto na alínea “a” deste inciso, em edificações com 
mais de 500,00m² (quinhentos metros quadrados) de área computável, 
deverá ser previsto mais 01 (um) sanitário a cada 500,00m² de área 
computável. 

 
Parágrafo único. Até 25% (vinte e cinco por cento) dos sanitários poderão ser 

substituídos por mictórios. 
 
Art. 237. Será permitida a construção de mezaninos nas edificações destinadas ao 

uso comercial e de serviços, desde que obedecidas as seguintes 
condições: 

I. o(s) mezanino(s) não deverá prejudicar as condições de ventilação e de 
iluminação natural dos compartimentos; 

II. a área do mezanino não deverá exceder a 50% (cinquenta por cento) da 
área do compartimento; 

III. o pé-direito do mezanino deverá possuir, na parte superior, altura mínima 
de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) e, na parte inferior, altura 
mínima de 3,00m (três metros), onde a somatória das alturas não 
ultrapasse a altura máxima  de 1 (um) pavimento. 

 
SEÇÃO II 

 DAS OFICINAS MECÂNICAS 
 

Art. 238. As edificações destinadas a oficinas mecânicas deverão obedecer às 
seguintes condições: 

I. ter área coberta capaz de comportar os veículos em reparo ou 
manutenção; 

II. ter pé-direito mínimo de 3,00m (três metros) ou 4,50m (quatro metros e 
cinquenta centímetros), quando houver elevador para veículo; 

III. ter compartimentos sanitários e demais dependências destinadas aos 
empregados, em conformidade com as determinações da legislação 
estadual; 
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IV. ter os pisos, revestidos de material impermeável e resistente a frequentes 
lavagens, com sistema de drenagem independente da drenagem pluvial e 
ou de águas servidas, para escoamento das águas residuais, as quais 
deverão passar por caixas separadoras de resíduos de combustíveis antes 
da disposição na rede pública, conforme padrão estabelecido pelas 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
observadas às exigências dos órgãos estadual e municipal responsável 
pelo licenciamento ambiental; 

V. a área a ser pavimentada, atendendo a taxa de permeabilidade definida 
na Lei de Uso e Ocupação do Solo, deverá ter declividade máxima de 3% 
(três por cento), com drenagem que evite o escoamento das águas de 
lavagem para os logradouros públicos. 

 
Parágrafo único. Nas oficinas mecânicas em geral, para o cálculo das vagas de 

estacionamento de veículos, o espaço reservado para serviços dos 
veículos não será considerado vaga de estacionamento. 

 
SEÇÃO III 

DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECÍFICOS 
 
 

Art. 239. As atividades específicas são atividades peculiares cuja adequação à 
vizinhança, ao sistema viário e às condições ambientais dependem de 
análise especial, em face de elevados níveis de incomodidade e poluição, 
que compreende as subcategorias descritas nas Subseções a seguir, 
conforme as disposições da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do 
Solo. 

 
SUBSEÇÃO I  

DAS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECÍFICOS – CEMITÉRIOS, 
CREMATÓRIOS E OSSÁRIOS 

 
Art. 240. Para as Atividades de Comércio e Serviços específicos, que 

compreendem cemitérios, crematórios e ossários, além das disposições 
deste Código, deverão ser atendidas as condições estabelecidas por: 

I. Plano Diretor Municipal; 
II. Lei do Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo; 
III. Leis Ambientais Municipal; 
IV. Código de Posturas Municipal; 
V. Código Sanitário Estadual; 
VI. normas técnicas pertinentes; 
VII. outros regulamentos municipais, estaduais e federais pertinentes. 

 
§ 1º Denomina-se cemitério o local em que se enterram e/ou guardam 

cadáveres humanos.  
§ 2º Denomina‐se crematório o conjunto de edificações e instalações 

destinadas à incineração de corpos cadavéricos e restos mortais 
humanos, compreendendo câmaras de incineração e frigorífica. 

 
§ 3º Denomina-se ossário o depósito onde se guardam os ossos de cadáveres 

humanos em cemitérios. 
 
§ 4º Outras tipologias de cemitérios não tratadas neste Código terão seus 

parâmetros construtivos analisados e aprovados pelo Conselho Municipal 
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de Urbanismo (CMU), tendo como base este Código. 
 
Art. 241. Os cemitérios, crematórios e ossários podem ser implantados nas zonas 

onde estes usos sejam adequados ou condicionados e as edificações 
devem seguir os parâmetros construtivos da zona onde for implantado 
além dos estabelecidos nesta lei. 
 

Parágrafo único. Os cemitérios, crematórios e ossários somente poderão ser 
localizados, instalados e colocados em funcionamento após a expedição 
das respectivas licenças e alvarás quanto ao uso e ocupação do solo 
urbano, ao meio ambiente e às condições de higiene e saúde pública. 

 
Art. 242. Os cemitérios e crematórios deverão contar com os seguintes 

equipamentos e serviços: 
I. capela(s), com sanitários e serviços de apoio; 
II. edifícios de administração, inclusive sala de registros; 
III. sala de primeiros socorros; 
IV. sanitários para o público, sendo no mínimo 02 (dois) sanitários por sexo e 

01 (um) sanitário adaptado PcD; 
V. sanitários para funcionários, sendo no mínimo 01 (um) sanitários por sexo 

e 01 (um) sanitário adaptado PcD; 
VI. vestiário para funcionários, dotados de chuveiros; 
VII. depósito para máquinas e ferramentas; 
VIII. ossário, no caso de cemitério; 
IX. recipientes para depósito de resíduos em geral, no interior do lote com 

acesso externo para coleta de resíduos. 
 

§ 1º Os cemitérios poderão ser providos de crematórios e ossários e estes 
devem seguir as determinações de normas específicas. 

 
§ 2º Os ossários devem contemplar os equipamentos e serviços descritos nos 

incisos do caput do artigo e demais exigências de legislação e normas 
pertinentes.  

 
§ 3º Fica o Poder executivo autorizado a implantar no interior dos cemitérios 

públicos Forno Incinerador de Ossos que terá como finalidade principal 
incinerar os restos mortais (ossos) que após vencido o prazo de 
permanência nas sepulturas, não forem procurados por familiares. 

 
§ 4º Na análise para aprovação de projeto, estas exigências serão analisadas 

pelo órgão gestor municipal de urbanismo. 
 
Art. 243. Os projetos de cemitérios e crematórios deverão contemplar, no que diz 

respeito à infraestrutura: 
I. iluminação externa e interna; 
II. rede de distribuição de água e de esgotamento sanitário; 
III. drenagem; 
IV. área de estacionamento de veículos; 
V. vias para circulação de automóveis, pavimentadas e arborizadas, tendo a 

pista de rolamento quando em sentido único no mínimo 3,00m (três 
metros) de largura e quando em sentido duplo 5,00m (cinco metros) de 
largura; 

VI. entre as filas dos jazigos deverá existir um espaçamento, visando o 
trânsito dos visitantes, com o mínimo de 1,00m (um metro) para facilitar os 
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trabalhos internos do cemitério; 
VII. fechamento por muros, com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta 

centímetros).  
 

Parágrafo único. A forma de apresentação, o procedimento de análise e aprovação 
dos Projetos de Edificações mencionados no caput deste artigo dar-se-ão 
na forma estabelecida nos arts. 33, 36 e seguintes deste Código de Obras 
e Edificações.  

 
Art. 244. As sepulturas dos cemitérios horizontais deverão atender, entre outras que 

a legislação impuser, as seguintes exigências: 
I. a área de fundo das sepulturas deve manter uma distância mínima de 

1,50m (um metro e meio) do nível máximo do lençol freático; 
II. nos terrenos onde a condição prevista no inciso anterior não puder ser 

atendida, os sepultamentos devem ser feitos acima do nível natural do 
terreno; 

III. adoção de técnicas e práticas que permitam a troca gasosa, 
proporcionando, assim, as condições adequadas a decomposição dos 
corpos, exceto nos casos específicos previstos na legislação; 

IV. a área de sepultamento deverá manter um recuo mínimo de cinco metros 
em relação ao perímetro do lote de implantação do cemitério, recuo que 
poderá ser ampliado, caso necessário, em função da característica 
hidrogeológica da área; 

V. prever a coleta do necrochorume. 
VI. o recuo mínimo para a localização dos jazigos, de qualquer das divisas do 

limite do lote do cemitério, deverá ser de 5,00m (cinco metros). 
 

§ 1º Nos cemitérios existentes, os jazigos que estiverem a menos de 5,00m 
(cinco metros) do limite do lote, se abandonados, não poderão ser 
reocupados. 

 
§ 2º Na análise para aprovação de projeto, estas exigências serão analisadas 

pelo órgão gestor municipal de meio ambiente. 
 
Art. 245. Nos cemitérios parques, em se tratando de jazigos, somente podem ser 

construídos: 
I. jazigos subterrâneos com lápides; 
II. jazigos, ossuários e cinerários verticais em áreas reservadas para tais 

edificações. 
 

Parágrafo único. Nos cemitérios parques não é permitida a construção de mausoléus. 
 
Art. 246. As construções funerárias no interior dos cemitérios só poderão ser 

executadas depois de expedido o Alvará de Licença pelo órgão gestor 
municipal de meio ambiente, mediante requerimento do interessado, que 
acompanhará o memorial descritivo das obras e os respectivos projetos. 
 

Parágrafo único. A autorização para as obras de embelezamento, em cemitérios 
antigos, deverá ser solicitada ao órgão gestor municipal de meio ambiente. 

 
Art. 247. Os cemitérios, crematórios e ossários serão submetidos ao processo de 

licenciamento ambiental, nos termos da legislação vigente, a critério do 
órgão ambiental competente. 
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SUBSEÇÃO II  
DAS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECÍFICOS – POSTOS DE 

COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
 

Art. 248. Para as Atividades de Comércio e Serviços Específicos, que 
compreendem postos de combustíveis e comércio varejista de 
combustíveis, além das disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
Legislação Ambiental Municipal, Código de Posturas Municipal e demais 
legislações aplicáveis, deverão ser atendidas as seguintes condições: 
 

I. o terreno deve ter testada mínima de 20,00m  (vinte metros) e área mínima 
de 1000m²  (mil metros quadrados); 

II. nos lotes de esquina o recuo mínimo da rua principal e da rua secundária 
será de 8m (oito metros);  

III. em lotes de uma só frente o recuo mínimo será de 10m (dez metros);  
IV. nos boxes de lavagem e lubrificação os recuos deverão ser de 8m (oito 

metros) do alinhamento dos logradouros e de 5m (cinco metros) das 
divisas dos terrenos vizinhos, salvo se forem instalados em recintos 
fechados, cobertos e ventilados;  

V. as águas servidas, antes de serem lançadas no esgoto, passarão por 
caixas providas de crivos e filtros para retenção de detritos e graxas;  

VI. será construída mureta de alvenaria, com altura mínima de 5 cm (cinco 
centímetros) no alinhamento predial, a qual deverá ser destacada com 
elemento fosforescente, isolando a área do terreno e a calçada, admitindo-
se apenas a interrupção para uma entrada e uma saída de veículos;  

VII. os espaços reservados para borracharia e reparos deverão obedecer às 
mesmas normas dos distanciamentos reservados para os boxes de 
lavagem;  

VIII. os postos localizados nas avenidas perimetrais de contorno da cidade ou 
saídas para outros municípios deverão estar a pelo menos 15m (15 
metros) do alinhamento e possuir pista anterior de desaceleração com 
50m (cinquenta metros), entre o eixo da pista e a construção; e conter:  

a) ampla área para estacionamento de veículos de grande porte;  
b) lanchonetes ou restaurantes;  
c) sanitários masculinos e femininos; e  
d) espaço para lavagem e lubrificação de veículos;  

IX. serão permitidos somente um acesso e uma saída para a rodovia, sendo 
o espaço intermediário preenchido por mureta de proteção ou por 
canteiros que delimitem o acesso;  

X. as construções que fizeram parte do projeto como lanchonetes, lojas de 
conveniência, restaurantes, sanitários, estacionamentos e o próprio posto 
de revenda de combustíveis, deverão ser analisadas e aprovadas pelo 
Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado do Paraná, pelo Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP), e demais órgãos municipais competentes, 
observada a legislação aplicável à espécie e obedecida a Norma N8-190 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e  

XI. a implantação de tanques para armazenamento de combustíveis, assim 
como as tubulações de interligação com outros tanques ou bombas de 
abastecimentos serão realizadas conforme a norma N8-190 da ABNT, 
supervisionada pelo Instituto Ambiental do Paraná e pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. 

XII. somente poderão ser construídos com raio de distanciamento mínimo de 
75,00m (setenta e cinco metros) de edificações de usos comunitários 
existentes ou programados e 300,00m (trezentos metros) de outros postos 
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de abastecimento; 
XIII. serão permitidas atividades comerciais junto aos postos de abastecimento 

de combustíveis e serviço, somente quando localizadas no mesmo nível 
dos logradouros de uso público, com acesso direto e independente; 

XIV. as bombas de combustíveis deverão distar, no mínimo, 5,00m (cinco 
metros) umas das outras, 8,00m (oito metros) do alinhamento predial e 
5,00m (cinco metros) de qualquer ponto das divisas laterais e de fundos 
do lote; 

XV. as colunas de suporte da cobertura das bombas e as instalações 
comerciais obedecerão ao recuo da zona em que serão implantados, 
sendo o recuo mínimo de 5,00m (cinco metros) do alinhamento predial; 

XVI. no alinhamento do lote deverá haver uma barreira para evitar a passagem 
de veículo sobre os passeios, com altura não superior a 0,50m (cinquenta 
centímetros); 

XVII. a entrada e a saída de veículos será feita com largura mínima de 4,00m 
(quatro metros) e máxima de 15,00m (quinze metros), devendo ainda 
guardar distância mínima de 2,00m (dois metros) das laterais do terreno e 
não poderá ser rebaixado o meio fio no trecho correspondente à curva da 
concordância das ruas, e no mínimo a 5,00m (cinco metros) do encontro 
dos alinhamentos prediais, observando ainda o disposto na presente Lei; 

XVIII. para testadas com mais de 1 (um) acesso, a distância mínima entre eles é 
de 5,00m (cinco metros); 

XIX. os depósitos de combustíveis dos postos de serviços e abastecimento 
deverão obedecer às normas da Agência Nacional do Petróleo (ANP), do 
Corpo de Bombeiros do Paraná e demais leis pertinentes; 

XX. todos os tanques subterrâneos e suas tubulações deverão ser testados 
quanto a sua estanqueidade, segundo as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) e da Agência Nacional do Petróleo (ANP), e 
aprovado pelo órgão ambiental competente; 

XXI. para todos os postos de abastecimento e serviços existentes ou a serem 
construídos é obrigatória a instalação de pelo menos 3 (três) poços de 
monitoramento de qualidade da água do lençol freático; 

XXII. o proprietário deve realizar análises de amostras de água coletadas dos 
poços de monitoramento, da saída do sistema de retenção de óleos e 
graxas e do sistema de tratamento de águas residuais existentes nos 
postos de abastecimento e congêneres, segundo parâmetros a serem 
determinados pelo órgão municipal competente e enviar relatório conforme 
consignado na Licença Ambiental. 

XXIII. os postos de serviço e abastecimento deverão ter compartimentos 
sanitários e demais dependências para o uso exclusivo dos empregados 
de conformidade com as seguintes determinações:  

a) deverá ser previsto 01 (um) sanitário a cada 100 m² de área computável. 
b) a cada 500,00m² (quinhentos metros) de área computável, além dos 

sanitários comuns obrigatoriamente um deverá ser para portador de 
necessidade especiais (PNE); 

XXIV. não será computado para fins de aferição de área computável nos termos 
deste inciso as áreas de estacionamento coberto e a cobertura de 
abastecimento. 

XXV.        A área não edificada dos postos será pavimentada em concreto, 
asfalto, paralelepípedo, ou similar, tendo declividade máxima de 3%, com 
drenagem que evite o escoamento das águas de lavagem para os 
logradouros públicos. 

XXVI. na área de abastecimento, o piso deverá ser impermeável, dotado no 
entorno de canaleta para coletar e conduzir efluentes líquidos para caixas 
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separadoras de água e óleo. 
 

Parágrafo único. As medidas de proteção ambiental para armazenagem de 
combustíveis, estabelecidas nesta Lei, aplicam-se a todas as atividades 
que possuam estocagem subterrânea de combustíveis. 

 
Art. 249. As instalações para lavagem ou lubrificação de veículos deverão obedecer 

às seguintes condições: 
 

I. ter um sistema de separação de sólidos, água e óleos, provenientes da 
lavagem de veículos; 

II. ter os pisos, revestidos de material impermeável e resistente a frequentes 
lavagens, com sistema de drenagem independente do da drenagem 
pluvial e ou de águas servidas, para escoamento das águas residuais, as 
quais deverão passar por caixas separadoras de resíduos de combustíveis 
antes da disposição na rede pública, conforme padrão estabelecido pelas 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
observadas às exigências dos órgãos estadual e municipal responsável 
pelo licenciamento ambiental. 

III. os óleos e graxas provenientes da lubrificação e troca de óleo devem ser 
armazenados em recipientes fechados e encaminhados à reciclagem. 

 
SUBSEÇÃO III  

DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AEROPORTOS, KARTODROMOS, 
AUTODROMOS, CLUBES DE GOLFE 

 
Art. 250. As Atividades quanto ao uso comunitário 3, que compreendem aeroportos, 

kartódromos, autódromos, centros de controles de voos e clubes de golfe 
deverão atender as disposições deste Código, da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo e demais normas específicas. 

 
 

SUBSEÇÃO IV  
 DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A GERAÇAO DE ENERGIA, AGUA, 

ESGOTO ATERROS 
 

Art. 251. As Atividades que compreendem atividades e instalações de 
infraestruturas específicas relacionadas com geração de energia, 
reservatórios de água, estação elevatória ou de tratamento de esgoto, 
aterro sanitário e similares, deverão atender as disposições deste Código, 
da Lei de Uso e Ocupação do Solo e demais normas específicas. 

 
 

SEÇÃO X 
EDIFICAÇÕES DESTINADASÀ INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

 
Art. 252. As edificações destinadas à indústria de transformação, além das 

disposições constantes neste Código, Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
demais leis pertinentes e normas regulamentadoras deverão: 

I. ter os dispositivos de prevenção contra incêndio e pânico de conformidade 
com as determinações do Corpo de Bombeiros; 

II. os seus compartimentos, quando tiverem área superior a 100,00m² (cem 
metros quadrados), deverão ter pé-direito mínimo de 4,00m (quatro 
metros); e 
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III. deverão ter compartimentos sanitários em conformidade com as seguintes 
determinações: 

a) deverá ser previsto no mínimo 01 (um) sanitário a cada 100,00m² (cem 
metros quadrados) de área administrativa, sendo no mínimo 01 (um) 
sanitário acessível; 

b) deverá ser previsto no mínimo 02 (dois) sanitários a cada 500,00m² de 
área de produção e depósito. 
 

§ 1º Excetua-se do cálculo para sanitários as áreas de estacionamento 
coberto. 

 
§ 2º Até 25% (vinte e cinco por cento) dos sanitários poderão ser substituídos 

por mictórios. 
 
 
Art. 253. A aprovação de quaisquer projetos de edificações destinadas à indústria 

de transformação dependerá de licenciamento do órgão ambiental 
competente. 

 
SEÇÃO IV  

DO USO DE CONTÂINERS 
 

Art. 254. O projeto, a construção ou a locação de equipamentos ou edificações, 
residenciais, comerciais, de serviços ou industriais, temporárias ou não, 
com container ou estruturas pré fabricadas similares, estruturas 
reutilizáveis, estão sujeitas as normas gerais de edificações estabelecidas 
neste código para cada tipologia e, ainda, só serão aceitas desde que 
respeitadas as seguintes normas e condições: 
 

I. comprove a nacionalização do container ou estrutura similar quando 
oriundo de outro país; 

II. que o container ou estrutura similar a ser reutilizada não tenha sido usado 
para transporte de material tóxico, mesmo que tenha passado por 
lavagens, sendo necessária a higienização e desinfecção realizada por 
empresa credenciada e apresentação de laudo de ausência de riscos 
químicos, físicos e biológicos e radioativos, emitido pela empresa 
detentora do contêiner e assinada pelo técnico responsável; 

III. análise técnica da obra com a respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);  

IV. possua área de ventilação natural, efetiva, de no mínimo 15% (quinze por 
cento) da área do piso, composta por, no mínimo, duas aberturas 
adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna; 

V. garanta condições de conforto térmico, além de inclusão de revestimento 
interno termo acústico, todos antichamas 

VI. possua pé direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros); 
VII. garanta os demais requisitos mínimos de conforto e higiene estabelecidos 

na NR 18 e neste código; 
VIII. possua proteção contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, 

além do aterramento elétrico. 
 

Parágrafo único. No caso de instalação de equipamento no topo de edifício existente, 
deverá apresentar certidão da convenção de condomínio devidamente 
transcrita no competente cartório do registro de imóveis e fotocópia 
autenticada da ata da assembleia em que tenha sido aprovada a 
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instalação, além de projeto respeitando as diretrizes de uso e ocupação 
do solo. 

 
CAPÍTULO XI  

DO MOBILIÁRIO URBANO 
 

Art. 255. Para efeitos deste Código considera-se mobiliário urbano o conjunto de 
objetos existentes nas vias e em logradouros públicos, superpostos ou 
adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que 
sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais 
nesses elementos, como semáforos, postes de sinalização e similares, 
abrigo para passageiros do transporte público, fontes de água, lixeiras, 
sanitários públicos, esculturas, painéis de informação, relógios e 
termômetros, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de 
natureza análoga. 

 
§ 1º Outros objetos poderão ser enquadrados como mobiliário urbano pelo 

Poder Público, desde que não contrarie as disposições deste Código. 
 
§ 2º O mobiliário urbano, quando permitido, deverá ser mantido em perfeitas 

condições de funcionamento e conservação, pelo respectivo responsável, 
sob pena de aplicação das penalidades pertinentes. 

 
Art. 256. A instalação de mobiliário urbano deverá atender aos seguintes requisitos: 

 
I. se situar em local que não prejudique a segurança e circulação de veículos 

e pedestres; 
II. não poderá prejudicar a visibilidade entre pedestres e condutores de 

veículos; 
III. ser compatibilizado com a arborização e/ou ajardinamento existente ou 

projetado, sem que ocorram danos aos mesmos. 
 

Parágrafo único.Compete ao Poder Público definir a prioridade de instalação ou 
permanência do mobiliário urbano, bem como determinar a remoção ou 
transferência dos conflitantes, cabendo ao responsável pelo uso, 
instalação ou pelos benefícios deste uso o ônus correspondente. 

 
Art. 257. A disposição do mobiliário urbano na calçada deverá considerar: 

 
I. a instalação de mobiliário urbano de grande porte, tal como banca de 

jornais e revistas ou flores e abrigo de ponto de parada de transporte 
coletivo e de táxi, terá um distanciamento da confluência dos alinhamentos 
a ser definido pelo Poder Público; 

II. as estruturas de suporte poderão ser instaladas nas calçadas desde que: 
a) estejam situados na direção da divisa dos terrenos, exceto na hipótese dos 

mesmos possuírem uma testada com formato ou comprimento que 
tecnicamente impossibilite esta providência; 

b) estejam afastados das esquinas; 
c) estejam compatibilizados com os demais mobiliários existentes; 
d) os aspectos técnicos de sua instalação, manutenção e conservação sejam 

analisados previamente pelo Poder Público. 
 

Parágrafo único.Poderão ser adotadas características diferentes das estabelecidas 
neste artigo, em caráter excepcional, desde que analisadas previamente e 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 3.506 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022 43
 
 

Lei nº 14.522/2022 – Pag. 64/107 

 

aprovadas pelo Poder Público, com vistas a compatibilizar o interesse 
público com as peculiaridades locais. 

 
 

CAPÍTULO XII  
DAS NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS 

 
 

Art. 258. A numeração dos imóveis será feita atendendo-se às seguintes normas: 
 

I. cada terreno ou lote deverá ter somente uma numeração, 
independentemente do número de unidades construídas; 

II. deverá ser solicitada à numeração oficial à Prefeitura Municipal; 
III. a numeração será par à direita e ímpar para a esquerda, a partir do ponto 

inicial do logradouro público; 
IV. o número de cada terreno ou lote corresponderá à distância em metros 

medida desde o ponto que determina o início do logradouro público até o 
fim do lote; 

V. a numeração deverá iniciar no ponto mais próximo à região central da 
cidade; 

VI. é obrigatória a colocação de placa com a numeração oficial do imóvel, 
devendo ser colocada de modo que permita a visualização a partir do 
logradouro público. 

VII. em caso de imóveis com mais de uma edificação no mesmo lote, deverão 
ser adicionados hífen e letra. 

 
 

CAPÍTULO XIII  
DA FISCALIZAÇÃO, DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

 
 

SEÇÃO I  
DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 259. O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de 

polícia administrativa previsto na Lei Orgânica do Município e na 
Constituição Federal, deve fiscalizar obras e edificações por meio de 
vistorias e auditorias. 
 

Parágrafo único. O responsável pela fiscalização, no exercício das funções do órgão 
de fiscalização, tem acesso, na forma da lei, a onde haja obras ou 
edificações. 

 
Art. 260. Na vistoria, o órgão de fiscalização deve atestar: 

I. se a obra ou a edificação, em área pública ou privada, obteve o 
licenciamento previsto em lei; 

II. a conformidade da obra com os parâmetros urbanísticos e de 
acessibilidade das áreas comuns e do espaço público contíguo ao lote ou 
à projeção, analisados no projeto habilitado;  

III. o número de unidades imobiliárias. 
 

Art. 261. Na auditoria, sem prejuízo dos aspectos da vistoria, o órgão de fiscalização 
deve atestar: 

I. a conformidade entre a obra executada e o projeto habilitado; 
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II. o cumprimento dos parâmetros urbanísticos, edilícios e de acessibilidade 
de acordo com a legislação vigente na data da habilitação. 

 
Parágrafo único. A auditoria deve ser amostral, em forma a ser estabelecida via 

Decreto. 
 
 
Art. 262. No caso de obras de modificação, com ou sem alteração de área, a 

atuação da fiscalização limita-se à área alterada e à sua conformidade com 
o projeto habilitado. 

 
Art. 263. As vistorias e auditorias são realizadas nas fases especificadas a seguir: 

I. durante a execução das obras, a qualquer momento; 
II. para a emissão de documento que certifique a conclusão da obra; 
III. em edificações, desde que constatada a execução de obras sem o devido 

licenciamento. 
 

SEÇÃO II  
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

 
Art. 264. Considera-se infração toda conduta omissiva ou comissiva a que a lei 

comine uma sanção. 
 
 

Art. 265. Considera-se infrator a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que comete uma infração. 
 

Parágrafo único. Diante de indícios de infração penal, o órgão de fiscalização deve 
comunicar à autoridade competente. 

 
 
Art. 266. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, 

graves e gravíssimas. 
 

§ 1º São infrações leves: 
I. executar obra de habitação unifamiliar sem o acompanhamento e o 

registro profissional; 
II. depositar materiais de construção e equipamentos em área pública, sem 

autorização; 
III. deixar de manter, no canteiro de obras, placa informativa de dados 

técnicos do projeto e da obra; 
IV. deixar de comunicar à fiscalização a paralisação da obra; 
V. descumprir os termos do licenciamento de canteiro de obras e estande de 

vendas. 
 

§ 2º São infrações médias: 
I. executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, 

localizadas em área privada, sem licença ou em desacordo com o projeto 
habilitado; 

II. causar impedimento ou embaraço à atividade de fiscalização; 
III. manter obra ou edificação abandonada; 
IV. deixar de reparar os danos causados na pavimentação ou na urbanização; 
V. deixar de alterar os documentos de licenciamento, no caso de 
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transferência de propriedade ou alteração do responsável técnico; 
VI. deixar de apresentar, quando solicitado pela fiscalização, a documentação 

de licenciamento; 
VII. deixar de garantir a acessibilidade à área pública no entorno da projeção 

ou do lote, durante a execução da obra; 
VIII. deixar de observar o correto direcionamento das águas pluviais para a 

rede pública. 
 

§ 3º São infrações graves: 
I. executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, 

localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto 
habilitado; 

II. executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em 
área privada; 

III. deixar de reparar os danos causados às redes de infraestrutura pública 
durante a obra; 

IV. negligenciar a conservação e a segurança da obra ou da edificação; 
V. deixar de garantir a estabilidade do solo no canteiro de obras; 
VI. colocar em risco a estabilidade e a integridade das propriedades vizinhas 

e das áreas públicas; 
VII. deixar de desocupar ou recuperar a área pública após o término da obra; 
VIII. deixar de providenciar os cuidados obrigatórios impostos para a 

intervenção em áreas públicas; 
IX. deixar de respeitar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil; 
X. poluir ou assorear cursos d'água e sistemas de drenagem públicos; 
XI. erodir logradouros e terrenos vizinhos por falta de rede de drenagem no 

canteiro de obras; 
XII. deixar de garantir a acessibilidade universal em todos os acessos à 

edificação; 
XIII. deixar que materiais de construção e resíduos provenientes de escavação 

ou movimentação de terra escorram para logradouros públicos ou rede de 
infraestrutura. 
 

§ 4º São infrações gravíssimas: 
I. deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em 

obras e edificações com risco iminente ou abandonada; 
II. executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, 

localizadas em área pública; 
III. executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, 

exceto em habitações unifamiliares; 
IV. descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; 
V. apresentar documentos sabidamente falsos; 
VI. deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra. 

 
Art. 267. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às 

seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: 
I. advertência; 
II. multa; 
III. embargo parcial ou total da obra; 
IV. interdição parcial ou total da obra; 
V. intimação demolitória; 
VI. apreensão de materiais, equipamentos e documentos. 
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Art. 268. A advertência é a sanção pela qual o infrator é advertido pelo cometimento 
de infração verificada em obra ou edificação e em que se estabelece prazo 
para sanar a irregularidade. 
 

§ 1º O prazo a ser estabelecido em advertência para sanar a irregularidade é 
de até 30 dias, prorrogável por iguais períodos, desde que 
justificadamente. 

 
§ 2º Aplica-se a prévia advertência somente nos casos em que a irregularidade 

é passível de regularização. 
 
Art. 269. As multas são aplicadas com base no Valor de Referência (VR) do 

Município de Ponta Grossa estabelecido de acordo com o parágrafo único 
do art. 245 da Lei nº 6.857, de 26 de dezembro de 2001 conforme seguem: 
 

I. infração leve: 4 VRs ; 
II. infração média: 12 VRs; 
III. infração grave: 24 VRs; 
IV. infração gravíssima: 60 VRs. 

 
§ 1º O valor da multa é reduzido em 50% quando se tratar de habitação 

unifamiliar, desde que a multa seja paga no prazo legal. 
 
§ 2º O valor das multas será corrigido anualmente conforme o previsto nas 

Disposições Gerais e Transitórias desta Lei. 
 
Art. 270. As multas devem ser aplicadas tomando-se por base os valores 

estabelecidos no art. 269, multiplicados pelo índice “k” relativo à área 
objeto da infração, de acordo com o seguinte: 

I. k = 1, quando a área da irregularidade for de até 500m² (quinhentos metros 
quadrados); 

II. k = 3, quando a área da irregularidade for acima de 500m² (quinhentos 
metros quadrados) até 1.000m² (um mil metros quadrados); 

III. k = 5, quando a área da irregularidade for acima de 1.000m² (um mil metros 
quadrados) até 5.000m² (cinco mil metros quadrados);  

IV. k = 10, quando a área da irregularidade for acima de 5.000m² (cinco mil 
metros quadrados). 

 
Art. 271. No caso de reincidência ou de infração continuada, as multas são 

aplicadas de forma cumulativa e calculadas pelo dobro do valor da última 
multa aplicada. 
 

§ 1º Verifica-se a reincidência quando o infrator comete a mesma infração nos 
12 (doze) meses seguintes após a decisão definitiva sobre a sanção 
aplicada. 

 
§ 2º Verifica-se infração continuada quando o infrator descumpre os termos da 

advertência, do embargo, da intimação demolitória ou da interdição. 
 
§ 3º Persistindo a infração continuada após a aplicação da primeira multa, 

aplica-se nova multa:  
I. mensalmente, nos casos de descumprimento dos termos da advertência 

ou da intimação demolitória;  
II. diariamente, nos casos de descumprimento do embargo ou da interdição. 
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Art. 272. Nas obras ou nas edificações tombadas individualmente em todo o 
Município, as multas são aplicadas em dobro. 

 
Art. 273. O pagamento da multa não isenta o infrator de cumprir as obrigações 

necessárias à correção das irregularidades que deram origem à sanção. 
 

Art. 274. O embargo da obra ou da edificação é aplicado: 
I. no descumprimento da advertência, após expirado o prazo consignado 

para correção das irregularidades;  
II. imediatamente, quando não for passível de regularização. 

 
Parágrafo único. Admite-se o embargo parcial, quando não acarretar riscos a 

operários e terceiros. 
 
Art. 275. A interdição da obra ou da edificação é aplicada: 

I. em casos de descumprimento de embargo; 
II. imediatamente, sempre que a obra ou a edificação apresente situação de 

risco iminente a operários ou terceiros. 
 

§ 1º Admite-se a interdição parcial quando não acarrete riscos a operários ou 
terceiros. 

 
§ 2º Em obra ou edificação interditada, total ou parcialmente, o infrator deve 

ser notificado a apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias, laudo técnico 
que avalie a estabilidade da obra ou edificação. 

 
Art. 276. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação 

não passível de regularização. 
 

§ 1º O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. 
 

§ 2º Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de 
demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 

 
Art. 277. A apreensão de materiais, equipamentos ou documentos provenientes de 

construções irregulares é efetuada pela fiscalização, que deve 
providenciar a respectiva remoção. 
 

§ 1º As despesas realizadas com remoção, transporte e permanência em 
depósito de materiais e equipamentos apreendidos devem ser ressarcidas 
ao órgão de fiscalização. 

 
§ 2º O infrator deve efetuar o pagamento das despesas no prazo de até 10 

(dez) dias, podendo ser apresentada impugnação administrativa no 
mesmo prazo. 

 
§ 3º A apresentação tempestiva de impugnação suspende o prazo para 

pagamento das despesas. 
 
§ 4º O julgamento administrativo referente à cobrança das despesas das 

operações ocorre em primeira e segunda instâncias. 
 
§ 5º A devolução de documentos, materiais e equipamentos apreendidos 

 
 

Lei nº 14.522/2022 – Pag. 69/107 

 

condiciona-se: 
I. ao pagamento das despesas de apreensão, constituídas pelos gastos 

efetivamente realizados com remoção, transporte e custódia dos 
documentos, bens e mercadorias, os quais são calculados respeitados os 
critérios de proporcionalidade e individualização quando haja mais de 1 
(um) infrator;  

II. à apresentação de certidão negativa emitida pelo órgão de fiscalização;  
III. à comprovação de propriedade. 

 
§ 6º A solicitação para devolução de documentos, materiais, equipamentos, 

bens ou mercadorias apreendidas é feita no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da lavratura do 
auto de apreensão. 

 
§ 7º Documentos, materiais e equipamentos apreendidos e removidos para o 

depósito público não reclamados no prazo estabelecido são declarados 
abandonados por ato do órgão de fiscalização a ser publicado no Diário 
Oficial do Município com especificação do tipo e da quantidade de 
materiais e equipamentos. 

 
§ 8º Os bens declarados abandonados podem ser doados, reformados, 

incorporados ao patrimônio do Poder Público, alienados em leilão público, 
destruídos ou inutilizados. 

 
§ 9º O proprietário deve arcar com o ônus decorrente do eventual perecimento 

natural, danificação ou perda de valor de materiais e equipamentos 
apreendidos, não sendo devido por parte do órgão de fiscalização nenhum 
ressarcimento em razão de tais ocorrências. 

 
Art. 278. As despesas referentes aos serviços de demolição e apreensão são 

cobradas do infrator conforme tabela de preço unitário, formalizada em ato 
administrativo do órgão responsável pela fiscalização, à qual se dá 
publicidade. 

 
Art. 279. No caso de recusa do infrator em receber ou assinar o documento 

referente às sanções previstas nesta Lei, o responsável pela fiscalização 
deve fazer constar a ocorrência no próprio documento. 
 

§ 1º O responsável pela fiscalização pode requisitar às concessionárias de 
serviços públicos ou aos órgãos da Administração Pública dados para a 
identificação do infrator. 

 
§ 2º Estando o infrator em local incerto e não sabido, a ciência da aplicação da 

sanção é feita por edital publicado no Diário Oficial do Município. 
 
Art. 280. O processo administrativo referente às infrações e à aplicação de sanções 

previstas nesta Lei deve ser definido no regulamento, observados, de 
forma estrita, os princípios e as regras da lei geral do processo 
administrativo adotada pelo Município e o seguinte: 
 

I. motivação de todos os atos administrativos;  
II. comunicação formal ao infrator ou ao interessado: 

a) dos autos de infração; 
b) das decisões em recursos, pedidos de reconsideração e demais petições 
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dirigidas a órgãos e entidades públicas; 
III. acesso a todas as peças dos autos, observadas as regras de sigilo; 
IV. garantia do contraditório e da ampla defesa; 
V. prazo razoável para impugnação, defesa, apresentação de provas e 

contraprovas, bem como para a praticados demais atos processuais; 
VI. dever de decidir nos prazos legais. 

 
Art. 281. O valor das multas é reduzido pela metade e os prazos previstos neste 

capítulo são computados em dobro nos casos de: 
I. obras e edificações cujo infrator seja o Poder Público; 
II. habitações que integrem programas habitacionais de interesse social; 
III. templos religiosos; 
IV. edificações que abriguem associações civis desportivas; 
V. estabelecimento de ensino mantido por instituição sem fins lucrativos. 

 
CAPÍTULO XIV 

DAS TAXAS 
 

Art. 282. Ficam criadas as seguintes taxas para o licenciamento de obras iniciais ou 
de modificação: 
 

I. taxa de viabilidade legal: 
a) consulta digital para construção: isenta; 
b) projetos com área de construção de até 70m² (setenta metros quadrados): 

isentos; 
c) projetos com área de construção acima de 70m² (setenta metros 

quadrados) até 300m² (trezentos metros quadrados): R$ 100,00; 
d) projetos com área de construção acima de 300m² (trezentos metros 

quadrados): R$ 100,00, acrescida de R$ 0,10 por metro quadrado que 
exceda esse limite; 

II. taxa de habilitação de projeto arquitetônico: 
a) projetos com área de construção de até 70m² (setenta metros quadrados): 

isentos; 
 

b) projetos com área construída acima de 70m² (setenta metros quadrados) 
até 300m² (trezentos metros quadrados): R$ 150,00; 

c) projetos com área construída acima de 300m² (trezentos metros 
quadrados): R$ 150,00, acrescida de R$ 0,15 por metro quadrado que 
exceda esse limite; 

III. taxa de emissão de alvará de construção ou de licença específica: 
a) projetos com área de construção de até 70m² (setenta metros quadrados): 

isentos; 
b) projetos com área construída acima de 70m² (setenta metros quadrados) 

até 300m² (trezentos metros quadrados): R$ 200,00; 
c) projetos com área construída acima de 300m² (trezentos metros 

quadrados): R$ 200,00, acrescida de R$ 0,20 por metro quadrado que 
exceda esse limite; 

IV. taxa de retificação da licença para execução de obra, seja alvará de 
construção ou licença específica, e do atestado de conclusão: 

a) projetos com área de construção de até 70m² (setenta metros quadrados): 
isentos; 

b) projetos com área de construção acima de 70m² (setenta metros 
quadrados) até 300m² (trezentos metros quadrados): R$ 100,00; 

c) projetos com área de construção acima de 300m² (trezentos metros 

 
 

Lei nº 14.522/2022 – Pag. 71/107 

 

quadrados): R$ 100,00, acrescida de R$ 0,10 por metro quadrado que 
exceda esse limite; 

V. taxa de emissão de Habite-se ou do atestado de conclusão: R$ 250,00; 
VI. taxa de certidão de demarcação, verificação de alinhamento e cota de 

soleira da edificação: 
a) projetos com área de construção de até 70m² (setenta metros quadrados): 

isentos; 
b) projetos com área de construção acima de 70m² (setenta metros 

quadrados) até 300m² (trezentos metros quadrados): R$ 100,00; 
c) projetos com área de construção acima de 300m² (trezentos metros 

quadrados): R$ 250,00. 
 

§ 1º Ficam isentas da taxa de licenciamento de obras e edificações as 
habitações unifamiliares localizadas em Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS), conforme legislação específica, ou outras que sejam 
oriundas de programas habitacionais de interesse social. 

 
§ 2º No caso da habilitação de projetos em etapas concomitantes, é 

dispensada a taxa de viabilidade legal. 
 
§ 3º O pagamento das taxas citadas neste artigo não dispensa o pagamento 

das demais taxas existentes. 
 
§ 4º Os órgãos e as entidades do Governo Municipal são isentos das taxas 

previstas neste artigo. 
 
§ 5º Fica isento das taxas referidas neste artigo o licenciamento de obras e 

edificações de unidades residenciais unifamiliares cuja área construída 
não ultrapasse 120m² (cento e vinte metros quadrados) ou cuja área objeto 
de reforma não ultrapasse 50m² (cinquenta metros quadrados). 

 
 

CAPÍTULO XI  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 283. Os prazos relativos aos procedimentos de licenciamento de obras e 

edificações são contados em dias úteis a partir do primeiro dia útil 
subsequente à data do respectivo protocolo. 

 
Art. 284. Os profissionais que incorram nas infrações previstas neste Código são 

sujeitos à representação junto aos respectivos conselhos profissionais, 
sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 
Art. 285. Os valores previstos neste Código devem ser atualizados anualmente pelo 

mesmo índice que atualize os valores expressos em moeda corrente na 
legislação do Município de Ponta Grossa. 
 

Parágrafo único. O não pagamento dos valores referentes a taxas, multas e serviços 
é inscrito em dívida ativa. 

 
Art. 286. Para fins do cálculo da área computável e do número de vagas de veículos 

exigido, aplica-se o disposto nesta Lei e no seu regulamento, em 
detrimento de qualquer outra previsão legislativa. 
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Art. 287. O número de pavimentes deve ser contabilizado a partir do pavimento 
térreo, salvo se a legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo 
disponha em contrário. 

 
Art. 288. Os projetos aprovados e as obras com licenciamento válido até a 

publicação deste Código regem-se pela legislação em vigor à época do 
respectivo ato administrativo. 

 
Art. 289. O requerimento protocolado até a data do início da vigência deste Código 

deve ser analisado de acordo com os requisitos técnicos da legislação 
anterior. 
 

Parágrafo único. No interesse do proprietário, o processo de licenciamento pode 
ocorrer nos termos desta Lei, caso em que o interessado deve desistir da 
solicitação em aberto, protocolar novo pedido e recolher as taxas devidas. 

 
Art. 290. Os alvarás de construção e as licenças de obras emitidos na vigência da 

lei anterior continuam válidos pelo prazo indicado no respectivo 
instrumento e renováveis, a pedido do interessado, uma única vez, pelo 
período de 2 (dois) anos, mantidos os parâmetros da época de sua 
emissão. 

 
Art. 291. Vistorias ou auditorias feitas para a certificação da conclusão das obras 

são efetuadas nos termos previstos nesta Lei, a partir de sua vigência, 
independentemente do rito adotado nos processos de habilitação e de 
licenciamento de obras. 

 
Art. 292. As edificações, iniciadas ou concluídas, antes da entrada em vigor do 

presente Código, sem o Alvará de Construção correspondente estarão 
sujeitas às exigências deste Código. 

 
Art. 293.  Casos omissos referentes à matéria deste Código serão apreciados pelo 

órgão gestor municipal de urbanismo e pelo Conselho Municipal de 
Urbanismo (CMU) conforme estabelecido na Lei de Revisão do Plano 
Diretor Municipal. 
 

§ 1º Nas omissões será admitida a interpretação análoga das normas contidas 
neste Código.  

 
§ 2º Casos em que necessitem maiores detalhamentos poderão ser 

regulamentados por decreto municipal. 
 
Art. 294. Aplica-se, subsidiariamente a este Código, o disposto na Legislação 

Ambiental Municipal, o Código de Posturas Municipal, Lei de Uso e 
Ocupação do Solo e demais legislação de uso e ocupação do solo.  

 
Art. 295. Revogam-se as Lei nº 6.327/1999,  Lei nº 6.594/2000, Lei nº 7.108/2003, 

Lei nº 7.134/2003, Lei nº 7.544/2004, Lei nº 7.593/2004, Lei nº 8.016/2004, 
Lei nº 8.808/2006,  Lei nº 8.984/2007, Lei nº 9.219/2007, Lei nº 9.834/2008, 
Lei nº 9.875/2009, Lei nº 10.249/2010, Lei nº 10.921/2012, Lei nº 
11.550/2014,  Lei nº 12.072/2015, Lei nº 12.265/2015, Lei nº 12.293/2015, 
Lei nº 12.368/2015, Lei nº 12.753/2017, Lei nº 12.944/2017, Lei nº 
13.077/2018, Lei nº 13.361/2018, Lei nº 13.553/2019 e todas as 
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disposições legais em contrário.  
 

Art. 296. Esta Lei  entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022. 
 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

Procurador Geral do Município 

 
ANEXO I – GLOSSÁRIO DE DEFINIÇÕES E TERMOS TÉCNICOS 

 
 

ABNT:  Associação Brasileira de Normas Técnicas. É o órgão responsável pela 
normatização técnica no país, fornecendo a base necessária ao 
desenvolvimento tecnológico brasileiro; 

ACESSIBILIDADE: possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento 
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de 
uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida (Lei Nº 13.146/2015); 

ACESSÍVEL: espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou, 
ainda, elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado 
por qualquer pessoa; 

ACESSO: chegada, entrada, aproximação, trânsito ou passagem. Em edificações, 
significa o modo pelo qual se chega a um lugar ou se passa de um local a 
outro, ou seja, do exterior para o interior ou de um pavimento para outro. 
Em espaços urbanos, é uma via de comunicação; 

ACRÉSCIMO: aumento da área construída de uma edificação, feita durante ou após 
a conclusão da obra, quer em sentido horizontal quer no sentido vertical, 
ou em ambos os sentidos; 

ADAPTÁVEL: o espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento 
existentes cujas características possam ser alteradas para que se torne 
acessível; 

AFASTAMENTO DAS DIVISAS: distância mínima, medida em metros, entre os limites 
da edificação e cada uma das divisas laterais e de fundos do lote, 
diferenciada para o pavimento térreo (BASE) e para os demais pavimentos 
da edificação (TORRE); 

AGRICULTURA: compreende a produção agrícola; as atividades de semeadura, 
cultivo e colheita de produtos vegetais e respectivos processos técnicos, 
de forma que seja cumprida a função social e econômica da propriedade 
rural e o adequado abastecimento alimentar; 

ALINHAMENTO PREDIAL: linha fictícia locada ou indicada pelo Município que delimita 
a divisa frontal do lote (testada) e o logradouro público; 

ALTURA DA EDIFICAÇÃO: altura máxima que uma edificação pode possuir, medida 
em número de pavimentos contados a partir do pavimento térreo, 
considerando-se 3m (três metros) como altura máxima por pavimento, ou 
seja, a dimensão excedente a esse valor deverá ser contabilizada como 
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um novo pavimento; 
ALVARÁ: documento que consubstancia um ato administrativo de licença ou 

autorização municipal; documento expedido pela Administração Municipal 
concedendo licença para o funcionamento de atividades ou a execução de 
serviços e obras; 

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO: licença expedida pelas autoridades municipais que 
autoriza a execução de certas obras sujeitas à fiscalização; 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO: licença administrativa para o exercício de atividade 
comercial ou industrial, concedida pela Prefeitura Municipal;  

ALVENARIA: é o processo construtivo que utiliza blocos de concreto, tijolos ou pedras, 
rejuntadas ou não com argamassa; 

AMBIENTE: espaço arquitetônico relacionado a uma ou mais funções; 
ANDAIME: estrutura vertical provisória, de metal ou madeira, necessária à execução 

de obras em edificações ou para a sua construção; 
ANDAR: Volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos ou entre um 

pavimento e um plano de cobertura; 
ANIMAIS ANANTRÓPICOS: Animais que se adaptaram a viver com raça humana e 

interagem de forma negativa com a população; 
ANTEPROJETO: etapa do projeto arquitetônico representada com os elementos 

edilícios definidores dos espaços internos e externos, com leiautes, 
indicação dos cômodos, cotas dos elementos bastantes para determinar 
tamanho e altura dos cômodos, aberturas de portas e esquadrias em suas 
paredes, com definição dos equipamentos ou elementos de circulação 
horizontal e vertical, nomenclaturas, definições básicas de sistemas e 
elementos construtivos, notas técnicas, comumente representado em 
escala 1:50 a 1:200 a depender da relação entre edificação e tamanho 
máximo da prancha de desenho; 

APROVAÇÃO DE PROJETO: ato administrativo que tem por finalidade certificar que 
um projeto está de acordo com as exigências da legislação vigente; 

ÁREA COMPUTÁVEL: área construída que é considerada no cálculo do coeficiente 
de aproveitamento; 

ÁREA CONSTRUÍDA: soma da área de todos os pavimentos de uma edificação 
calculada pelo seu perímetro externo; 

ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO: a área ocupada pelas vias de circulação, áreas 
institucionais e áreas livres; 

ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO: área destinada à habitação de interesse social ou 
para fins culturais, esportivos, administrativos ou institucionais, entre 
outros; 

ÁREA DE MANOBRA DE ESTACIONAMENTO: área destinada a manobras de 
estacionamento; 

ÁREA DE TRANSFERÊNCIA: o espaço livre de obstáculos, correspondente no 
mínimo a um módulo de referência, a ser utilizado para transferência por 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, observando as áreas de 
circulação e manobra; 

ÁREA DE USO COMUM: aquela destinada ao uso comum dos proprietários do 
condomínio, podendo ser edificada ou não, sendo consideradas as vias de 
circulação interna, áreas verdes urbanas, reservatórios de água, redes de 
distribuição de água, rede de energia elétrica, os muros, gradis e cercas 
externas, portaria e área administrativa, entre outras áreas que forem de 
uso comum, de acordo com as exigências desta Lei e especificadas no 
projeto arquitetônico, não podendo a propriedade destas ser transmitida 
ao Município de Ponta Grossa; 

ÁREA DOS LOTES: área resultante da diferença entre a área útil do parcelamento e 
a soma das áreas de domínio público; 
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ÁREA INSTITUCIONAL: áreas destinadas à implantação dos equipamentos públicos 
comunitários de ensino, cultura, saúde, lazer e similares; 

ÁREA LÍQUIDA: área resultante da diferença entre a área total do loteamento ou 
desmembramento e a soma das áreas de logradouros públicos, 
equipamentos comunitários e urbanos, espaços livres de uso público, 
interesse público, fundo de vale e demais áreas a serem incorporadas ao 
patrimônio público; 

ÁREAS LIVRES (OU ESPAÇOS LIVRES): subgrupo de áreas verdes urbanas, 
destinadas a implantação de praças, áreas de recreação e esportivas, 
monumentos e demais referenciais urbanos e paisagísticos; 

ÁREA NÃO COMPUTÁVEL: área que, embora construída, não é considerada, pela 
lei, no cálculo do coeficiente de aproveitamento;  

ÁREA VERDE URBANA: área com cobertura vegetal nativa de qualquer natureza 
(primitiva, regenerada ou implantada), composta por aglomerados 
(maciços florestais) ou por espécimes isoladas, conforme critérios 
definidos em legislação específica, que tem a função de proporcionar 
proteção da fauna e flora, a melhoria da qualidade ambiental urbana e 
paisagística, a proteção dos recursos hídricos, a proteção de bens e 
manifestações culturais, e recreação e lazer; 

ÁREA TOTAL: área abrangida pelo loteamento aberto, loteamento fechado, 
condomínio, ou desmembramento, de acordo com os limites definidos em 
seu registro imobiliário;  

ÁREA TOTAL DO PARCELAMENTO: área que será objeto de loteamento ou 
desmembramento; 

ÁREA ÚTIL: superfície utilizável do terreno ou do compartimento, excluídos 
atingimentos, áreas de preservação e paredes; 

ÁREAS ÚMIDAS:  pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por 
águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação 
adaptadas à inundação;  

ARRUAMENTO: logradouro ou conjunto de logradouros públicos destinados à 
circulação viária e acesso aos lotes urbanos;     

ASPERÇÃO: borrifar ou respingar algo; 
ASSELVAJADO OU ALÇADO: alguém com aparência e/ou modos selvagens, 

caracterizado por grosseiro, rude ou brutal;      
ÁTICO: área construída sobre a laje de cobertura do último pavimento de um edifício; 
ATINGIMENTO: áreas não edificáveis destinadas ao prolongamento e/ou alargamento 

de vias e diretrizes viárias constantes na Lei que estabelece as diretrizes 
e hierarquias do sistema viário municipal (exceto as vias classificadas 
como locais); as faixas de domínio e de servidão de ferrovias, rodovias, 
linhas de transmissão e similares; as Unidades de Conservação de 
Proteção Integral; as áreas de lote ou gleba atingidas pela Zona de 
Especial de Preservação e Recuperação Ambiental  conforme a Lei de 
Zoneamento Uso e Ocupação do Solo; e outras áreas de vegetação não 
passíveis de supressão. 

ATIVIDADES ANTRÓPICAS: Atividades decorrentes de alguma ação humana; 
BALANÇO: parte da construção que excede, no sentido horizontal, a prumada de uma 

parede externa do pavimento imediatamente inferior, devendo ser 
engastados na edificação, sem estrutura de apoio vertical nas 
extremidades; 

BASE (ou EMBASAMENTO):  é a parte da edificação vinculada ou não à torre, cuja 
altura, medida da Referência de Nível (RN) até a laje de seu último piso, 
não ultrapassa 9,00m (nove metros) e 2 (dois) pavimentos de altura, 
podendo ser construída sobre parte das divisas laterais e/ou de fundos, 
respeitado o recuo frontal e os afastamentos das divisas;  
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BARRACÃO: construção Provisória; 
BEIRAL: parte do telhado que fez saliência sobre o prumo das paredes; 
BIOTA: conjunto de seres vivos de um determinado ecossistema; 
BLOCO: bloco, ou unidade, o componente básico da alvenaria, definido por três 

dimensões principais: comprimento, largura e altura; 
BRISE SOLEIL: elemento de proteção de fachadas, utilizado para impedir a incidência 

direta da radiação solar no interior do edifício, sem impedir a ventilação; 
CALÇADA PÚBLICA: é a parte constituinte da via pública, geralmente segregada e 

em nível diferente daquela, não destinada à circulação de veículos, restrita 
à circulação de pedestres e à implantação de mobiliário urbano, 
sinalização, vegetação, equipamentos de infraestrutura e outros fins; 

CERTIDÃO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS: documento que relaciona as 
normas de uso, de ocupação e edilícias relativas a unidade imobiliária, 
como diretriz de orientação para a elaboração de projetos arquitetônicos; 

CICLOVIA: pista separada fisicamente do tráfego comum, destinada especificamente 
à circulação de bicicletas; 

CISTERNA OU RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO: dispositivos com objetivo de 
reter os excedentes hídricos localizados, resultantes da microdrenagem 
utilizando de dispositivos impermeáveis, de modo a acumular as águas 
pluviais e possibilitar o seu aproveitamento para fins de irrigação, limpeza 
e outros usos que não constituam abastecimento para uso na alimentação 
e higiene; 

COBERTURA: elemento de coroamento da edificação destinado a proteger as demais 
partes componentes (Ver BASE E TORRE), geralmente compostos por um 
sistema de vigamento e telhado, ou laje impermeabilizada; 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA): fator numérico a ser multiplicado pela 
área do terreno para obtenção da área total permitida de construção, por 
meio da fórmula: coeficiente de aproveitamento, multiplicado pela 
metragem da área do lote, igual à área total de edificação permitida; 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA) BÁSICO: que resulta do potencial 
construtivo gratuito inerente aos lotes urbanos; 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA) MÁXIMO: que poderá ser utilizado 
quando da aplicação dos instrumentos da Operação Urbana Consorciada 
(OUC), Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), Compensação 
Paisagística e da Transferência do Direito de Construir (TDC); 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA) MÍNIMO: que corresponde à ocupação 
mínima necessária para que o lote esteja cumprindo sua função social, 
abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado ou não 
utilizado; 

COMPARTIMENTO: espaço delimitado de uma edificação definido pela sua função; 
COMPARTIMENTO DE PERMANÊNCIA PROLONGADA: compartimentos onde 

ocorram atividades laborais e/ou de moradia; 
COMPARTIMENTO DE PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA: compartimentos de 

permanência por tempo reduzido e/ou onde não ocorrem atividades 
laborais e/ou, ainda, que não servem de ventilação a outros 
compartimentos que não os próprios; 

COMPARTIMENTO: espaço delimitado de uma edificação definido pela sua função; 
CONDOMÍNIO DE LOTES URBANOS: é o fracionamento do imóvel sob a forma de 

lotes autônomos isolados entre si e destinados a fins habitacionais, 
concomitante à implantação das obras de infraestrutura; 

CONSTRUÇÃO: qualquer obra, que resulte em nova edificação; 
CONSTRUÇÃO EVOLUTIVA: implantação de caráter evolutivo, prevista nesta Lei, 

que se constitui na construção parcial e progressiva das unidades 
empresariais do condomínio; 
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CORREDOR DE CIRCULARIZAÇÃO: via de trânsito reservada a veículos de certa 
espécie ou afetos a determinados transportes; 

CONTROLE URBANO: monitoramento do cumprimento dos requisitos legais de 
ordenamento, uso, parcelamento e ocupação do solo, bem como atos e 
procedimentos administrativos de licenciamento de obras e edificações e 
atividades econômicas; 

COTA: indicação ou registro numérico de dimensões e níveis; 
COTA DE COROAMENTO: ponto mais alto da edificação definido pela legislação de 

uso e ocupação do solo específica para o lote ou a projeção; 
COTA DE SOLEIRA: referência altimétrica a partir da qual se mede a altura máxima 

da edificação; 
DECLIVIDADE: razão numérica entre a diferença da altura entre dois pontos e a 

distância horizontal entre eles, expressa em porcentagem; 
DEMOLIÇÃO: processo utilizado na construção civil que visa à derrubada controlada 

de obra ou edificação; 
DESDOBRO: subdivisão de um lote em 2 (dois); 
DESENHO UNIVERSAL:  concepção de produtos, ambientes, programas e serviços 

a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou 
de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistida; 

DESMEMBRAMENTO ou SUBDIVISÃO: subdivisão de gleba em lotes destinados a 
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que 
não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes; 

DIRETRIZES VIÁRIAS: são linhas orientativas que têm por objetivo a conexão de dois 
ou mais pontos da malha urbana, as quais podem ter seu traçado ajustado 
conforme condições físicas e ambientais; 

DIVISA: linha fictícia que limita um lote; 
DOCUMENTO PÚBLICO DE TITULARIDADE: escritura pública, concessões públicas 

ou equivalente que tenha fé pública e permita a comprovação do direito de 
posse, de concessão pública ou de propriedade; 

DOLO DIRETO: quando o agente prevê um resultado, dirigindo sua conduta na busca 
de realizá-lo; 

DOLO EVENTUAL: ou culpa consciente. quando o agente não pretende diretamente 
a realização do resultado lesivo, mas aceitá-la como possível ou até 
provável, assumindo o risco da produção do resultado; 

DUTO DE VENTILAÇÃO: espaço vertical ou horizontal, delimitado no interior de uma 
edificação, destinado somente a ventilação;   

EDIFICAÇÃO: Operação de construir. Construção de novo edifício ou ampliação ou 
reconstrução de edifício já construído; 

EDIFICAÇÃO ABANDONADA: aquela sem sinal de uso, sem manutenção das 
condições de salubridade e segurança, cujo proprietário não esteja 
contatável por mais de 180 dias; 

EDIFÍCIOS: constituído por unidades autônomas, áreas de utilização exclusivas, como 
pátios de estacionamento, locais para depósito ou áreas ajardinadas; 

EDIFÍCIO GARAGEM:  Edificação que, dotada de rampas e/ou elevadores, é 
destinada exclusivamente ao estacionamento de veículos; 

ELEVADOR: qualquer artefato mecânico que possa transportar pessoas de um a outro 
piso da edificação, verticalmente;   

EMPENA: paredes laterais de um edifício, sem aberturas (janelas ou portas), 
preparadas a receber outro edifício encostado, quando permitido por lei; 

ENGASTADO: Apoio estrutural de engaste. Encaixado. Embutido. Elemento 
estrutural; 

ESPAÇOS OU COMPARTIMENTOS DE PERMANÊNCIA PROLONGADA: aqueles 
destinados a funções de repouso, estar, lazer, tratamento e recuperação 
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de saúde, trabalho, reuniões, ensino, recreação, prática de esportes ou 
exercício físico e consumo de alimentos - como: dormitórios, salas, lojas, 
sobrelojas, salas destinadas a serviços e escritórios, salas de aula e copas 
entre outros; 

ESPAÇOS OU COMPARTIMENTOS DE PERMANÊNCIA TRANSTÓRIA: são 
aqueles destinados a circulação e acesso de pessoas, higiene, guarda de 
veículos, guarda de materiais e preparo de alimentos - como instalação 
sanitária, lavabos, cozinhas, depósitos, halls, circulações, escadas, áreas 
de serviço, áreas de estacionamento de veículos, varandas, zeladorias e 
guaritas entre outros; 

ESQUINA: intersecção de duas ruas em ângulo, quando não se constituem uma o 
prolongamento da outra, e onde os lotes nelas existentes possuem 
testadas para cada uma destas ruas; 

ESTANDE DE VENDA: Construção não residencial licenciada por tempo determinado 
que utiliza materiais construtivos adequados à finalidade proposta, com 
características transitórias e de fácil remoção; é vinculado a pelo menos 
uma obra em execução; 

ESTUDO DE ACESSIBILIDADE: estudo contendo as rotas acessíveis da edificação, 
o detalhamento dos banheiros e dos sanitários acessíveis localizados em 
áreas abertas ao público ou em áreas de uso comum da edificação e o 
leiaute da unidade imobiliária que demonstre a possibilidade da 
adequação ao desenho universal. 

ESTUDO PRELIMINAR - Etapa do projeto destinada à concepção e à representação 
das informações técnicas iniciais e aproximadas, necessário à 
compreensão da configuração da edificação, podendo incluir soluções 
alternativas; 

EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS: espaços, estabelecimentos ou instalações 
destinadas ao ensino, cultura, esporte, lazer, saúde, assistência social, 
aprovados pela autoridade municipal competente; 

EQUIPAMENTOS URBANOS: equipamentos das redes públicas de saneamento 
básico, redes de energia, telefonia, de televisão e de dados e os sistemas 
de distribuição de gás canalizado; 

ESQUINA: intersecção de duas ruas em ângulo, quando não se constituem uma o 
prolongamento da outra, e onde os lotes nelas existentes possuem 
testadas para cada uma destas ruas; 

FACHADA: face de um edifício voltada para o logradouro público ou espaço aberto, 
especialmente a sua face principal; 

FACHADA ATIVA: ocupação da extensão horizontal da fachada por uso não 
residencial, com acesso direto e abertura para o logradouro público, a fim 
de evitar a formação de planos fechados na interface entre as construções 
e os logradouros, cujo objetivo é promover a interação das atividades 
instaladas nos pavimentos térreos das edificações com os espaços 
públicos; 

FAIXA DE SEGURANÇA: espaço situado em área pública, associado ao canteiro de 
obras ou a obras de urbanização, com sinalização e equipamentos 
adequados para viabilizar o trânsito de pedestres em condições 
adequadas de segurança; 

FAIXA NÃO-EDIFICÁVEL: área do terreno onde não será permitida qualquer 
construção; 

FRAÇÃO COMUM (ou ÁREA COMUM): o conceito de área comum ou fração comum 
é aquela que compreende todo espaço que pode ser utilizado por todos os 
moradores de um condomínio, tais como hall de entrada, salão de festas, 
piscina, áreas de recreação, portaria e áreas de circulação, dentre outros; 

FRAÇÃO IDEAL: abrange o exercício do direito de propriedade sobre um mesmo bem, 
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por mais de um titular, de modo simultâneo. Ex. um terreno/edificação 
registrado em nome de duas ou mais pessoas;  

FRAÇÃO PRIVATIVA (ÁREA PRIVATIVA OU UNIDADE AUTÔNOMA): área ou fração 
do imóvel - lote ou edificação -, de uso exclusivo de seu proprietário. 
Agrega tudo o que é privativo à unidade habitacional/apartamento no 
condomínio/edifício, incluindo vagas de garagem e área de depósito 
particular. É delimitada pela superfície externa das paredes, ou seja, a 
área privativa inclui a área das paredes. É comum que a área privativa 
esteja descrita na matrícula do imóvel e nas escrituras de compra e venda, 
e, portanto, é uma referência mais confiável para a metragem do 
apartamento; 

FUNDAÇÃO: Parte da construção, geralmente abaixo do nível do terreno, que 
transmite ao solo as cargas da edificação; 

FUNDO DE LOTE: divisa oposta à testada, sendo, nos lotes de esquina, a divisa 
oposta à testada menor ou, em caso de testadas iguais, a divisa oposta à 
testada da via de maior hierarquia; 

FUNDO DE VALE: o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde escoam as 
águas das chuvas; 

GEORREFERENCIAMENTO: Ferramenta que permite determinar a posição exata de 
um imóvel e a sua área; mapeamento para definir forma, dimensão e 
localização do imóvel, através de métodos de levantamentos topográficos 
atrelados a um sistema de coordenadas; 

GLEBA: área de terra, com localização e delimitação definidas, não resultante de 
processo regular de parcelamento do solo para fins urbanos; área de terra 
que não foi objeto de parcelamento urbano; 

GUIA OU MEIO-FIO: borda física instalada ao longo das vias, de acabamento da 
calçada ou passeio, constituída por prisma de granito ou concreto, junto à 
sarjeta (escoamento pluvial), podendo ser rebaixada, em casos de acesso 
de veículos ou de pedestres; 

HABILITAÇÃO DE PROJETO: ato administrativo do Poder Executivo que considera o 
projeto apto para licenciamento de execução da obra pretendida com as 
devidas anuências e documentos necessários e suficientes, após análise 
e eventual cumprimento de exigências ou alterações; 

HABITAÇÃO: uso residencial permitido para o lote, assim caracterizado pela 
legislação de uso e ocupação do solo; 

HABITAÇÃO INSTITUCIONAL: destinada à assistência social, que abriguem 
estudantes, crianças, idosos e necessitados, como albergue, alojamento 
estudantil, casa do estudante, asilo, orfanato, convento, seminário, 
internato, casa de repouso e similares; 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR OU COLETIVA: Imóvel destinado à edificação 
habitacional que comporta 02 (duas) ou mais unidades residenciais 
autônomas, agrupadas horizontalmente ou verticalmente, com áreas 
internas comuns à edificação, subdividindo-se em: condomínio horizontal 
de lotes, condomínio edilício horizontal e condomínio edilício vertical; 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR EM SÉRIE: são edificações de uso habitacional, 
paralelas ao alinhamento predial, geminadas ou isoladas, as quais não 
poderão ser em número superior a 07 (sete) unidades de moradia e com 
acesso direto ao logradouro público; 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR: Imóvel destinado à edificação habitacional, com apenas 
uma unidade autônoma residencial por terreno; 

HORTICULTURA E FLORICULTURA: cultivo de verduras e legumes (olericultura), 
plantas frutíferas (fruticultura) e plantas ornamentais (horticultura 
ornamental, floricultura e paisagismo); 

INSTRUMENTO URBANÍSTICO: conjunto de ações legalmente autorizadas ao Poder 
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Executivo para intervir nos processos e na produção do espaço urbano, 
por meio de regulação, controle e direcionamento do uso e da ocupação 
do solo; 

LICENÇA: é a autorização dada pela autoridade competente para a execução de obra, 
instalação, localização, de uso e exercício de atividades permitidas em lei; 

LOFT:  edificação constituída por ambientes integrados com pé-direito duplo que 
possibilita a construção de mezanino; 

LOGRADOURO PÚBLICO: área de terra de propriedade pública e de uso comum e/ou 
especial do povo destinada às vias de circulação, às praças e aos espaços 
livres; 

LOTE: terreno oriundo de processo regular de parcelamento do solo, com acesso a 
logradouro público, servido de infraestrutura, cujas dimensões atendam 
aos índices urbanísticos definidos em lei municipal para a zona a que 
pertence; 

LOTE MÍNIMO: área mínima do lote individual em metros quadrados, quando do 
parcelamento de uma gleba ou lote; fração mínima pela qual a área total 
da gleba ou lote podem ser divididos; 

LOTEAMENTOS: subdivisão da gleba em lotes destinados a edificação, com abertura 
de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 
modificação ou ampliação das vias existentes; 

MACIÇO FLORESTAL: grupamento, em determinada área, de indivíduos arbóreos, 
naturais ou não, associados entre si e com as demais espécies vegetais 
existentes no espaço circundante; 

MACROZONAS: espaços territoriais de aspectos homogêneos, tendo os usos e a 
ocupação do solo subordinados às condições urbanas, ambientais, 
sociais, econômicas, locacionais e funcionais presentes no território 
municipal;   

MARQUISE: estrutura em balanço em logradouro público, formando exclusivamente 
à cobertura e proteção de pedestres; 

MEMORIAL DESCRITIVO: é o documento descrito que acompanha os desenhos de 
um projeto de urbanização, de arquitetura, de assentamento de máquina, 
ou de uma instalação, no qual são explicados e justificados: os critérios 
adotados, as soluções, os detalhes esclarecedores, a interpretação geral 
dos planos, seu funcionamento ou a operação de dispositivos de uma 
máquina ou equipamento; 

MEZANINO:  é o pavimento localizado na metade do pé-direito. Ele necessariamente 
precisa ser alto para que cumpra sua funcionalidade de forma correta, 
(passagem e uso); 

MOBILIÁRIO URBANO: é a coleção de artefatos implantados no espaço da cidade, 
de natureza utilitária ou de interesse urbanístico, paisagístico, simbólico 
ou cultural; 

MOVIMENTO DE TERRA: conjunto de operações de escavações, nivelamento, carga, 
transporte, descarga, compactação e acabamento executados a fim de 
passar-se de um terreno em seu estado natural para nova configuração 
desejada; 

MURO DE ARRIMO: muro destinado a suportar desnível de terreno superior a 1,00m; 
NBR: Norma Técnica Brasileira, estipulada pela ABNT; 
NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS: aquelas exaradas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT em documento estabelecido por consenso 
em processo técnico participativo, que fornece regras, diretrizes ou 
características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando 
à obtenção de grau ótimo de ordenação em dado contexto; 

NÍVEL MEDIANO ou NÍVEL MÉDIO: nível calculado através da média aritmética entre 
o maior e o menor nível do meio-fio em frente a testada do lote; 
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NUMERAÇÃO PREDIAL: definição da sequência numérica lógica e compreensível 
das unidades imobiliárias seguindo parâmetros gerais exarados pelo 
órgão gestor de planejamento urbano e territorial; 

OBRA: edifício em construção, reparação ou remodelação; 
OBRA ABANDONADA: obra paralisada sem conservação ou sem a devida 

comunicação pelo responsável técnico ou pelo proprietário ao órgão de 
fiscalização; 

OBRA OU EDIFICAÇÃO PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO: aquela executada sem 
licenciamento ou em desacordo com ele, que tenha condições de se 
adequar à legislação edilícia, ambiental e de uso e ocupação do solo ou 
aos parâmetros de regularização fundiária estabelecidos pelo poder 
público; 

OCUPAÇÃO DO SOLO: modelo de assentamento urbano adotado por esta Lei, 
através dos parâmetros de uso e ocupação, visando a realização dos 
seguintes objetivos de interesse público; 

PALLET: plataforma móvel de veículos para otimização de espaço destinado a vaga 
de garagem, no sentido horizontal ou vertical; 

PARCELAMENTO: é a divisão de área do terreno em porções autônomas, sob a forma 
de desmembramento ou loteamento; 

PASSEIO: parte da calçada, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva 
de pedestres; 

PATAMAR: Piso plano situado entre dois lances sucessivos de uma mesma escada; 
PÁTIO: área confinada entre paredes mas descoberta, adjacente à edificação, ou 

circunscrita pela mesma; 
PAVIMENTO: é o espaço construído em uma edificação, compreendido entre dois 

pisos sobrepostos ou entre o piso e o teto;  plano de piso que divide a 
edificação no sentido da altura. Conjunto de dependências situadas em 
um mesmo nível; 

PAVIMENTO TÉRREO: primeiro pavimento de uma edificação, logo acima do subsolo; 
PÉ DIREITO: distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento (ambiente);  
PECUÁRIA: conjunto de processos técnicos usados na domesticação de gado e 

outros animais para obtenção de produtos com objetivos econômicos; 
PEITORIL: o mesmo que parapeito, a saber: parede que, numa janela, se eleva até 

cerca de 90cm, formando um resguardo; 
PERMEÁVEL: que permita a infiltração da água; 
PESCA E AQUICULTURA: atividades de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em 

condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, 
implicando a propriedade do estoque sob cultivo equiparada à atividade 
agropecuária; 

PILOTIS: pavimento livre situado no nível do solo que sustenta o edifício por meio de 
pilares, permitindo maior integração entre os espaços público e privativo; 

PISO: Cada um dos pavimentos de um edifício; 
PISTA DE ROLAMENTO: parte da via pública, destinada à circulação de veículos e 

caracterizada pela diferença de nível em relação às calçadas, ilhas e 
canteiros centrais; 

PLATIBANDA: mureta de alvenaria construída no prolongamento vertical das paredes- 
externas, na cobertura de uma edificação; 

PRODUÇÃO FLORESTAL: conjunto de processos técnicos usados na fabricação de 
produtos madeireiros e não-madeireiros provenientes de florestas, 
destinados a necessidades socioeconômicas, através de suprimento 
sustentado de matéria-prima de origem vegetal; inclui métodos naturais 
que permitem regenerar e melhorar os povoamentos florestais 
(silvicultura); 

PROJETO APROVADO: projeto arquitetônico analisado pelo Poder Executivo, nos 
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moldes previstos pela legislação anterior, considerado apto ao 
licenciamento de obras. Equivale ao projeto habilitado; 

PROJETO ARQUITETÔNICO: conjunto de desenhos e plantas que exprimem a forma 
espacial e os detalhes da edificação que se pretende construir em um 
determinado imóvel, atendendo às normas técnicas – ABNT; 

PROJETO ARQUITETÔNICO DE MODIFICAÇÃO: define a alteração de uma 
edificação já existente. Pode ser aplicado apenas ao ambiente interno da 
edificação ou prever o acréscimo ou o decréscimo da área construída; 

PROJETO HABILITADO: projeto arquitetônico analisado pelo Poder Executivo nos 
moldes previstos por esta Lei, considerado apto ao licenciamento da obra 
civil; 

PROJETOS COMPLEMENTARES: projetos elaborados a partir do projeto de 
arquitetura que viabilizam a execução das obras e a segurança da 
edificação; 

PROPRIETÁRIO: todo aquele que possua propriedade, título de posse, cessão ou 
procuração ou exerça mandato eletivo diretivo de organizações coletivas 
de gestão de imóveis condominiais ou de entidades proprietárias de bem 
imóvel. Também considerado como o titular do direito de construir; 

PRUMADA: Conjunto de elementos de um edifício com um alinhamento vertical 
comum; 

QUADRA: área resultante de loteamento, delimitada por vias de circulação e/ou limites 
deste mesmo loteamento; 

QUIOSQUE: pequena construção, em lugares públicos, comumente destinada ao 
comercio ou serviços públicos (informações); 

QUITINETE: unidade habitacional entre 25m² e 40m² de compartimento único mais a 
instalação sanitária; também pode ser denominado como loft ou studio; 

RAMPA: plano inclinado ou inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido de 
caminhamento, que substitui a escada, interligando dois níveis distintos de 
piso para o acesso de pessoas e/ou veículos; 

RECUO: distância entre uma edificação e os limites do terreno. É uma parte da 
propriedade particular onde fica, por determinação legal, suspenso o 
direito de construir; 

RECUO FRONTAL: distância mínima, medida em metros, entre o limite externo da 
área ocupada pela edificação e a divisa da frente do lote, diferenciado para 
o pavimento térreo (BASE) e para os demais pavimentos da edificação 
(TORRE); 

REMEMBRAMENTO ou UNIFICAÇÃO: junção de dois ou mais lotes para formarem 
um único lote; 

REQUALIFICAÇÃO: remodelação, modernização ou atualização da edificação, por 
meio da incorporação de novas tecnologias e conceitos, normalmente 
visando a valorização do imóvel, mudança de uso, aumento da vida útil, 
sustentabilidade ambiental e eficiência operacional ou energética; 

ROTA ACESSÍVEL: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, destinado ao 
pedestre, que conecta os ambientes e espaços urbanos entre si e às 
edificações, e que possa ser utilizado, de forma autônoma e segura por 
todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade 
reduzida, sendo que a rota acessível externa pode incorporar 
estacionamentos, calçadas, faixas de travessia de pedestres, rampas, 
dentre outros; 

SALUBRIDADE: condição que uma obra ou edificação deve proporcionar a fim de 
garantir a saúde de seus ocupantes, por meios adequados de ventilação, 
iluminação, conforto higrotérmico, manutenção e segurança; 

SERVIDÃO: direito real, voluntariamente imposto a um prédio (serviente) em favor de 
outro (dominante), em virtude do qual o proprietário do primeiro perde o 
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exercício de seus direitos dominiais sobre o seu prédio, ou tolera que dele 
se utilize o proprietário do segundo, tornando este mais útil, por exemplo: 
direito de passagem para logradouro público por um terreno que é 
propriedade particular, quando aquele não possuir testada a este; 

SOBRELOJA: é o pavimento situado sobre a loja, com acesso exclusivo e 
independente desta; pavimento de pé-direito baixo que, em edifícios de 
diversos andares, fica entre o térreo, ou loja, e o primeiro andar; 

SÓTÃO: espaço utilizável sob a cobertura, com pé direito variável, não sendo 
considerado pavimento da edificação; 

STUDIO: edificação sem paredes para separar os cômodos, tem cozinha americana 
interligada à área social e quarto que pode ser isolado por parede; 

SUBLOTES: denominação da Fração Ideal de um lote. (Ver Fração Ideal); 
SUBSOLO: qualquer pavimento da edificação situado abaixo do pavimento térreo; 
TALUDE: é um plano de terreno inclinado que limita um aterro e tem como função 

garantir a estabilidade do aterro. Pode ser resultado de uma escavação ou 
de origem natural;  

TAPUME: anteparo, geralmente de madeira, com que se veda a entrada numa área, 
numa construção, de forma provisória; 

TAXA DE OCUPAÇÃO (TO): percentual máximo de ocupação do lote, expresso pela 
relação entre a área de projeção ortogonal da edificação ou edificações e 
a área total do lote onde se pretende edificar, diferenciado para o 
pavimento térreo da edificação (BASE) e os demais pavimentos da 
edificação (TORRE); 

TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA: percentual do lote que deve ser mantido 
permeável, que permita a infiltração da água no solo, expresso pela 
relação entre a área impermeabilizada do lote e a área total do lote; 

TESTADA: o mesmo que alinhamento, linha imaginária que delimita a divisa da 
propriedade com a via pública, podendo ser mais de uma em um mesmo 
lote em caso de lotes de esquina, ou de rua a rua. Largura do lote voltada 
para a via pública; 

TESTADA MÁXIMA DO LOTE: dimensão máxima da largura do terreno, medida em 
metros, aplicada somente para novos parcelamentos do solo; 

TESTADA MÍNIMA DO LOTE: dimensão mínima da largura do terreno, medida em 
metros, incluindo os muros ou cercamentos laterais; 

TOPONÍMIA: designação, identificação, orientação, comunicação e localização de 
lugares e vias; 

TORRE: é a parte da edificação acima da base (ou embasamento), sendo composta 
pelos pavimentos-tipo da edificação; 

UNIDADE AUTÔNOMA: área privativa edificada ou não, que corresponde aos lotes 
edificados ou não do condomínio; 

UNIDADES DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO (UIPS): bens imóveis que, de 
alguma forma, apresentam interesse histórico, patrimonial e arquitetônico 
significativos para a manutenção da memória do Município de Ponta 
Grossa; 

UNIDADE RESIDENCIAL: conjunto de compartimentos ou ambientes destinados a 
estar, repouso, preparo de alimentos, higiene pessoal e serviços de 
lavagem e limpeza, de uso privativo em habitação unifamiliar ou 
multifamiliar; 

USO COMUM: os espaços, ambientes ou elementos, externos ou internos, disponíveis 
para o uso de um grupo específico de pessoas, ocupadas geralmente por 
funcionários, colaboradores, moradores ou eventuais visitantes; 

USO PÚBLICO: os espaços, ambientes ou elementos externos ou internos, 
disponíveis para o público em geral, munícipes, podendo ocorrer em 
edificações ou equipamentos de propriedade pública ou privada; 
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USO RESTRITO: os espaços, salas ou elementos internos ou externos, disponíveis 
estritamente para pessoas autorizadas, como casas de máquinas, 
barriletes, passagem de uso técnico e outros com funções similares; 

VIA DE CIRCULAÇÃO: área pública destinada ao sistema de circulação do transporte 
motorizado e não motorizado; 

VIA DE CIRCULAÇÃO INTERNA: é a área descoberta, privativa, de uso comum, 
destinada exclusivamente à circulação de veículos; 

VIA PAISAGÍSTICA: via que se desenvolve acompanhando os cursos d`água, a uma 
distância mínima de 60m (sessenta metros) de suas margens e nascentes, 
e que delimita as áreas de fundo de vale; 

VISTORIA: diligência determinada na forma deste Código para verificar as condições 
de uma obra, instalação ou exploração de qualquer natureza; 

ZONEAMENTO: instrumento disciplinador que organiza o território urbano de Ponta 
Grossa em zonas, eixos e setores sujeitos a normas específicas para o 
desenvolvimento territorial, visando providenciar a cada região sua melhor 
utilização em função do sistema viário, dos serviços de transporte, da 
infraestrutura e equipamentos comunitários existentes. 
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ANEXO II – SUBSOLOS 
FIGURA 01
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ANEXO II - SUBSOLOS - FIGURA 02 
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ANEXO II - SUBSOLOS - FIGURA 03 
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ANEXO II - SUBSOLOS - FIGURA 04 
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ANEXO II - SUBSOLOS - FIGURA 05 
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ANEXO II - SUBSOLOS - FIGURA 06 
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ANEXO II - SUBSOLOS - FIGURA 07 
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ANEXO III – ÁREAS MÍNIMAS POR COMPARTIMENTOS – UNIDADE HABITACIONAL 
 

QUADRO DE ÁREAS MÍNIMAS POR COMPARTIMENTOS DA UNIDADE HABITACIONAL 

COMPARTIMENTO 

DIÂMETR
O DO 

CÍRCULO 
INSCRITO 

(em 
metros) 

ÁREA 
MÍNIMA 

(em 
metros 

quadrados
) 

ILUMINAÇÃO 
MÍNIMA 

(relação entre 
área de 

abertura e área 
do piso do 

compartimento
) 

VENTILAÇÃO 
MÍNIMA 

(relação entre 
área de 

abertura e área 
do piso do 

compartimento
) 

PÉ-
DIREIT

O 
MÍNIMO 
(altura 

em 
metros) 

(A) 

REVESTIMENT
O DA PAREDE 

REVESTIMENTO DO 
PISO 

Permanênci
a 
prolongada 

Sala 2,40 8,00 1/6 1/12 2,40 - - 
Quarto 
principal  2,40 9,00 1/6 1/12 2,40 - - 

Demais 
quartos 2,20 6,00 1/6 1/12 2,40 - - 

Copa (B) 2,00 4,00 1/6 1/12 2,40 - - 
Cozinha 
(B) 1,50 4,00 1/6 1/12 2,40 - Impermeável 

Lavanderia 
(B) 1,20 2,00 1/6 1/12 2,40 - - 

Permanênci
a Transitória 

Banheiro 
(C) 1,00 1,80 1/7 1/14 2,10 - Impermeável 

Depósito 
(C) 1,00 1,80 1/15 1/30 2,10 - - 

Garagem  
(D) 2,40 12,00 1/15 1/30 2,50 - Impermeável/Antiderrapant

e 
Corredor 
(E) 0,90 - - - 2,10 - - 

Sótão/Átic
o (F) 2,00 6,00 1/10 1/20 - - - 

Porão (G) 1,50 4,00 1/10 1/20 - - - 
Adega 1,00 - - 1/30 2,10 - Impermeável 
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QUADRO DE ÁREAS MÍNIMAS POR COMPARTIMENTOS DA UNIDADE HABITACIONAL 

COMPARTIMENTO 

DIÂMETR
O DO 

CÍRCULO 
INSCRITO 

(em 
metros) 

ÁREA 
MÍNIMA 

(em 
metros 

quadrados
) 

ILUMINAÇÃO 
MÍNIMA 

(relação entre 
área de 

abertura e área 
do piso do 

compartimento
) 

VENTILAÇÃO 
MÍNIMA 

(relação entre 
área de 

abertura e área 
do piso do 

compartimento
) 

PÉ-
DIREIT

O 
MÍNIMO 
(altura 

em 
metros) 

(A) 

REVESTIMENT
O DA PAREDE 

REVESTIMENTO DO 
PISO 

Escada 0,90 - - - 2,10 - - 
Lavabo (H) 0,90 1,20 1/7 1/14 2,10 - Impermeável 
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OBSERVAÇÕES - ANEXO III: 
(A) O pé-direito livre mínimo dar-se-á sob vigas e outros elementos estruturais; sendo a medida vertical de 1 (um) pavimento da edificação, 

do piso ao teto acabado ou do piso ao forro, com no máximo 3,40m (três metros e quarenta centímetros) de altura. 
(B) Copa, Cozinha e Lavanderia: Tolerada iluminação zenital concorrendo com, no máximo, 50% (cinquenta por cento) da iluminação 

natural exigida. 
(C) Banheiro e Depósito: 

- Tolerada iluminação e ventilação zenital. 
- Tolerados chaminés de ventilação e dutos horizontais. 

(D) Garagem: Em garagens no subsolo deverá ser garantida a ventilação natural por aberturas que correspondem a. no mínimo, 1/20 (um 
vinte avos) da área do pavimento. A ventilação poderá ser feita através de dutos ou vazios, os quais deverão ser exclusivos para o(s) 
subsolo(s), podendo haver prolongamento dos mesmos ao longo da edificação, desde que não haja abertura nos demais pavimentos. 

(E) Corredor: 
- Tolerado iluminação e ventilação zenital. 
- Tolerado chaminés de ventilação e dutos horizontais. 
- Para corredores com extensão acima de 4m (quatro metros)  até 10m (dez metros), a largura mínima é de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros). 
- Para corredores com mais de 10m (dez metros) de comprimento, a largura mínima é de 1,50m, sendo obrigatória ventilação (natural 
ou mecânica). 

(F) Sótão/Ático: 
- Permitida iluminação e ventilação zenital. 
- Deverá obedecer às condições exigidas para a finalidade a que se destina. 

(G) Porão: deverá obedecer às condições exigidas para a finalidade a que se destina. 
(H) Lavabo: no caso de aproveitamento de área sob escada ou telhado, será tolerado pé-direito menor, desde que seja respeitado o 

mínimo de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) na entrada do compartimento, bem como na porção para atender a área mínima 
exigida. 
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ANEXO IV – ÁREAS MÍNIMAS POR COMPARTIMENTOS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO VERTICAL 
 

QUADRO DE ÁREAS MÍNIMAS POR COMPARTIMENTOS DE USO COMUM - EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR - 
CONDOMÍNIO VERTICAL 

ÁREAS 
COMUNS DA 
EDIFICAÇÃO 

MULTIFAMILIAR 

DIÂMETRO 
DO CÍRCULO 

INSCRITO 
(em metros) 

ÁREA 
MÍNIMA 

(em metros 
quadrados) 

VENTILAÇÃO 
MÍNIMA 

(relação entre 
área de 

abertura e área 
do piso do 

compartimento) 

PÉ-DIREITO 
MÍNIMO 

(altura em 
metros) (A) 

OBSERVAÇÕES 

Hall do Prédio 2,20 6,00 1/20 2,10 

A área mínima de 6,00m² é exigida quando houver um só elevador; 
quando houver mais de um elevador, a área deverá ser acrescida 
em 30% por elevador existente. Quando não houver elevadores, 
admite-se círculo inscrito com diâmetro mínimo de 1,20m. 

Hall do 
Pavimento 1,50 3,00 1/20 2,10 

Quando não houver elevadores, admite-se círculo inscrito com 
diâmetro mínimo de 1,20m. Tolerada a ventilação por meio de 
chaminés de ventilação e dutos horizontais. Deverá haver ligação 
entre o hall e a caixa de escada. Tolerada ventilação pela caixa de 
escada. 
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QUADRO DE ÁREAS MÍNIMAS POR COMPARTIMENTOS DE USO COMUM - EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR - 
CONDOMÍNIO VERTICAL 

ÁREAS 
COMUNS DA 
EDIFICAÇÃO 

MULTIFAMILIAR 

DIÂMETRO 
DO CÍRCULO 

INSCRITO 
(em metros) 

ÁREA 
MÍNIMA 

(em metros 
quadrados) 

VENTILAÇÃO 
MÍNIMA 

(relação entre 
área de 

abertura e área 
do piso do 

compartimento) 

PÉ-DIREITO 
MÍNIMO 

(altura em 
metros) (A) 

OBSERVAÇÕES 

Corredor 
Principal 1,20 - - 2,10 

Consideram-se corredores principais os que dão acesso às 
diversas unidades dos edifícios de habitação multifamiliar (ou 
coletiva).  
Para corredores com extensão acima de 4,00m até 10,00m, a 
largura mínima é de 1,20m. Para corredores com mais de 10,00m 
de comprimento, a largura mínima é de 1,50m. 
Quando a área for superior a 10,00m², deverão ser ventilados na 
relação 1/24 da área do piso. Quando não houver ligação direta 
com o exterior, será tolerada ventilação por meio de chaminés de 
ventilação ou pela caixa de escada. 

Escada 1,20 - - 2,10 - 

Rampa 1,20 - - 2,10 A linha de ventilação mínima refere-se à relação entre a área da 
abertura e a área do piso. 

 
OBSERVAÇÕES - ANEXO IV: 

(A) O pé-direito livre mínimo dar-se-á sob vigas e outros elementos estruturais; medida vertical de um pavimento da edificação, do piso ao 
teto acabado ou do piso ao forro, com no máximo 3,40m (três metros e quarenta centímetros) de altura. 
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ANEXO V – ÁREAS MÍNIMAS POR COMPARTIMENTOS – EDIFICAÇÕES DE 
USOS NÃO HABITACIONAIS 

 
QUADRO DE ÁREAS MÍNIMAS POR COMPARTIMENTOS DE EDIFICAÇÃO DE USO 

NÃO HABITACIONAL 

COMPARTI
MENTO 

DIÂME
TRO 
DO 

CÍRCU
LO 

INSCR
ITO 
(em 

metro
s) 

ÁREA 
MÍNIM
A (em 
metros 
quadra

dos) 

ILUMINA
ÇÃO 

MÍNIMA 
(relação 

entre 
área de 
abertura 
e área do 
piso do 

comparti
mento) 

VENTILA
ÇÃO 

MÍNIMA 
(relação 

entre 
área de 
abertura 
e área do 
piso do 

comparti
mento) 

PÉ-
DIRE
ITO 
MÍNI
MO 

(altur
a em 
metr
os) 
(A) 

REVESTI
MENTO 

DA 
PAREDE 

REVESTI
MENTO 
DO PISO 

Hall do 
Prédio (B) 3,00 9,00 - - 2,50 - Impermeá

vel 
Hall 
Pavimento 2,00 8,00 - 1/12 2,50 - - 

Corredor 
Principal 1,20 - - - 2,50 - Impermeá

vel 
Corredor 
Secundário 1,00 - - - 2,50 - Impermeá

vel 
Antessalas 1,80 4,00 - 1/12 2,50 - - 
Escadas 
coletivas 1,20 - - - 2,10 - Incombust

ível 
Salas 2,40 6,00 1/6 1/12 2,60 - - 

Sanitários 0,90 1,50 - 1/12 2,10 - Impermeá
vel 

Lojas 3,00 - 1/7 1/14 2,60 - - 
Sobrelojas 3,00 - 1/7 1/14 2,60 - - 

 
 
OBSERVAÇÕES - ANEXO V: 

(A) O pé-direito livre mínimo dar-se-á sob vigas e outros elementos estruturais e 
tubulações; medida vertical de um pavimento da edificação, do piso ao teto 
acabado ou do piso ao forro, com no máximo 6,00m (seis metros) de altura; 
exceto para halls de entrada formados por vazios que se prolongam por mais de 
um pavimento. 

(B) A área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados) é exigida quando houver 1 
(um) só elevador; quando houver mais de 1 (um) elevador, a área deverá ser 
aumentada em 30% (trinta por cento) para cada elevador excedente. 
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ANEXO VI – ÁREAS MÍNIMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
 

COMPARTIME
NTO 

DIÂMET
RO DO 
CÍRCUL

O 
INSCRIT

O (em 
metros) 

ÁREA 
MÍNIMA 

(em 
metros 

quadrad
os) 

PÉ-
DIREI

TO 
MÍNIM

O 
(altura 

em 
metro
s) (A) 

REVESTIME
NTO DA 
PAREDE 

 
REVESTIMENTO DO 

PISO 

Sala/Copa 2,40 8,60 2,50 - - 
Cozinha 1,50 4,00 2,50 Impermeável até 

1,50 de Altura Impermeável 
Quarto 
Principal 

2,50 7,50 2,50 - - 

Quartos 
Secundários 

2,20 6,60 2,50 - - 

Banheiro  1,20 2,50 2,50 Impermeável até 
1,50 de Altura Impermeável 

Garagem 2,50 12,00 2,50 - Impermeável/Antiderr
apante 

Corredor  0,80 - 2,50 - - 
Escada 0,80 - - - Antiderrapante 
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ANEXO VII – VAGAS DE ESTACIONAMENTOS PRIVATIVOS E COLETIVOS 
 

TIPOLOGIA DE USOS TIPOLOGIA DE USOS 

NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO OU 
GARAGEM 

VAGAS DE AUTOMÓVEIS MOTOCICLETAS E/OU 
BICICLETAS 

USO 
HABITACIONAL 

HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR 

Habitação Unifamiliar: edificação 
isolada destinada à moradia, com 
apenas 01 (uma) unidade 
habitacional por lote 

1 (uma) vaga para cada unidade 
habitacional Facultado 

HABITAÇÃO 
MULTIFAMILIAR 

Habitação Multifamiliar em série: 
até 07 (sete) unidades de moradia 
e com acesso direto ao logradouro 
público 

1 (uma) vaga para cada unidade 
habitacional Facultado 

Condomínio Edilício Horizontal de 
Pequeno Porte 

1 (uma) vaga para cada unidade 
habitacional 

20% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis de 
visitantes 

 
Condomínio Edilício Horizontal de 
Médio e Grande Porte 
 

1 (uma) vaga para cada unidade 
e vagas para visitantes: 5% do total 
de vagas das unidades 

20% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis de 
visitantes 

Condomínio Edilício Vertical 
1 (uma) vaga para cada unidade 
e vagas para visitantes: 5% do total 
de vagas das unidades 

20% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis de 
visitantes 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 3.506 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022 51

 
 

Lei nº 14.522/2022 – Pag. 100/107 

 

TIPOLOGIA DE USOS TIPOLOGIA DE USOS 

NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO OU 
GARAGEM 

VAGAS DE AUTOMÓVEIS MOTOCICLETAS E/OU 
BICICLETAS 

USO 
HABITACIONAL  

HABITAÇÃO 
MULTIFAMILIAR 

Habitação Multifamiliar com 
unidades habitacionais cuja área 
útil privativa tem entre 25m² e 
40m² - quitinetes, lofts, studios 

1 (uma) vaga a cada 3 (três) unidades 
20% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis de 
visitantes 

HABITAÇÃO 
TRANSITÓRIA  

Edificação com unidades 
habitacionais destinadas ao uso 
transitório, onde se recebem 
hóspedes mediante remuneração 

1 (uma) vaga a cada 3 (três) unidades 
de quartos, sendo admitida vaga 
presa quando houver o serviço de 
manobrista 
 
E prever área de embarque e 
desembarque dentro do lote do 
empreendimento, quando este 
possuir mais de 25 quartos 

10% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis 

HABITAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Edificação destinada à assistência 
social, onde se abrigam 
estudantes, crianças, idosos e 
necessitados, tais como: albergue, 
alojamento estudantil,  casa do 
estudante, asilo, convento, 
seminário, internato, orfanato 

1 (uma) vaga para cada 3 unidades 
de quartos Facultado 
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TIPOLOGIA DE USOS TIPOLOGIA DE USOS 

NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO OU 
GARAGEM 

VAGAS DE AUTOMÓVEIS MOTOCICLETAS E/OU 
BICICLETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO 
COMERCIAL 
E/OU DE 
SERVIÇOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comercial e Serviços 
Vicinal  
 
 

Atividade comercial varejista de 
pequeno porte, disseminada no 
interior das zonas, de utilização 
imediata e cotidiana, entendida 
como um prolongamento do uso 
residencial 

Até 100m² de área construída: 
Facultativo 
 
Acima de 100m² de área construída: 
1 (uma) vaga para cada 25m² de área 
construída 
 
Acima de 500m² de área construída:  
e, no mínimo, 1 (uma) vaga para 
carga e descarga 

Facultado 
 

Comercial e de 
Serviços de Bairro 

Atividades comerciais varejistas e 
de prestação de serviços de médio 
porte destinadas a atendimento de 
determinado bairro ou zona 

1 (uma) vaga para cada 25m² de área 
construída 
 
Acima de 500m² de área construída:  
e, no mínimo, 1 (uma) vaga para 
carga e descarga 
 

20% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis 

Comercial e 
Serviços Setorial 

Atividades comerciais varejistas e 
de prestação de serviços, 
destinadas a um atendimento de 
maior abrangência  

Área de estacionamento e/ou espera 
de automóveis: deve ser igual ou 
maior a 40% da área construída 
 
e 1 (uma) vaga a cada 80m² de área 
administrativa 

Facultado 
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TIPOLOGIA DE USOS TIPOLOGIA DE USOS 

NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO OU 
GARAGEM 

VAGAS DE AUTOMÓVEIS MOTOCICLETAS E/OU 
BICICLETAS 

 
 
 

 
 

 
 
USO 
COMERCIAL 
E/OU DE 
SERVIÇOS 
 
 
 
 
 
 
 

Comercial e Serviços 
Geral 

Atividades comerciais varejistas e 
atacadistas ou de prestação de 
serviços destinadas a atender à 
população em geral, que por seu 
porte ou natureza, exijam 
confinamento em área própria 

1 (uma) vaga a cada 150m² de área 
construída 
 
pátio de carga e descarga:  
Até 1.000m² de área construída: 
mínimo de 225m² 
 
grande porte - Acima de 1.000m² de 
área construída: 225m² mais 150m² 
para cada 1.000m² de área 
construída excedente 

20% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis 

USO 
INDUSTRIAL  Industrial 1 

 
 
 
Atividades industriais compatíveis 
com o uso residencial, não 
incômodas ao entorno 

Até 100m² de área construída: 
Facultativo 
 
Acima de 100m² : 1 (uma) uma vaga 
a cada 100m² de área construída 

Facultado 
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TIPOLOGIA DE USOS TIPOLOGIA DE USOS 

NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO OU 
GARAGEM 

VAGAS DE AUTOMÓVEIS MOTOCICLETAS E/OU 
BICICLETAS 

USO 
INDUSTRIAL  

Industrial 2 e 3  
 
  

Industrial 2: Atividades industriais 
compatíveis ao seu entorno e aos 
parâmetros construtivos da zona, 
não geradoras de intenso fluxo de 
pessoas e veículos 
 
Industrial 3: atividades industriais 
em estabelecimento que implique 
na fixação de padrões específicos, 
quanto as características de 
ocupação do lote, de acesso, de 
localização, de tráfego, de 
serviços  urbanos e disposição dos 
resíduos gerados 

1 (uma) vaga para cada 80m² de área 
construída administrativa 
e 1 (uma) vaga para cada 200m² da 
área construída restante 
 
PÁTIO DE CARGA E DESCARGA: 
Até 2.000m² de área construída: 
mínimo de 225m² 
 
Acima de 2.000m² de área 
construída: 225m² mais 150m² para 
cada 1.000m² de área construída 
excedente  

20% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis 

USO 
COMUNITÁRIO Comunitário 1 

Atividades de atendimento  direto, 
funcional ou especial ao uso 
residencial 

1 (uma) vaga a cada 25m² de área 
construída 

20% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis 
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TIPOLOGIA DE USOS TIPOLOGIA DE USOS 

NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO OU 
GARAGEM 

VAGAS DE AUTOMÓVEIS MOTOCICLETAS E/OU 
BICICLETAS 

Comunitário 2  

Atividades que impliquem em 
concentração de pessoas ou 
veículos, níveis altos de ruídos e 
padrões viários especiais 

1 (uma) vaga para cada 45m² de área 
construída 
e prever área de embarque e 
desembarque com 1 (uma) vaga, no 
mínimo, independente da área 

20% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis 

Comunitário 3 

Atividades de grande porte, que 
impliquem em concentração de 
pessoas ou veículos, não 
adequadas ao uso residencial 
sujeitas a controle específico 

1 (uma) vaga a cada 25m² 20% da quantidade total do número 
de vagas para automóveis 

 
 
 
 
OBSERVAÇÕES - ANEXO VI: 

Casos específicos serão analisados individualmente pelo órgão municipal de urbanismo. No caso de edificações reguladas por normas 
técnicas específicas, deverão ser analisadas em conjunto com este Código. Casos omissos deverão ser submetidos ao Conselho 
Municipal de Urbanismo. 

Estão isentas das obrigações definidas nesta Tabela Anexa as edificações com até 30m² (trinta metros quadrados) de área construída.

L   E   I    14.537, de 21/12/2022 
Inclui o imóvel objeto da matrícula 32.294 do 
3º SRI, na Zona Urbana do Município, com 
característica industrial.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Extraordinária realizada no dia 19/12/2022, a partir do Projeto de Lei nº 346/2022, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1°. Fica o imóvel objeto da matrícula n. 32.294, do 3º Serviço de Registro de Imóveis da Co-

marca de Ponta Grossa, incluído na Zona Urbana do Município, caracterizado como Zona 
Especial Industrial – ZEI.

Art.2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   2 1. 1 9 0,   de   16/12/2022     
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com o SEI 
nº 00097/2022 

R E S O L V E
 DESIGNAR, de 02 a 11 de janeiro de 2023, NICOLE MACHADO TOCZEK, para responder 
pelo cargo de Procuradora Geral do Município, sem prejuízo de suas atuais atribuições e remune-
ração, relativamente ao período de férias do titular da pasta.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   2 1. 1 9 6,   de   20/12/2022      

Estabelece sentido às Vias Públicas que 
menciona, conforme especifica.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI n° 102677/2022,

D E C R E T A 
Art.1º. Fica estabelecido sentido único de tráfego, a partir de 09 de janeiro de 2023, nas seguintes 

vias:
    I. Rua José Bonifácio, no trecho compreendido entre as ruas Francisco Ribas e Anita Garibal-

di, neste sentido; 
    II. Rua Rodrigues Alves, no trecho compreendido entre as ruas Anita Garibaldi e Francisco 

Ribas, neste sentido. 
Art.2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  2 1. 2 3 0,   de   23/12/2022 

Promove a inclusão das vias públicas que 
menciona, no Estacionamento Regulamen-
tado Zona Azul, conforme especifica. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com a Lei nº 3.573, de 15/08/83 e suas alterações, conforme Decreto nº 
342, de 08/08/2002 e, tendo em vista o processo SEI nº 88463/2022,

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam incluídas no estacionamento regulamentado - ZONA AZUL, as seguintes vias: 
    I. Rua Marechal Deodoro, no trecho compreendido entre as ruas 7 de Setembro e General 

Carneiro;
    II. Rua Benjamin Constant, no trecho compreendido entre as ruas Teodoro Rosas e Tiraden-

tes;
   III. Rua Coronel Dulcídio, no trecho compreendido entre as ruas Barão do Cerro Azul e Ria-

chuelo;
   IV. Rua Doutor Collares, no trecho compreendido entre as ruas Rui Barbosa e Frederico Bahls;
   V. Rua 7 de setembro, no trecho compreendido entre as ruas Barão do Cerro Azul e Francisco 

Burzio;
   VI. Rua Francisco Burzio, no trecho compreendido entre as ruas Coronel Bittencourt e Bonifá-

cio Vilela;
   VII. Rua Frei Caneca, no trecho compreendido entre as ruas Augusto Ribas e Coronel Dulcídio;
   VIII. Rua General Carneiro, no trecho compreendido entre as ruas Frei Caneca e General Oso-

rio;
   IX. Rua General Osorio, no trecho compreendido entre as ruas Santos Dumont e Benjamin 

Constant;
   X. Rua Riachuelo, no trecho compreendido entre as ruas Coronel Bittencourt e Francisco 

Ribas;
   XI. Rua João Manoel dos Santos Ribas, no trecho compreendido entre as ruas Tobias Monteiro 

e Theodoro Rosas;
   XII. Rua Barão do Cerro Azul, no trecho compreendido entre as ruas Santos Dumont e Bonifá-

cio Vilela;
   XIII. Rua Travessa Pasteur, no trecho compreendido entre as ruas Largo Professor Collares e 

Travessa Santa Cruz;
   XIV. Rua Balduíno Taques, no trecho compreendido entre as ruas Paulo Furtado Velasco e Rua 

México.
Art.2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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D E C R E T O   N°  2 1. 2 3 3,  de  23/12/2022
Fixa as tarifas do Estacionamento Regula-
mentado no Município de Ponta Grossa – 
Estar-Digital, nas áreas demarcadas.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do inciso VIII e IX da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o 
contido no protocolado SEI76740/2020,

D E C R E T A
Art.1º. As tarifas do Estacionamento Regulamentado – Estar-Digital, arrecadadas pela Secreta-

ria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, decorrentes do estacionamento nas vias 
públicas municipais demarcadas, são fixadas nos seguintes períodos de tempo e preços 
públicos:

    I. meia hora = R$ 1,10 (um real e dez centavos);
    II. 1 (uma) hora: R$ 1,90 (um real e noventa centavos);
    III. 2 (duas) horas, R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos);
    IV. carga e descarga, 1/2 (meia) hora:  R$ 1,90 (um real e noventa centavos);
    V. carga e descarga, 1 (uma) hora: R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos);
   VI. caçambas receptoras de entulhos: R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por mês, por caçamba 

registrada junto à Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública.
   § 1°.  Implicará na notificação do proprietário ou condutor do veículo que se encontrar estacio-

nado em local demarcado como Estacionamento Regulamentado (Estar-Digital), para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias promova a regularização da infração, mediante pagamento de 
multa equivalente a R$ 40,00 (quarenta reais).

  § 2º.   Se a pagamento da multa for efetuado no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após a 
notificação, o usuário receberá 10 (dez) créditos de uma hora ou 20 (vinte) créditos de meia 
hora. § 3º.  A regularização deverá ser efetuada através do Aplicativo do Estar-Digital ou 
diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública. 

Art.2º. Fica revogado o Decreto n. 5.109/2011.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Este Decreto entra vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   2 1. 2 4 3,   de   23/12/2022     

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 107229/2022, 

R E S O L V E
Art.1º. DESIGNAR, no período de 02 a 16 de janeiro de 2023, TATIANE DOS SANTOS VIEIRA, 

Diretora do Departamento Financeiro, para responder como Secretária Municipal da Fa-
zenda, sem prejuízo de suas atuais atribuições e remuneração, enquanto perdurar as férias 
do titular da pasta.

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº   2 1. 2 5 9,   de  27/12/2022

Prorroga os efeitos do Decreto nº 17.659, de 
21/08/2020, até o dia 30 de junho de 2023.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, considerando o contido no protocolo SEI 45269/2021,
 CONSIDERANDO que as vistoriais de retorno pré-agendadas sofreram alterações e redi-
recionamentos em virtude das novas variantes Omicron BQ.1 e XBB, as quais vêm causando uma 
recente onda de casos em diversos países, inclusive no Brasil, 
 Considerando a alteração do cronograma de atividades programados para a Vigilância 
Sanitária Municipal para próximo semestre em face dos novos  direcionamentos apontados pela 3ª 
Regional de Saúde, com vistas a verificar as condições sanitárias e o cumprimento dos planos de 
contingência em diversas ILPI’s (Instituição de Longa Permanência para Idosos),
 CONSIDERANDO a necessidade de preservar o direito de funcionamento regular das ati-
vidades econômicas que dependem de fiscalização e emissão de licença sanitária,

D E C R E T A
Art.1°.  Fica PRORROGADO, os efeitos do Decreto nº 17.659, de 21/08/2020, até o dia 30 de 

junho de 2023.  
Art.2º.  Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de dezembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   2 1. 2 6 0,  de  28/12/2022

Dispõe sobre a governança das contratações 
públicas no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Município de Ponta Grossa.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos dos incisos VIII e IX, do art. 71 da LOM, considerando o previsto no 
inciso VII e § 1º do art. 12 da Lei Federal 14.133/2021, tendo em vista o vencido no protocolado 
SEI68611/2022,

D E C R E T A
Art.1º.  Este Decreto regulamenta a governança das contratações públicas no âmbito da Administra-

ção Direta e Indireta do Município de Ponta Grossa.
  § 1º.  A alta administração dos órgãos e entidades do Poder Executivo deve implementar e manter 

mecanismos e instrumentos de governança das contratações públicas em consonância com 
o disposto neste Decreto.

  § 2º.  O planejamento, previsto no caput deste artigo, consiste em instrumento realizado individu-
almente por todas as Unidades Orçamentárias, para orientar a elaboração da Lei Orçamen-
tária Anual.

  § 3º.  O cumprimento dos prazos legais e regimentais relativos à implementação do disposto neste 
Decreto é de responsabilidade exclusiva dos Gestores das Pastas da alta administração 
pública municipal direta e indireta.

Art.2º.  Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios gerais de direito, os princípios 
administrativos e os princípios da licitação. 

Art.3º.  Para fins deste Decreto, considera-se:
   I. Plano de Contratações Anual – PCA: instrumento de governança, elaborado anualmente pe-

los órgãos e entidades, é de responsabilidade do gestor de cada pasta, que responde solida-
riamente aos órgãos de controle externo pelas informações que ali constar, devendo conter 
todas as contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente, com 
o objetivo de racionalizar as contratações sob sua competência, garantir o alinhamento com 
o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração da respectiva lei orçamentária;

   II. Planejamento Orçamentário Detalhado - POD: detalhamento da despesa em nível de desa-

gregação suficiente para identificação do objeto necessário para viabilização da atividade, 
iniciativa ou projeto, a ser realizado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Dire-
ta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal;

   III. Documento de Formalização de Demanda - DFD: é o documento que dá início ao processo 
de aquisição de produtos ou serviços e que informará dados ao PCA;

   IV. Alta Administração Municipal: integrada pelos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades 
da Administração Direta e Indireta do Município, assim compreendidos os Secretários Muni-
cipais e os Presidentes das entidades da Administração Indireta.

Art.4º.  A elaboração do PCA ocorrerá concomitantemente à elaboração do POD do mesmo exercí-
cio, de modo a garantir a adequação dos valores das contratações aos valores previstos para 
o Orçamento do mesmo exercício.

  § 1º.  O documento de formalização de demanda será encaminhado à Divisão de Compras Pú-
blicas, da SMARH, órgão técnico competente para fins de análise, complementação de in-
formações, compilação de demandas e padronização, a fim de evitar o fracionamento de 
despesas, garantindo o alinhamento do planejamento estratégico.

  § 2º.  Os Documentos de Formalização de Demanda - DFDs elaborados pelas áreas técnicas de-
mandantes de contratações deverão ser utilizados como subsídio para a elaboração do PCA, 
devendo ser concluído até 31 de março de cada ano.

  § 3º.  A análise das informações do PCA/POD será realizada pela comissão indicada pelo gestor 
que será responsável pelo levantamento e lançamento das informações no sistema infor-
matizado disponibilizado para tal fim, no prazo a ser definido através de Ordem de Serviço, 
quando do início das atividades de elaboração do Plano Plurianual e Orçamento Anual.

  § 4º.  A responsabilidade pela elaboração final do PCA cabe a Secretaria Municipal de Administra-
ção e Recursos Humanos para a Administração Direta e para os demais órgãos da Adminis-
tração Indireta será designada Comissão a critério do gestor, que apresentará o texto final do 
PCA para sua aprovação. 

  § 5º. A versão final do Plano de Contratações Anuais – PCA de cada Secretaria ou órgão da 
Administração Indireta deve ser previamente aprovado pelo titular da Pasta e posteriormente 
encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, para a providência do § 6ª deste artigo. 

  § 6º.  O PCA deve ser aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e publicado até 31 de 
maio de cada ano.

Art.5º.  As despesas constantes do PCA do órgão ou entidade deverão estar agrupadas por nature-
za de despesa, de modo a identificar a dotação a ser comprometida e permitir a verificação 
da existência de saldo orçamentário para seu atendimento. 

Parágrafo único. As despesas a que se refere o caput deste artigo correspondem ao montante total 
do exercício, incluindo as novas contratações a serem realizadas e as contratações já ativas 
e em continuidade, como os casos de entrega parcelada do objeto e alterações de valor e de 
vigência (prorrogação) dos contratos em andamento.

Art.6º.  Constarão do PCA as contratações de materiais, serviços e obras realizadas no âmbito mu-
nicipal, compreendendo os elementos de despesa a seguir indicados, entre outros:

    I. Material de Consumo;
    II. Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras;
    III. Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita;
    IV. Passagens e Despesas com Locomoção;
    V. Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização;
    VI. Serviços de Consultoria;
    VII. Serviços de Terceiros - Pessoa Física;
    VIII. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
    IX. Arrendamento Mercantil;
    X. Locação de Mão de Obra;
    XI. Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica;
    XII. Obras e Instalações;
    XIII. Equipamento e Material Permanente.
  § 1º.  Serão registradas no PCA somente as despesas realizadas nas modalidades “Aplicação 

Direta” e “Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos”. 
  § 2º.  Deverão ser incluídas no PCA todas as contratações mencionadas no caput deste artigo, 

contemplando aquelas realizadas sob o enquadramento da Lei Federal nº 8.666/1993, da 
Lei nº 10.520/2002, da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislação correlata.

Art.7º. O lançamento das despesas no PCA será detalhado considerando a classe e/ou grupo dos 
objetos a serem contratados conforme a classificação dos sistemas de catalogação de ma-
terial, de serviços ou de obras a ser utilizado. 

Parágrafo único. Fica facultado, previamente à elaboração do PCA, organizar uma relação deta-
lhando as contratações previstas em nível de item de material ou de serviço, de modo que o 
somatório dos valores dos Itens por Classe permita o adequado dimensionamento de suas 
despesas, evitando que constem no PCA despesas cujos valores estejam incompatíveis com 
os limites das dotações orçamentárias.

Art.8º.  Após concluídas as etapas de lançamento das despesas, de análise e conclusão dos dados, 
será encaminhado à Secretaria Municipal de Fazenda o arquivo eletrônico contendo as infor-
mações referentes ao PCA, segregadas por unidade orçamentária, para publicação no Diário 
Oficial do Município - D.O.M., Portal da Transparência do Município e no Portal Nacional de 
Contratações Públicas - PNCP, encerrando a etapa de elaboração do PCA do exercício. 

Art.9º.  Cada órgão ou departamento deverá promover a atualização do PCA sempre que houver 
modificação orçamentária que impacte o planejamento das contratações cujos objetos sejam 
os previstos neste decreto, em especial quando da liberação inicial do Orçamento do exercí-
cio, observando os eventuais contingenciamentos das dotações. 

Parágrafo único. A inclusão de novas despesas no PCA somente será possível mediante compen-
sação orçamentária por meio de redução de despesas de contratação no valor equivalente, 
ou em caso de suplementação do orçamento, de modo a garantir o equilíbrio entre as des-
pesas previstas e as dotações disponíveis.

Art.10. A atualização do PCA deverá ser solicitada por meio de ofício assinado pela autoridade 
competente e dirigido à Secretaria Municipal de Fazenda, contendo justificativa da neces-
sidade de modificação e acompanhado da nova versão completa da planilha do PCA a ser 
atualizada no Portal de Transparência. 

  § 1º.  O ofício mencionado no caput deste artigo deverá conter declaração de que as despesas 
atualizadas do PCA estão compatíveis com a dotação orçamentária total disponível para a 
Secretaria ou entidade da Administração Indireta. 

  § 2º.  Todas as solicitações de atualização do PCA, referentes ao mesmo exercício, deverão ser 
incluídas em um único processo eletrônico SEI e constar no campo Especificação da interfa-
ce inicial de abertura do processo: “Atualização do PCA - Exercício 20xx - [sigla do órgão]”.

Art.11. Anualmente deverá ser publicada Ordem de Serviço com cronograma de elaboração do 
PCA, prevendo prazo para cada etapa e sua conclusão até a data de 31 de maio de cada 
exercício, a qual deverá prever os prazos para:

   I. levantamento das demandas existentes;
   II. preenchimento dos Documentos de Formalização de Demanda - DFD para cada contratação 

prevista referente ao exercício;
   III. revisão e alinhamento orçamentário pela Secretaria Municipal da Fazenda do PCA de cada 

órgão;
   IV. revisões e replanejamento de acordo com projeto da LOA;
   V. avaliação final da Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município;
   VI. aprovação pela Prefeita Municipal;
   VII. publicação.
Art.12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de dezembro de 2022

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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D E C R E T O    Nº   2 1. 2 3 1,   de   23/12/2022 
 

Transfere 1 (uma) vaga do emprego público de Agente 
Social, do Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de 
Saúde para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, conforme especifica. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica 
do Município e considerando a Lei nº 4.284/1989, Lei nº 13.345/2018, e tendo em vista o 
contido no protocolado SEI n° 77.794/2021, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1º.  Fica transferido, a partir de 17 de outubro de 2021, do Quadro de Pessoal da 

Fundação Municipal de Saúde para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa, 1 (um) emprego de Agente Social, da seguinte forma: 

 
Anexo I 

Empregos Efetivos 
Grupo II – Pessoal Técnico de Nível Médio  

 
N. de 
vagas 

 
Denominação 

 
C.H.D. 

 
Nível 

01 Agente Social 08 11 
 
Art. 2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a 

partir de 17 de outubro de 2021, para o Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, com lotação na Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos, a Servidora Paula Andrea Guerlinguer da 
Rocha, Matrícula 14.667, ocupante do emprego público de Agente Social. 

 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022. 

 
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 

Prefeita Municipal  
 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

 
 

______________________________________________________________________________

D E C R E T O    Nº   2 1. 2 3 2,    de   23/12/2022 
 

Transfere 1 (uma) vaga do emprego público de Agente Social, 
do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, para o Quadro de Pessoal da Fundação de Assistência 
Social de Ponta Grossa, conforme especifica. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica 
do Município e considerando a Lei nº 4.284/1989, Lei nº 13.010/2017, e tendo em vista o 
contido no protocolado SEI n° 77.794/2021, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1º.  Fica transferido, a partir de 18 de outubro de 2021, do Quadro de Pessoal da 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Fundação de 
Assistência Social de Ponta Grossa, 1 (um) emprego de Agente Social, da 
seguinte forma: 

 
Anexo I 

Empregos Efetivos 
Grupo II – Pessoal Técnico de Nível Médio  

 
N. de 
vagas 

 
Denominação 

 
C.H.D. 

 
Nível 

01 Agente Social 08 11 
 
Art. 2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a partir 

de 18 de outubro de 2021, para o Quadro de Pessoal da Fundação de Assistência 
Social de Ponta Grossa, a Servidora Paula Andrea Guerlinguer da Rocha, 
Matrícula 14.667, ocupante do emprego público de Agente Social. 

 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal  

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

 

______________________________________________________________________________

D E C R E T O    Nº   2 1. 2 4 7,    de   23/12/2022    
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da 
Lei Orgânica do Município c/c na Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o contido no 
protocolado SEI 101891/2022, 

 
R E S O L V E 

 
Art. 1º.  Nomear VALDEMIR RODRIGUES DE MATOS para o exercício de emprego 

de provimento em comissão, da seguinte forma: 
 

Emprego de 
Provimento em 
Comissão 

Remuneração Código Lotação 

ASSESSOR DE 
GABINETE 

CC 10 CC 10/19 Secretaria Municipal 
de Turismo. 

 

Data da Nomeação A partir da data de admissão. 
 
Art. 2º. As competências do Assessor de Gabinete nomeado na forma do artigo 

anterior são aquelas previstas no Anexo V, da Lei n. 4.284/1989, com a 
redação dada pela Lei n. 14.159/2021, além daquelas que forem delegadas 
pelo Titular da Pasta. 

 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto 

nº 21.137/2022.  
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal  

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

D E C R E T O    Nº   2 1. 2 4 7,    de   23/12/2022    
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da 
Lei Orgânica do Município c/c na Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o contido no 
protocolado SEI 101891/2022, 

 
R E S O L V E 

 
Art. 1º.  Nomear VALDEMIR RODRIGUES DE MATOS para o exercício de emprego 

de provimento em comissão, da seguinte forma: 
 

Emprego de 
Provimento em 
Comissão 

Remuneração Código Lotação 

ASSESSOR DE 
GABINETE 

CC 10 CC 10/19 Secretaria Municipal 
de Turismo. 

 

Data da Nomeação A partir da data de admissão. 
 
Art. 2º. As competências do Assessor de Gabinete nomeado na forma do artigo 

anterior são aquelas previstas no Anexo V, da Lei n. 4.284/1989, com a 
redação dada pela Lei n. 14.159/2021, além daquelas que forem delegadas 
pelo Titular da Pasta. 

 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto 

nº 21.137/2022.  
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de dezembro de 2022. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal  

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________

D E C R E T O    N.º   2 1. 2 6 1,   de   28/12/2022 
Altera o Decreto nº 19.454/2021, Compõe o Conselho     
Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA, para o biênio 
2021-2023, conforme especifica. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, especialmente o previsto no inciso VIII, do artigo 71, da Lei Orgânica 
do Município, nos termos da Lei nº 11.233/2012, e tendo em vista o contido no protocolado no 
SEI nº 107993/2022, 

D E C R E T A 
 
Art. 1º.  O inciso VI. do artigo 1º. do Decreto nº 19.454,  de  23  de  setembro  de  2021,  

que  compõe  o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, passa 
a vigorar com a seguinte alteração:  

 
“Art. 1º.  ...  

I. ... 

... 
  

VI.  Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (NR) 
  LUIZ CARLOS SILVEIRA - titular 
  GIOVANNA PAOLA PRIMOR RIBAS - suplente 
 
VII.  ... 
 ... 
... 
... 
  
Art. 2º.   ...” 
  

Art. 2°. Este Decreto entra  em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de dezembro de 2022. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº   2 1. 2 6 2,   de   28/12/2022   
 
Transfere empregos públicos do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de 
Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa, conforme especifica. 
 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei 
Orgânica do Município, de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989, com alterações 
da Lei n. 14.159/2021; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, e na Lei Municipal nº 
13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 100712/2022, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1º.  Ficam transferidos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, os 
seguintes empregos públicos: 

 
 

Anexo I 
Empregos Efetivos 

Grupo II – Pessoal de Nível Médio 
 

N. de 
vagas 

Denominação C.H.D. Nível A partir de 

01 Técnico em Segurança do Trabalho 8 15 23/11/2022 
01 Técnico em Enfermagem 8 14 18/11/2022 
01 Técnico em Enfermagem 8 14 18/11/2022 
01 Técnico em Enfermagem 8 14 22/11/2022 
01 Técnico em Enfermagem 8 14 25/11/2022 

 
Art. 2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente 

transferidos, para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa, os seguintes servidores: 

 

 Nome Matrícula Emprego A partir de: 
I. Juliano Barbosa 30626 Técnico de Segurança do 

Trabalho 
23/11/2022 

II. Clarice Paula Bojek Teixeira  30609 Técnico em Enfermagem 18/11/2022 
III. Luciane Terezinha Ienke 30610 Técnico em Enfermagem 18/11/2022 
IV. Kethlin Ribeiro Aleixo 30624 Técnico em Enfermagem 22/11/2022 
V. Julielli Cristine Aguiar Marose 30686 Técnico em Enfermagem 25/11/2022 
 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de dezembro de 2022. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal  

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 
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D E C R E T O   Nº  2 1. 2 6 3,   de  28/12/2022     
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº. 14.159/2021, e o protocolo 
SEI  107601/2022,  

 
R E S O L V E 

 
Art. 1º.  Nomear CAMILA APARECIDA LERIA, para o exercício do emprego de 

provimento em comissão, da seguinte forma: 
 

Emprego de 
Provimento em 
Comissão 

Remuneração Código Lotação 

ASSESSOR DE 
GABINETE 

CC 12 CC 12/7 Secretaria Municipal de 
Cultura. 

 
Data da Nomeação A partir da data de publicação deste Decreto. 

 
 
Art. 2º. As competências do Assessor de Gabinete nomeado na forma do artigo 

anterior são aquelas previstas no Anexo V, da Lei n. 4.284/1989, com a 
redação dada pela Lei n. 14.159/2021, além daquelas que forem delegadas 
pelo Titular da Pasta. 

 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de dezembro de 2022. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal  

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
 

D E C R E T O    Nº   2 1. 2 9 0,   de   30/12/2022       
 
 
Altera o Decreto nº 20.123/2022, Regimento 
Interno da SMCSP. 

 
 

  A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos das Leis nºs 14.110/2021 e 14.159/2022, tendo em 
vista o contido no protocolado SEI  nº 109045/2022, 
  

D E C R E T A 
 
Art. 1º. O Anexo do Decreto nº 20.123, de 05/04/2022, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 
 

 “ANEXO DO DECRETO Nº 20.123/2022 
                        ... 

XII. Coordenador / Divisão de Psicologia  FG 14/26 (NR) 
...    

 
 

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 2022. 
 

 
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 

Prefeita Municipal 
 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 

 
 
 

______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº  2 1. 2 7 4,   de  30/12/2022    
  

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 
71, da Lei Orgânica do Município c/c a Lei n. 14.159/2021, em acordo com o contido no 
protocolado SEI 108354/2022, 
 

R E S O L V E 
 

Art. 1º.  NOMEAR, PAULINA SZYMCZAK para o exercício de emprego de 
provimento em comissão, da seguinte forma: 

 
Emprego de 
Provimento em 
Comissão 

Remuneração Código Lotação 

Assessor de 
Gabinete 

CC 11 CC11/5 Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

 
Data da Nomeação A partir da data de admissão. 

 
Art. 2º. As competências do Assessor de Gabinete nomeado na forma do artigo 

anterior são aquelas previstas no Anexo V, da Lei n. 4.284/1989, com a 
redação dada pela Lei n. 14.159/2021, além daquelas que forem delegadas 
pelo Titular da Pasta. 

 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 2022. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal  

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

 

D E C R E T O   Nº   2 1. 2 7 3,   de   30/12/2022       
  

  A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis 14.110/2021 e 14.159/2021, e 
tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 108354/2022, 
 

R E S O L V E 
 

Art. 1º. EXONERAR, JOÃO DE PAULA FARIAS, da seguinte forma: 

Emprego de 
Provimento em 
Comissão 

Remuneração Código Lotação 

Assessor de 
Gabinete 

CC 11 CC 11/5 Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente 

Data da Exoneração A partir da data de publicação deste Decreto. 

 
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 2022. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 

 

P O R TA R I A S

 

P O R T A R I A   N º   2 2. 4 6 3 / 2 0 2 2

    A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a
Lei 14.159/2021, tendo em vista o contido no protocolado SEI 109045/2022, controle registro PGM/PL/GP datado de 30/12/2022,

 

 R E S O L V E

 

Art. 1º.  CANCELAR, a partir de 31 de dezembro de 2022, o pagamento da função gratificada da empregada pública
municipal, conforme segue:

 

Símbolo        FG             Denominação Código Empregado Designado Mat..

       09 Encarregado Administrativo FG09/74 Maria Terezinha Chociai19920

 

Parágrafo único - A função gratificada código FG 09/74, em acordo com a Lei n. 14.159/2021, estava vinculada ao
Departamento de Atendimento ao Servidor, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, com a denominação de
Encarregado Técnico Administrativo VII.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 

(assinado eletronicamente)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Prefeita Municipal
(assinado eletronicamente)

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral do Município, em 30/12/2022, às 17:41, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita Municipal, em 30/12/2022, às 17:46, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 2899064 e o código CRC 16626D24.

______________________________________________________________________________
 

P O R T A R I A   N º   2 2. 4 6 4 / 2 0 2 2

    A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a
Lei 14.159/2021, tendo em vista o contido no protocolado SEI 109045/2022, controle registro PGM/PL/GP datado de 30/12/2022,

 

 R E S O L V E

 

Art. 1º. CANCELAR, a partir de 31 de dezembro de 2022, o pagamento da função gratificada da empregada pública
municipal, conforme segue:

 

Símbolo        FG             Denominação Código Empregado Designado Mat..

 13 Encarregado Administrativo FG13/12 Silmara Calixto 15007

 

Parágrafo único - A função gratificada código FG 13/12, em acordo com a Lei n. 14.159/2021, estava vinculada ao
Gabinete da Secretária, da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, com a denominação de Chefe da Divisão de Psicologia.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 

(assinado eletronicamente)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Prefeita Municipal
(assinado eletronicamente)

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral do Município, em 30/12/2022, às 17:41, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita Municipal, em 30/12/2022, às 17:46, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 2899068 e o código CRC B84CDEE5.
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P O R T A R I A   Nº  2 2. 4 6 5 / 2 0 2 2

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
com a Lei n. 14.159/2021, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 109045/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado de 30/12/2022,

 

 R E S O L V E

 

Art. 1º. Fica autorizado o pagamento de gratificação de função em favor da empregada pública municipal efetiva, a partir
de 01 de janeiro de 2023, conforme segue:

 

Símbolo
       FG             Denominação Código Empregado Designado Mat..

       13 Encarregado Administrativo FG13/12 Maria Terezinha Chociai 19920

 

Parágrafo único - A função gratificada código FG 13/12, em acordo com a Lei n. 14.159/2021, estava vinculada ao
Gabinete da Secretária, da Secretaria   Municipal de Cidadania e Segurança Pública, com a denominação de Chefe da Divisão de
Psicologia.

 

Art. 2º. As competências da Encarregada Administrativa designada na forma do artigo anterior são aquelas previstas no
Anexo V, da Lei n. 4.284/1989, com a redação dada pela Lei n. 14.159/2021, vinculada às atividades do Departamento de Atendimento ao
Servidor, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

 

 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 
(assinado eletronicamente)

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

 
(assinado eletronicamente)

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral do Município, em 30/12/2022, às 17:41, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita Municipal, em 30/12/2022, às 17:46, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 2899070 e o código CRC 12157B1A.

______________________________________________________________________________

 

P O R T A R I A   Nº  2 2. 4 6 6/ 2 0 2 2

    A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
com a Lei n. 14.159/2021, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 109045/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado de 30/12/2022,

 

 R E S O L V E

 

Art. 1º. Fica autorizado o pagamento de gratificação de função em favor da empregada pública municipal efetiva, a partir
de 01 de janeiro de 2023, conforme segue:

 

Símbolo
       FG             Denominação Código Empregado Designado Mat..

       14 Coordenador FG14/26 Silmara Calixto 15007

 

Parágrafo único - A função gratificada código FG 14/26 foi estabelecida em acordo com a Lei n. 14.159/2022, com
alterações dadas pela Lei n. 14.512/2022.

 

Art. 2º. Além das atribuições previstas no Anexo V, da Lei 4.284/1989, com a redação da Lei 14.159/21, compete
a Coordenadora de que trata o caput do artigo anterior responder pela Divisão de Psicologia, do Gabinete da Secretária, da Secretaria
Municipal de Cidadania e Segurança Pública.

 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 

(assinado eletronicamente)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Prefeita Municipal
 

(assinado eletronicamente)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral do Município, em 30/12/2022, às 17:41, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita Municipal, em 30/12/2022, às 17:46, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 2899075 e o código CRC 292BF65C.

L I C I TA Ç Õ E S

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  162 / 2022

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 30/12/2022       PROTOCOLO: 103830 / 2022 PROCESSO: 697

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450

Bairro: CENTRO   Cidade: PORTO ALEGRE - RS CEP: 

CNPJ: 90.180.605/0001-02  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Contratação de empresa especializada para seguro anual do veículo MICRO ONIBUS PM721, placa SRD-5D50

JUSTIFICATIVA

Fulcro no artigo 24, II da Lei 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

1600113122001021513390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  112069  1.000SEGURO R$  5.200,650 R$  5.200,65SVÇ

Total:  5.200,65 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL

Secretário Municipal de Cultura

Pág. 1/1www.elotech.com.br

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  162 / 2022

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 30/12/2022       PROTOCOLO: 103830 / 2022 PROCESSO: 697

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450

Bairro: CENTRO   Cidade: PORTO ALEGRE - RS CEP: 

CNPJ: 90.180.605/0001-02  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Contratação de empresa especializada para seguro anual do veículo MICRO ONIBUS PM721, placa SRD-5D50

JUSTIFICATIVA

Fulcro no artigo 24, II da Lei 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

1600113122001021513390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  112069  1.000SEGURO R$  5.200,650 R$  5.200,65SVÇ

Total:  5.200,65 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL

Secretário Municipal de Cultura

Pág. 1/1www.elotech.com.br

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 500/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VMS SOLUÇÕES LTDA
OBJETO: Uso temporário dos softwares para seu uso exclusivo , dos quais a CONTRATADA de-
tém os direitos autorais e/ou de comercialização.
VALOR: R$ 2.789,90 (Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Nove reais e Noventa Centavos) mensais.
PRAZO: 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade n°. 146/2022.
______________________________________________________________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 020/2022
COLABORANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADOR: ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
OBJETO: Disciplinar o repasse em parcela única de recursos financeiros, para despesas referente 
a manutenção da instituição, conforme detalhado no Plano de Aplicação nº 3490/1.
VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
INEXIGIBILIDADE de licitação nº 145/2022.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 232/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ALCI N. BECKER & CIA LTDA
OBJETO: Registro de preços, para a aquisição de utensílios e equipamentos de cozinha com o 
objetivo de atender as necessidades das unidades escolares pertencentes a Rede Pública Muni-
cipal de Ensino.
VALOR: R$ 264.200,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e duzentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 074/2022.
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°014/2019
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
SUCESSORA: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Conforme Lei nº 14.117/2021
CONTRATADA: SEGUROS SURA S/A  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 
Fica alterado o preâmbulo do instrumento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação:
“CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídi-ca de direi-

to público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, n° 950, CEP 84051-
900, inscrito no CNPJ sob o n° 76.175.884/0001-87, neste ato representado 
pelo Decreto Municipal n° º 1 8. 2 1 5, de 01/01/2021, pela Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, Srº EDUARDO MARQUES, brasileiro, ...; e,”

CLÁUSULA TERCEIRA – DO GESTOR
Fica alterada o gestor do contrato para: MOISES GNATTA, ...
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 266/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CHAO DE GIZ EIRELI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, com vistas à eventual aquisição de materiais para execução 
das atividades pedagógicas e administrativas, em atendimento às unidades educacionais da rede 
pública municipal de ensino.
VALOR: R$ 176.795,00 (cento e setenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 234/2022.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 267/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELETRO & AGUA MATERIAIS ELETRICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, com vistas à eventual aquisição de materiais para execução 
das atividades pedagógicas e administrativas, em atendimento às unidades educacionais da rede 
pública municipal de ensino.
VALOR: R$ 136.110,00 (cento e trinta e seis mil, cento e dez reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 234/2022.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 268/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JOSELIA MARIA MONTES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, com vistas à eventual aquisição de materiais para execução 
das atividades pedagógicas e administrativas, em atendimento às unidades educacionais da rede 
pública municipal de ensino.
VALOR: R$ 586.767,50 (quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e 
cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 234/2022.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 269/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, com vistas à eventual aquisição de materiais para execução 
das atividades pedagógicas e administrativas, em atendimento às unidades educacionais da rede 
pública municipal de ensino.
VALOR: R$ 1.035.385,50 (um milhão e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cin-
quenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 234/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 270/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LEAO DE JUDA COMERCIAL LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, com vistas à eventual aquisição de materiais para execução 
das atividades pedagógicas e administrativas, em atendimento às unidades educacionais da rede 
pública municipal de ensino.
VALOR: R$ 659.555,50 (seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais 
e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 234/2022.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 271/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, com vistas à eventual aquisição de materiais para execução 
das atividades pedagógicas e administrativas, em atendimento às unidades educacionais da rede 
pública municipal de ensino.
VALOR: R$ 773.488,50 (setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 234/2022.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 273/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRATICO COMERCIO LTDA ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, com vistas à eventual aquisição de materiais para execução 
das atividades pedagógicas e administrativas, em atendimento às unidades educacionais da rede 
pública municipal de ensino.
VALOR: R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 234/2022.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 274/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, com vistas à eventual aquisição de materiais para execução 
das atividades pedagógicas e administrativas, em atendimento às unidades educacionais da rede 
pública municipal de ensino.
VALOR: R$ 20.950,00 (vinte mil, novecentos e cinquenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 234/2022.
______________________________________________________________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 021/2022
COLABORANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADOR: FRANCISCLARA - RESGATE DA CRIANCA E DA FAMILIA
OBJETO: disciplinar o repasse parcela única de recursos financeiros, para despesas referente a 
manutenção da instituição, conforme detalhado no Plano de Aplicação nº 3429/1.
VALOR: R$ 101.510,80 (cento e um mil quinhentos e dez reais e oitenta centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Inexigibilidade de licitação nº 149/2022.
______________________________________________________________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 022/2022
COLABORANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADOR: ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS
OBJETO: disciplinar o repasse em parcela única de recursos financeiros, para despesas referente 
a manutenção da instituição, conforme detalhado no Plano de Aplicação nº 3474/1.
VALOR: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
PRAZO: 04 (quatro) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Inexigibilidade de licitação nº 151/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 512/2022
CONTRATANTE: : MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
OBJETO: construção de um Centro Municipal de Educação Infantil - PROJETO PROINFÂNCIA - 
TIPO 1 - em terreno localizado à Rua Sabaldia, Vila Izabel, Bairro Boa Vista [S 25° 3' 60" W 50° 
10' 33"].
VALOR: R$ 4.268.337,60 (quatro milhões duzentos e sessenta e oito mil trezentos e trinta e sete 
reais e sessenta centavos).
PRAZO: prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos e prazo de vigência do 
contrato será de 330 (trezentos e trinta) dias corridos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência n°. 017/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 511/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: M. H. WEIBER BRAGA CONSTRUTORA EIRELI
OBJETO: construção de um Centro Municipal de Educação Infantil - PROJETO PROINFÂNCIA - 
TIPO 1 - em terreno localizado à Rua Sebastião Ivo Borges, Jardim Santa Luiza, Bairro Colônia 
Dona Luiza [S 25° 8' 22" W 50° 10' 9"].
VALOR: e R$ 4.543.159,04 (quatro milhões quinhentos e quarenta e três mil cento e cinquenta e 
nove reais e quatro centavos).
PRAZO: prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos e prazo de vigência do 
contrato será de 330 (trezentos e trinta) dias corridos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 018/2022.

R E C U R S O S  H U M A N O S
 
           
            PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

        SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
           Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2022 
 

PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

EDITAL COM O RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS – Pós-recurso 
 

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de 

suas atribuições legais, tendo em vista o contido no item 8.3 do Edital de Abertura do Concurso 

Público nº 004/2022, 
 

TORNA PÚBLICO 
 

1. O EDITAL COM O RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS PÓS-RECURSO, referente às 

notas das provas de títulos dos candidatos abaixo relacionados. As notas dos demais candidatos 

não sofreram alterações. 
PROFESSOR 40 HORAS - EDUCAÇÃO FÍSICA 

Inscrição Nome DN 
Prova 

Objetiva Títulos Total 
1993 MATEUS NUNES 10/06/1996 5,75 4 9,75 

PROFESSOR 40 HORAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Inscrição Nome DN 
Prova 

Objetiva Títulos Total 
1890 ANA CLAUDIA PAVILAKI 03/04/1981 5,25 4 9,25 

2757 DÉBORA KARINA DE PAULI COSTA 12/07/1982 5,5 4 9,5 

19 EMILYN RAFAELE CABRAL FARIA 08/11/1996 6 4 10 

451 ENI DE FATIMA SUKOSKI 03/01/1976 5,25 4 9,25 

3571 GESIELE CAMARGO PEREIRA 21/01/1986 5,75 4 9,75 

1177 JOELMA APARECIDA DO NASCIMENTO 24/06/1971 5,25 4 9,25 

243 JOCELAINE FATIMA CUNHA 06/09/1979 5 4 9 

373 LAIZA ALVES MAIA 26/06/1991 6 4 10 

734 MILENA PALHANO ANTUNES 06/07/1998 6,25 4 10,25 

2574 REGIANE JUK ANDRADE 01/08/1976 5,5 4 9,5 

1780 VIVIANE RUIZ POTMA GONCALVES 30/03/1991 7 10 17 

 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 29 de dezembro de 2022  

 

KARLA MARIELY NOFFKE PEREIRA  

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________ 
           
            PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

        SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2022 
 

PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

EDITAL COM O RESULTADO FINAL 
 

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de 

suas atribuições legais, tendo em vista o contido no item 10 do Edital de Abertura do Concurso 

Público nº 004/2022, 
 

TORNA PÚBLICO 
 

 

1. O RESULTADO FINAL, em ordem de classificação e por emprego, referente à prova do 

Concurso Público nº 004/2022, realizado em 04 de dezembro de 2022 para os empregos de 

Professor 40 horas – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Professor 40 

horas – Educação Física. 

 

2. O candidato poderá impetrar recurso contra o Resultado Final, no período das 08 horas do dia 

02 de janeiro de 2023 até às 23h59min do dia 03 de janeiro de 2023, através do link Recurso 

contra o Resultado Final, no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-

2022. 
 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 29 de dezembro de 2022  

 

KARLA MARIELY NOFFKE PEREIRA  

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 
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PROFESSOR 40 HORAS - EDUCAÇÃO FÍSICA  
Classificação Nº Inscr Nome Completo Dt Nasc Nota final 

1º 3191 MURILLO LAGO MENEZES 10/01/1991 11,5 
2º 3124 AMANDA DIAS DA SILVA 12/01/1998 11,25 
3º 2318 ELIVELTON DIAS HAMMERSCHMIDT 15/09/1982 10,75 
4º 1703 CLAUDIA MORAES E SILVA PEREIRA 01/02/1986 10,75 
5º 589 FLAVIA SANDI SEVERINO 05/01/1991 10,75 
6º 41 LARISSA LEVANDOSKI LIGESKI 16/06/1998 10,75 
7º 2261 PEDRO HENRIQUE DA CRUZ SILVA 22/11/1992 10,5 
8º 2823 FELIP DE LIMA DA SILVA 07/01/1993 10,5 
9º 2828 ALANA MONTEIRO LERMEN 18/10/1994 10,5 

10º 3068 FELIPE ALEXANDRE 07/03/1993 10,25 
11º 2914 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 10/01/1994 10,25 
12º 3216 ALINE MELNYK 02/04/1994 10,25 
13º 340 JHONNY MATHEUS TLUMASKI DEPETRIS 11/08/1996 10,25 
14º 258 OBERJAN ROCHA KOZAN 23/04/1994 10 
15º 3410 LORENA VERDILE CARNEIRO DE SOUZA 02/03/1987 9,75 
16º 2821 AMANDA MONTEIRO LERMEN 03/04/1992 9,75 
17º 1893 ACKSEL SOUZA E SILVA 21/12/1993 9,75 
18º 1993 MATEUS NUNES 10/06/1996 9,75 
19º 3225 ANDRÉIA ALEXANDRINA DE MELLO MAYNARDES 14/11/1971 9,5 
20º 2124 ADRIANE BUCZYNSKI 05/05/1984 9,5 
21º 613 JARDELL ALEIXO 20/11/1986 9,5 
22º 2690 BRUNO LOIR VIEIRA DA ROSA 08/08/1992 9,5 
23º 2752 MARIANA STURZBECHER WEHRMANN 29/10/1993 9,5 
24º 508 JEAN CARLOS DE GOVEIA 18/01/1995 9,5 
25º 665 WILIAN WELINTON BOCKNEK 02/01/1998 9,5 
26º 1270 CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR 17/11/1992 9,25 
27º 236 BIANCA CUSTÓDIO FERREIRA 15/01/1993 9,25 
28º 2720 EVERTON LUIZ CARVALHO E SILVA 17/07/1993 9,25 
29º 1665 LUCIANO CARNEIRO DOS SANTOS 03/02/1994 9,25 
30º 2738 EDNILSON JOSE DOS SANTOS 20/04/1975 9 
31º 956 DIOGO AUGUSTO BASSO 10/02/1987 9 
32º 2108 VANESSA ALVES NUNES 03/07/1990 9 
33º 2958 GUILHERME SILVA SAFRAIDER 22/07/1997 7,5 
34º 2948 DANIEL SCHLUTER 23/04/1999 7,5 
35º 3492 LAÍS CRISTYNE ALEXANDRE DOS SANTOS 28/02/1994 7,25 
36º 3310 GUILHERME HEMETÉRIO 26/09/1998 7,25 
37º 1850 CELSO ARIDEUS DE FARIAS 09/12/1993 7 
38º 2372 EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA 11/04/1994 7 
39º 3494 GUILHERME HABINOSKI 28/09/2000 7 
40º 2697 THIAGO SAVIO INGLES DA LUZ 22/11/2000 7 
41º 3495 JOSIMAR RODRIGUES DE GEUS 11/06/1986 6,75 
42º 636 ANDREA LARISSA FERREIRA RODRIGUES 25/04/1996 6,75 
43º 1448 GABRIEL VIEIRA BUBNIAK 04/06/1996 6,75 
44º 1182 EMANUELY ALMEIDA WEIBER 18/02/2000 6,75 
45º 3588 GABRIEL BORGES DELEGA 09/05/2001 6,75 
46º 1987 DIEGO POLESE 25/11/1987 6,5 
47º 1760 AMAZONAS SANTOS NETO 25/02/1989 6,5 
48º 2009 FABIO HENRIQUE PRESTES 14/10/1994 6,5 
49º 3134 DOUGLAS MARINHO DA SILVA 12/12/1997 6,5 
50º 3419 ALINE FERNANDES DO NASCIMENTO 27/12/1997 6,5 
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51º 3436 RODRIGO CANETTI RIBEIRO 16/03/1998 6,5 
52º 2032 MARCELO DE OLIVEIRA VAZ 24/11/1978 6,25 
53º 79 IGOR RAFAEL GOMES DE ANDRADE 13/02/1986 6,25 
54º 2233 FERNANDO FILADELFO 16/03/1987 6,25 
55º 1641 JOCASTA HELENA CARNEIRO DE OLIVEIRA 11/06/1991 6,25 
56º 2709 GEOVANE MARCENE DA LUZ COSTA 15/03/1994 6,25 
57º 3401 ROBSON POPOATZKI 23/10/1996 6,25 
58º 1148 IGOR FERNANDO CARNEIRO 21/10/1998 6,25 
59º 2700 DANIELE RUBEL 25/04/2000 6,25 
60º 2232 THIAGO CAMARGO CARDOSO 13/11/2000 6,25 
61º 1894 FABIANE REGINA BRUNOSKI 17/10/1974 6 
62º 1843 CHRISTOPHER LUIS MARTINS 11/02/1979 6 
63º 3163 WENDELL LUIZ LINHARES 20/01/1989 6 
64º 3058 MARCELO DE OLIVEIRA MEZZADRI 30/03/1995 6 
65º 2975 BRUNA BARBOSA APEM 25/06/1996 6 
66º 2515 BRENDOW JOSE SANTIAGO CUIMACHOVICZ 27/09/1996 6 
67º 3056 URSULA CRISTINA DO PRADO 04/01/1997 6 
68º 1252 TAINA KUDRIK DE OLIVEIRA 12/03/2000 6 
69º 3521 MATHEUS MARTINS 09/02/2021 6 
70º 2955 BRUNA RAFAELY VERNEKE 21/07/1991 5,75 
71º 3201 LUIS FERNANDO QUEIROZ RODRIGUES 04/08/1993 5,75 
72º 1965 BIANCA DE ALBUQUERQUE SZEZERBICKI 23/09/1994 5,75 
73º 614 LEANDRO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA 13/04/1995 5,75 
74º 2102 SALLIE ELOISA MANOSSO JANIK BRIK 01/02/1997 5,75 
75º 3531 NATHALIA HELENA ROGOSKI IANK 20/05/1998 5,75 
76º 1732 ANA CAROLINA SCHOEMBAECHELR 06/11/1998 5,75 
77º 3437 GABRIEL HAMMERSCHMIDT GOLL 13/09/2001 5,75 
78º 3469 TAINARA CRISLAINE LEMES 21/10/2002 5,75 
79º 3002 RAFAEL MIKOWSKI DIMBARRE 06/02/1976 5,5 
80º 2336 ANTONIO MARCOS BARBOSA 05/09/1976 5,5 
81º 2794 PRISCILA DO ROCIO MAZEIKA 25/01/1986 5,5 
82º 3628 VINICIUS DA CRUZ 12/12/1987 5,5 
83º 1095 MARCIA CAROLINE KLINGELFUS DE OLIVEIRA 06/03/1991 5,5 
84º 3349 NORTON ALVES DE QUADROS 31/03/1991 5,5 
85º 935 LARISSA RENATA ADAMI 14/02/1995 5,5 
86º 319 OTAVIO AUGUSTO CORREA PEREIRA 08/09/1996 5,5 
87º 267 HELYEZER FYLYPE PIRES 14/05/1997 5,5 
88º 1066 SABRINA EMANUELA MARTINS DE AGUIAR 06/04/1998 5,5 
89º 1866 LUIS GUSTAVO WENDLER 02/07/2000 5,5 
90º 1166 RHUAN MAURICIO TORRENS 16/04/2001 5,5 
91º 3464 MAYARA RODRIGUES WEINERT 20/05/2002 5,5 
92º 1623 LUIS FABIANO MENDES 09/07/1976 5,25 
93º 197 KAROLYNE WOLFF 06/11/1985 5,25 
94º 2153 JULIENE GONCALVES DE ANDRADE ROSA 06/07/1988 5,25 
95º 762 JOSELTON DA SILVA RAMOS 01/09/1991 5,25 
96º 889 LEANDRO BRAYAN CUNHA 25/08/1993 5,25 
97º 499 ITALO RANON CORRÊA 05/09/1995 5,25 
98º 3279 ALLAN RENAN FRANÇA 23/01/1996 5,25 
99º 3513 WESLLEY DA SILVA BARRETO 14/09/1996 5,25 

100º 2790 MURILO HENRIQUE KRACHINSKI 21/05/1997 5,25 
101º 1627 THAMIRIS ANTUNES PEREIRA 16/01/2001 5,25 
102º 2885 ANA FLÁVIA CANTERI 08/04/2022 5,25 
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103º 2003 MIGUEL GUSTAVO REIBNITZ 21/06/1967 5 
104º 2669 LUÍS FERNANDO MACHADO DE CARVALHO 10/02/1975 5 
105º 1042 RAFAELA RAMOS BACH 24/01/1981 5 
106º 2627 LILIAN FATIMA DOS SANTOS JANUARIO 10/02/1986 5 
107º 1582 GILMAR PIRES BATISTA 09/08/1988 5 
108º 2800 RONALDO CLOQUE 21/10/1991 5 
109º 3116 JESSICA PRESTES DA SILVA 07/08/1992 5 
110º 784 GUILHERME TEIXEIRA PINTO 25/05/1993 5 
111º 1588 LUIZ GUSTAVO LARA FERREIRA 19/09/1993 5 
112º 1510 THAIS DE OLIVEIRA 03/10/1994 5 
113º 2641 ROSANE PINTO 01/06/1995 5 
114º 3101 KAROLINE CARVALHO 28/07/1997 5 
115º 1828 JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA 15/11/1997 5 
116º 2786 GABRIELLA TELCHINSKI DE AZEVEDO 15/10/1999 5 
117º 2513 NATHALIA LUCIA ANTUNES 08/01/2001 5 
118º 229 GABRIELE SCHUPECHEKI GOMES FERREIRA 27/04/2001 5 

  
PROFESSOR 40 HORAS - EDUCAÇÃO FÍSICA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Classificação Nº Inscr Nome Completo Dt Nasc Nota final 

1º 79 IGOR RAFAEL GOMES DE ANDRADE 13/02/1986 6,25 
  
PROFESSOR 40 HORAS - EDUCAÇÃO FÍSICA - AFRODESCENDENTE 
Classificação Nº Inscr Nome Completo Dt Nasc Nota final 

1º 1270 CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR 17/11/1992 9,25 
2º 2720 EVERTON LUIZ CARVALHO E SILVA 17/07/1993 9,25 
3º 2108 VANESSA ALVES NUNES 03/07/1990 9 
4º 3310 GUILHERME HEMETÉRIO 26/09/1998 7,25 
5º 1850 CELSO ARIDEUS DE FARIAS 09/12/1993 7 
6º 2233 FERNANDO FILADELFO 16/03/1987 6,25 
7º 1252 TAINA KUDRIK DE OLIVEIRA 12/03/2000 6 
8º 3521 MATHEUS MARTINS 09/02/2021 6 
9º 1732 ANA CAROLINA SCHOEMBAECHELR 06/11/1998 5,75 

10º 3349 NORTON ALVES DE QUADROS 31/03/1991 5,5 
11º 1623 LUIS FABIANO MENDES 09/07/1976 5,25 
12º 2627 LILIAN FATIMA DOS SANTOS JANUARIO 10/02/1986 5 
13º 1828 JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA 15/11/1997 5 

  
PROFESSOR 40 HORAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Classificação Nº Inscr Nome Completo Dt Nasc Nota final 

1º 1780 VIVIANE RUIZ POTMA GONCALVES 30/03/1991 17 
2º 1511 GRAZIELE APARECIDA CORREA RIBEIRO 24/09/1994 16,5 
3º 2321 EVELISE DOS SANTOS DO NASCIMENTO 22/06/1979 16,25 
4º 1430 SARA LOPES DE SENE 09/11/1985 15,75 
5º 2301 MERYLIN RICIELI DOS SANTOS 23/08/1989 15,5 
6º 3044 JOSELBA LILIANE DE OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA 04/02/1990 15,5 
7º 317 ANDRESA APARECIDA MELLER POPIK 18/05/1976 12,5 
8º 1985 TAISE ZALESKI 04/08/1994 12,5 
9º 1043 FERNANDA BRANDALISE 13/07/1981 12,25 

10º 1981 CARLA ELIZABETH GALDINO CHAIKOUSKI 18/07/1988 12 
11º 1809 MILENA GALVANI RODRIGUES DE ALMEIDA 03/03/1989 12 
12º 179 ELOIZE CAROLINE DOS SANTOS 04/08/1994 12 
13º 1335 GABRIELA IAROSZ 29/07/1996 12 
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14º 198 ADILANE DE ASSIS FERREIRA 22/10/1986 11,75 
15º 1905 ELICEIA JULEK 15/01/1989 11,75 
16º 1648 LUCIELI GRIZAFIS DO NASCIMENTO 07/07/1992 11,75 
17º 1668 VALQUIRIA DA SILVA ALEIXO 25/10/1994 11,75 
18º 223 SABRINA DE OLIVEIRA MATEUS 02/09/1994 11,5 
19º 1281 PAULA ANDRESSA ADAMSKI FRANCO 05/06/1995 11,5 
20º 1247 TAYANARA TALITA FRANCO DOS SANTOS 23/05/1997 11,5 
21º 2984 IOLANDA DE JESUS 31/05/1965 11,25 
22º 2523 RENATA GALVÃO 30/04/1984 11,25 
23º 846 PRISCILA CAROLINE PUCHTA DIAS 23/07/1986 11,25 
24º 3076 FERNANDO CARNEIRO DA SILVA 25/10/1989 11,25 
25º 2553 IGOR HENRIQUE SENENKO 03/12/1995 11,25 
26º 3031 DIVANIR MARIA DE FATIMA FERREIRA 27/10/1970 11 
27º 1130 GEANE DIAS DE MOURA JORGE 15/04/1986 11 
28º 2118 ANDRESSA ALVES DE LARA RIBEIRO 15/03/1991 11 
29º 83 ANI KAROLINE DIAS CLZIANOSKI 07/12/1993 11 
30º 247 RHAYANE TORRENS 21/07/1994 11 
31º 2577 WILMARA JEANE DE SOUZA 24/12/1967 10,75 
32º 2671 VILMA MARLI STANISLAVSKI 22/11/1975 10,75 
33º 1403 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS 04/09/1978 10,75 
34º 472 TARCILA DO CARMO BALDYKOSKI FERREIRA 11/03/1979 10,75 
35º 2563 ELAINE CRISTINE DE QUADROS 13/11/1982 10,75 
36º 2203 CARINE HELENA NADAL 08/03/1983 10,75 
37º 808 FRANCIELI FALCÃO DA ROCHA 25/12/1986 10,75 
38º 3016 PRISCILA VAZ MENDES CARNEIRO 23/03/1987 10,75 
39º 1913 TAILA LOVATO OLIVEIRA SILVA 22/11/1987 10,75 
40º 2317 VANESSA LAIS VERBOSKI HAMMERSCHMIDT 29/11/1988 10,75 
41º 1714 MARILIA LUANA PINHEIRO DE PAIVA 02/04/1991 10,75 
42º 3582 VANESSA KOSSAR 15/04/1991 10,75 
43º 2425 ANDRELA LUANY GONÇALVES PINTO 20/02/1995 10,75 
44º 1299 GISELE SALETE PINTO MARQUES 01/07/1996 10,75 
45º 2442 ELLEN KAUANE RUTES 11/05/1998 10,75 
46º 143 SABRINA BOGOS DOS SANTOS 24/09/1999 10,75 
47º 3593 ELAINE MARIA SZCZEREPA 12/07/1966 10,5 
48º 91 MARINES DE MELLO DA SILVA 27/05/1978 10,5 
49º 1817 GRAZIELE APARECIDA FOGAÇA BERTI 14/03/1979 10,5 
50º 3282 DAYANE GEMIMA SOARES DE PAULA 04/02/1982 10,5 
51º 2092 FERNANDA MARTINS DA SILVA MAIA 20/07/1984 10,5 
52º 2209 ELISETE APARECIDA CAETANO 31/10/1984 10,5 
53º 1788 MIRIAN TEREZINHA DOS SANTOS RODRIGUES 13/01/1986 10,5 
54º 2972 GREICIANE CINTIA ZAGONEL 19/05/1986 10,5 
55º 647 RENATA TULLIO 28/05/1986 10,5 
56º 1867 LOYANE MAZUR DA CRUZ 21/10/1988 10,5 
57º 306 FRANCIELE ABGAIL SCHENEIDER 20/03/1989 10,5 
58º 155 BOBSON DOS ANJOS 23/04/1991 10,5 
59º 1634 JESSICA FERREIRA MACHADO 24/05/1991 10,5 
60º 1283 WANESSA BANDEIRA DE ARAUJO 13/07/1992 10,5 
61º 2048 SOLAINE HELLEN DOS SANTOS 01/01/1993 10,5 
62º 3015 ROSANA DIVINA FURTADO 17/02/1997 10,5 
63º 1869 IZABELA DE OLIVEIRA GARCIA 08/06/1997 10,5 
64º 2971 MARIANE APARECIDA GOMES GALVÃO 13/06/1997 10,5 
65º 1746 FABIELY DA SILVA BARBOSA 04/07/1997 10,5 
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66º 193 ANGELICA GOMES RIBAS DE CASTRO 10/08/1997 10,5 
67º 327 ALICE NAYARA BRANCO 10/11/1998 10,5 
68º 1807 ANA MARIA MARTINS 21/05/1999 10,5 
69º 1706 LUIZA BRUNKE PIRES 16/12/1999 10,5 
70º 1208 ELAINE CRISTINE MACIEL 05/03/1976 10,25 
71º 2682 VERA LUCIA APARECIDA DE LIMA 30/08/1978 10,25 
72º 1758 MÔNIKA MORO VIEIRA RODRIGUES 11/07/1979 10,25 
73º 2470 ADRIANE DE SANTANA MALTA 11/11/1980 10,25 
74º 1088 JESSAMIN VARGAS WOICIECHOWSKI 27/02/1981 10,25 
75º 524 KATIA MARIA MACHADO 14/10/1982 10,25 
76º 1520 CELINE APARECIDA CURI 26/07/1985 10,25 
77º 3556 PAOLA DE CASSIA FERREIRA BORGES RODRIGUES 04/02/1986 10,25 
78º 2013 FERNANDO MICHELIS 08/10/1986 10,25 
79º 1345 CAROLYNI ALVES WOSNIAK 27/09/1987 10,25 
80º 3108 THAKYANE SOUZA DO NASCIMENTO 07/01/1989 10,25 
81º 1440 JAQUELINE FATIMA FERREIRA 09/07/1989 10,25 
82º 8 NICOLY TALITA HRYCYNA BELO 09/08/1989 10,25 
83º 329 RAQUEL CRISTINA DA SILVA 04/12/1990 10,25 
84º 1211 EDILMARA DE JESUS VIEIRA 12/07/1991 10,25 
85º 2245 ISADORAH CARDOSO DE BEM SOUZA 24/02/1994 10,25 
86º 988 CARLA RIBEIRO SOARES 11/10/1994 10,25 
87º 270 MICHELLI SCHAVETOCK BOSCA 13/09/1995 10,25 
88º 2303 NATIELE PACHECO DOS SANTOS 29/11/1995 10,25 
89º 2088 ELISAMA DE SOUZA ARRUDA 04/05/1996 10,25 
90º 725 ANA CAROLINE DE BORTOLI 08/05/1996 10,25 
91º 2990 RENATA BEATRIZ DE PAULA DE OLIVEIRA 08/04/1997 10,25 
92º 1367 NICOLE LORENA JAVORSKI 10/08/1997 10,25 
93º 1115 JESSICA FATIMA DE MORAES VIEIRA 28/10/1997 10,25 
94º 1949 ALESSANDRA RIBEIRO FRANCA 09/06/1998 10,25 
95º 343 FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA 15/06/1998 10,25 
96º 734 MILENA PALHANO ANTUNES 06/07/1998 10,25 
97º 10 NATHALY LOPES OBINGER 05/09/1998 10,25 
98º 3488 JOANA DARC PANZARINI EGG 01/05/1958 10 
99º 3466 SILVIA MARIA DOS SANTOS HURKO 16/03/1968 10 

100º 1601 DENISE APARECIDA SCHAMNE SIMOES 01/06/1970 10 
101º 2382 MARISA DE CAMARGO 05/03/1972 10 
102º 1704 GUIOMARA WAGNER DE LIMA 05/06/1973 10 
103º 273 ELIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA 29/10/1973 10 
104º 1068 ADRIANA APARECIDA WOOD LUNELLI 10/05/1975 10 
105º 2 SILVANA SANTOS DA SILVA 06/07/1977 10 
106º 2785 ADRIANA DE FÁTIMA MALANOWSKI 07/11/1977 10 
107º 1772 AMANDA LUZIA MATOSO FERNANDES 23/12/1977 10 
108º 777 JOSLIANE APARECIDA LIGESKI SANTOS DE LIMA 02/06/1979 10 
109º 77 ANA CLAUDIA DE LIMA BARBOSA 20/03/1982 10 
110º 1730 ANA CRISTINA DA SILVA CAMPANUCCI 04/02/1983 10 
111º 3364 FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA 10/05/1983 10 
112º 2039 DAIANE LEVANDOSKI DUBIEL 04/10/1983 10 
113º 2856 OBERDAN BATISTA DE ALMEIDA 14/03/1984 10 
114º 3512 CAROLINE DA SILVA PAZ 04/08/1986 10 
115º 2596 JANAINA DA SILVA 31/03/1987 10 
116º 2193 MARISTELA DE CASTRO LEAL KREMER 05/02/1988 10 
117º 1864 DAYSE DE ANTONI 11/06/1988 10 
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118º 1411 MIRIAN CASSIANE DA SILVA 24/06/1989 10 
119º 69 DANIELE FERNANDA GOMES 08/09/1989 10 
120º 116 NOEMI THOMAZ 15/12/1989 10 
121º 98 KARINE JOSIANE SOARES NEVES 17/06/1990 10 
122º 373 LAIZA ALVES MAIA 26/06/1991 10 
123º 97 ANATAN NUNES DA SILVA 03/08/1991 10 
124º 390 BIANCA MALAQUIAS LANGE 03/09/1991 10 
125º 2773 KAROLYN RAPHAELA PEREIRA RIBAS 06/10/1992 10 
126º 2166 KARINA VANESSA ALBANO 13/12/1993 10 
127º 290 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA BETIM DUARTE 01/01/1994 10 
128º 2526 LUANA PATRICIA DE GOIS SANTOS 09/09/1994 10 
129º 504 PATRICIA DOS SANTOS 19/11/1994 10 
130º 2428 SAMANTHA PEDROSO DE CAMPOS 29/09/1996 10 
131º 1482 TAINARA DE DEUS 06/11/1996 10 
132º 19 EMILYN RAFAELE CABRAL FARIA 08/11/1996 10 
133º 1615 VANESSA DIAS DOS SANTOS 05/12/1996 10 
134º 1545 THAINA PONTES 31/12/1997 10 
135º 1036 DAYANE LOYZE STAROIN 12/09/1998 10 
136º 1176 STEFANI GONÇALVES IAROS 06/04/1999 10 
137º 1488 VICTOR DE QUADROS POSPIESZ 09/07/1999 10 
138º 1503 ANALICE BRANCO DUTKA FERREIRA 20/06/1969 9,75 
139º 358 GISELE BARROS 28/04/1970 9,75 
140º 656 ANA PAULA RIBEIRO GOMIDE 09/10/1971 9,75 
141º 2304 VIVIANE CRISTINE PONDAN 03/04/1979 9,75 
142º 190 CARLA APARECIDA KNOEPKE 29/03/1980 9,75 
143º 88 JANAINA KUDRIK SCHERPINSKI 12/03/1981 9,75 
144º 1990 DILMARIZE HUK 27/03/1981 9,75 
145º 517 SIMONE TEREZINHA ANTUNES 11/09/1982 9,75 
146º 2994 RAQUEL DEONISE SOCZEK 16/08/1983 9,75 
147º 1751 ROBERTA CAROLINE THOMAZONI 21/04/1984 9,75 
148º 2264 PATRICIA LACERDA SIQUEIRA 20/09/1984 9,75 
149º 2185 DANIELE NOVASKI 30/08/1985 9,75 
150º 3571 GESIELE CAMARGO PEREIRA 21/01/1986 9,75 
151º 2210 ALINE JOSIANE ESPECALSKI 19/03/1986 9,75 
152º 1690 RENATA MACHADO PEREIRA DA SILVA 01/09/1986 9,75 
153º 3188 WELINGTON CESAR TAQUES 29/09/1986 9,75 
154º 1776 RONALDO MAINARDES LEMES PINHEIRO 26/04/1987 9,75 
155º 2196 FABIANA APARECIDA VALENTIM 14/11/1988 9,75 
156º 1770 JAQUELINE HOINASKI DE PAULA 17/08/1989 9,75 
157º 2019 LUCIANE RIBEIRO MAIA 21/08/1989 9,75 
158º 2619 ROSILETE DE FREITAS PIRES DA LUZ 11/04/1990 9,75 
159º 3479 PAOLA PEREIRA 18/05/1990 9,75 
160º 304 FRANCIELE LAND 19/07/1990 9,75 
161º 3036 ANA PAULA TEIXEIRA 21/11/1990 9,75 
162º 1362 LUCAS MARTINI SARGENTIM 18/09/1991 9,75 
163º 655 SUELEM FOGAÇA 08/11/1991 9,75 
164º 1084 KARINE ANTUNES MACHADO 01/01/1992 9,75 
165º 561 FRANCIELE SANT ANA LOPES ALEIXO 05/01/1992 9,75 
166º 1173 FRANCIELY STROKA RAMOS 25/06/1992 9,75 
167º 2469 ELENIR DE FATIMA PADILHA LEAL 25/09/1992 9,75 
168º 1798 LAIANE LIMA DOS SANTOS 24/10/1992 9,75 
169º 2756 AMANDA FERNANDA TAQUES OLIVEIRA 14/06/1993 9,75 
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170º 1793 DANIELI BOANERGES DE MOURA 13/01/1994 9,75 
171º 1827 PAMELA APARECIDA MAZEIKA BLAGESKI 15/07/1995 9,75 
172º 443 LORENA SCHEIFFER ROCHA 09/02/1996 9,75 
173º 1624 MIRELI RODRIGUES DA SILVA 12/06/1997 9,75 
174º 419 JENIFFER LOURENE TUREK 17/09/1997 9,75 
175º 3355 KAMILA MARTINS GOMES 20/02/1998 9,75 
176º 2527 LUIZA GABRIELE HOLLEBEN 06/03/1998 9,75 
177º 1844 LAÍS MILENA ANTUNES DE OLIVEIRA 03/07/1998 9,75 
178º 1778 TANIA MARA DE SOUZA 04/10/1968 9,5 
179º 2887 LUCRECIA XAVIER DE PAULA 06/12/1968 9,5 
180º 2772 ANGELA MARIA BECHER NIEDVIESKI 29/11/1969 9,5 
181º 500 MARGARETE MOTA CHIARATTI 25/11/1971 9,5 
182º 2615 DANIELA ANDREA CZMOLA DE LIMA 19/06/1973 9,5 
183º 3184 CLAUDIA MODESTO DA SILVA 18/01/1974 9,5 
184º 2934 JAQUELINE AZAMBUJA DOS SANTOS 12/02/1976 9,5 
185º 1547 LUSINEIA FRANCISCA DE JESUS DIEHL 22/02/1976 9,5 
186º 1899 ANDREIA APARECIDA ALVES 04/03/1976 9,5 
187º 2574 REGIANE JUK ANDRADE 01/08/1976 9,5 
188º 2711 ANDRESA APARECIDA DE PAULA 08/06/1978 9,5 
189º 1739 ROSANA SANDRA GUEREZ JUSTUS DOS SANTOS 18/08/1979 9,5 
190º 92 MARCIA SIMONE CAETANO DA CRUZ 25/08/1979 9,5 
191º 282 ANA CRISTINA RIBEIRO GONÇALVES DA SILVA 24/09/1979 9,5 
192º 2857 ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA 06/10/1979 9,5 
193º 407 ANDREIA MARIA DE SOUSA 15/12/1979 9,5 
194º 1372 IANE HEIN 16/12/1979 9,5 
195º 249 CINTIA LUZIA SANT ANA LISBOA 17/02/1980 9,5 
196º 2167 CRISTIANE SAMPAIO 01/06/1980 9,5 
197º 2011 CRISTIANO DOS SANTOS 15/06/1980 9,5 
198º 3515 VERA MARINA VIGLUS QUADROS 22/05/1982 9,5 
199º 2757 DÉBORA KARINA DE PAULI COSTA 12/07/1982 9,5 
200º 2909 CAROLINE DAVID FILIPE 11/09/1982 9,5 
201º 1759 ANELIZE ZADRA PACHECO 01/11/1983 9,5 
202º 2468 SHEILA GONÇALVES 09/11/1984 9,5 
203º 1444 VIVIANE DRABECKI 03/07/1985 9,5 
204º 381 MIRANDA JACQUELINE GONÇALVES DE JESUS 10/07/1985 9,5 
205º 228 PATRICIA DE SOUZA BIUK 02/09/1985 9,5 
206º 2847 CRISTIANE CARLA SCHNAIDER 10/11/1985 9,5 
207º 1919 ANGELA DOS SANTOS 18/06/1986 9,5 
208º 2333 ELIANE DMENJEON LACERDA 13/08/1988 9,5 
209º 1908 PAOLA DE FATIMA FERREIRA 06/11/1988 9,5 
210º 2907 SOLANE APARECIDA PROCÓPIO 23/01/1989 9,5 
211º 170 JANAINA CAETANO OPATA 16/03/1989 9,5 
212º 1289 DAIANE APARECIDA FERREIRA 22/03/1989 9,5 
213º 2746 LARISSA DAIANE KOLIKY 30/05/1990 9,5 
214º 1269 EDINA MAZEPA CORREA 21/07/1990 9,5 
215º 2028 GISLAINE DE OLIVEIRA DE SOUZA 05/08/1990 9,5 
216º 2822 ROBERTA VELASCO GERONIMO PEDROSO 11/12/1990 9,5 
217º 3157 MARIA TEREZA KOHLER 13/10/1992 9,5 
218º 2689 TATIANE APARECIDA PEREIRA 21/10/1992 9,5 
219º 318 KATNA INGRIDY DO NASCIMENTO 25/04/1993 9,5 
220º 344 PAMELA CILENE FILIPY 11/08/1993 9,5 
221º 58 JESSICA DO ROCIO CUNHA SCORSIN 22/11/1993 9,5 
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222º 1816 ALINE BORATO PEDRON 24/02/1994 9,5 
223º 800 CAROLINE MENDES ALVES 02/09/1994 9,5 
224º 3597 STEFANIE APARECIDA FERRAZ 05/09/1994 9,5 
225º 85 KEMILLY BRUNA DE RAMOS RODRIGUES 20/09/1994 9,5 
226º 50 ELIZA MARIA KOSTER PINTO 25/08/1995 9,5 
227º 3226 ANE CAROLINE BRAGA DE OLIVEIRA 19/11/1995 9,5 
228º 2065 ANA ADELIA DAL COL 06/03/1996 9,5 
229º 1313 MARILIA APARECIDA WRUBEL 19/03/1996 9,5 
230º 961 FERNANDA DE FATIMA DOMINGUES 21/01/1997 9,5 
231º 253 ALINE BATISTA ALVES 24/08/1997 9,5 
232º 3489 ISABELA HELENA GABARDO LEDERER 17/10/1997 9,5 
233º 73 ANA PAULA VOINAROSKI DA CRUZ 12/11/1997 9,5 
234º 2449 PAOLA SARANA GRAZIELA DA SILVA 01/12/1997 9,5 
235º 2866 ELOISA GUIMARAES DE SOUZA 30/04/1998 9,5 
236º 470 RENATA SCHEIDT VAZ 29/01/1999 9,5 
237º 986 JESSICA LAYSA SILVA DA CRUZ 29/07/1999 9,5 
238º 552 GABRIELLE CRISTINE DOMINGOS REIS 26/10/1999 9,5 
239º 2539 NAIR MOREIRA DE MORAIS 30/03/1971 9,25 
240º 1177 JOELMA APARECIDA DO NASCIMENTO 24/06/1971 9,25 
241º 608 MARCIA BOHATCZUK 12/05/1973 9,25 
242º 3616 SELMA DE GOES MOREIRA 16/05/1975 9,25 
243º 925 DIONE DA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 17/11/1975 9,25 
244º 451 ENI DE FATIMA SUKOSKI 03/01/1976 9,25 
245º 1165 TATIANE CRISTINA FERREIRA 18/03/1976 9,25 
246º 2614 NOELI DA APARECIDA RIBEIRO 21/05/1977 9,25 
247º 1890 ANA CLAUDIA PAVILAKI 03/04/1981 9,25 
248º 514 ELDA MARIA DA SILVA CORREA 28/09/1983 9,25 
249º 2565 FRANCIELE KLEIN 30/05/1986 9,25 
250º 2271 KAREN CRISTINE BAHLS MACHADO 29/08/1986 9,25 
251º 3354 TATIELI APARECIDA ALBUQUERQUE 15/04/1987 9,25 
252º 1656 ANA CAROLINE MACHADO RUGENSKI 22/06/1987 9,25 
253º 2208 FRANCIELI DOS SANTOS SOBLINSKI 10/07/1987 9,25 
254º 1050 MICHELE DE FATIMA PEREIRA CAPELLA 20/09/1988 9,25 
255º 2665 ELAINE APARECIDA PEDROSO FERREIRA 23/03/1989 9,25 
256º 2049 TALITA DAIRY GUTIERRE 19/06/1989 9,25 
257º 232 TAIS VIVIANE TRACZ 20/09/1990 9,25 
258º 1217 CAMILA CRISTINA DA LUZ PUL 09/10/1990 9,25 
259º 2858 LEANDRO SOARES MACHADO 06/11/1990 9,25 
260º 152 GLICIANNE LEUZENSKI SOARES 23/01/1991 9,25 
261º 1922 KAMILLE KALATAI LIMA 16/05/1991 9,25 
262º 67 JESSICA DOBGINSKI DOS SANTOS 08/08/1991 9,25 
263º 224 FRANCIELY DE MOURA RODRIGUES 27/02/1993 9,25 
264º 1380 MARIA EDUARDA DA SILVA 05/08/1993 9,25 
265º 364 JÉSSICA APARECIDA IANZEN 21/09/1993 9,25 
266º 1846 CAMILLA SILVEIRA SAID 19/12/1994 9,25 
267º 1934 LUANA RIBEIRO DE SOUZA 17/01/1995 9,25 
268º 1340 ANA CAROLINA DIAS 31/01/1995 9,25 
269º 1484 FRANCIELI RODRIGUES 01/09/1996 9,25 
270º 549 RAFAELE DUARTE DE CAMARGO 09/12/1996 9,25 
271º 1271 TAINÁ CRISTINA SOARES 14/01/1997 9,25 
272º 544 BRUNA GOMES BATISTA 14/03/1997 9,25 
273º 1753 BRUNA LINDEBECK ZANETTI CAMARGO 14/07/1997 9,25 
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274º 900 ANDRIELE PANCHESKI GOMES ANUNCIAÇÃO 29/11/1998 9,25 
275º 448 ARIELLEN GARCIA OLIVEIRA 03/04/1999 9,25 
276º 168 HELLEN NAIARA DA SILVA 09/05/1999 9,25 
277º 1391 VERA LUCIA GERYTCH 12/08/1962 9 
278º 1653 SILVANA APARECIDA MENEZES KOSKOSKI 23/09/1964 9 
279º 108 MARILIA GABURRO AMANCIO 27/06/1965 9 
280º 1719 SONIA FERRARI MANDRICK 08/05/1966 9 
281º 1933 MARIA ALVINA DOS SANTOS SILVEIRA 16/04/1969 9 
282º 2936 MARCIA BUDEK 09/04/1971 9 
283º 1968 NORMA APARECIDA SEMKIO ALBUQUERQUE 17/10/1971 9 
284º 2924 SANDRA REGINA DA SILVA 17/01/1976 9 
285º 293 ANA TEREZINHA TARNOSKI 21/07/1977 9 
286º 1513 ALEXSANDRA MICHALISKI SCUDELAREK 29/07/1978 9 
287º 2332 CATIACILENE CORREIA DERBLI 18/10/1978 9 
288º 1282 PRISCILA CRISTIANE ROBASZKIEVICZ 23/06/1979 9 
289º 243 JOCELAINE FATIMA CUNHA 06/09/1979 9 
290º 1329 ANGELA MARIA FERREIRA 03/12/1979 9 
291º 2111 WANDERLEIA MARIA MACIEL 14/05/1980 9 
292º 610 JAQUELINE MELO CORDEIRO 29/07/1980 9 
293º 294 GEOVANA APARECIDA RIBEIRO 13/09/1980 9 
294º 3102 MICHELE DA LUZ RIBEIRO 13/06/1983 9 
295º 1264 JULYANA INTIMA 29/01/1984 9 
296º 1915 LUANA KARINE ROSSI 04/07/1984 9 
297º 3295 CASSIANE AUER 01/10/1984 9 
298º 2257 SUELEN RIBEIRO GONÇALVES 02/12/1984 9 
299º 1080 VALÉRIA DOS SANTOS FERREIRA 25/03/1985 9 
300º 96 ROSELI BORSUK DA SILVA 12/06/1985 9 
301º 3075 RAFAELA DA SILVA GARCIA BARUSSI 26/08/1985 9 
302º 492 TICIANE TEIXEIRA 01/02/1986 9 
303º 2612 FERNANDA DOS SANTOS GARCZAREK 25/04/1986 9 
304º 122 PAOLA DAIANA CARVALHO 06/09/1986 9 
305º 516 SABRINA DE OLIVEIRA 01/04/1987 9 
306º 474 MARIA CRISTINA DE ALCANTARA CORREIA 29/05/1988 9 
307º 683 GISELE HONORATO FERNANDES 29/03/1989 9 
308º 2375 ANDRILEIA MADALEN DE OLIVEIRA DOS SANTOS 07/11/1989 9 
309º 3626 PAULA FERNANDA SEREMETA 22/06/1990 9 
310º 1569 SAYLLA GERLINGER ALEIXO 31/10/1990 9 
311º 3142 MIRIANE DE SOUZA LEITE 31/12/1991 9 
312º 28 GIOVANNA SOARES JACOMEL 20/07/1992 9 
313º 3214 TATIANE CAROLINE PERUCELLI ROSAS 29/05/1993 9 
314º 831 KARINA GEOVANA BATISTA DA SILVA 23/08/1993 9 
315º 2138 ANGELA STASIEVSKI ROCHINSKI 08/03/1994 9 
316º 1841 MAYARA FLAVIANE BACH 12/04/1994 9 
317º 136 SUZIANE DOS SANTOS ALVES 27/10/1994 9 
318º 1209 SAMARA FATIMA BELO 15/01/1995 9 
319º 3329 CAMILA MACEDO 09/06/1995 9 
320º 601 DEBORA MONALISA RIBEIRO 01/01/1996 9 
321º 3099 EVELIN CRISTINA LEMOS 10/02/1996 9 
322º 2792 VANESSA LORENA BOSCA LARA 13/03/1996 9 
323º 2952 RAIANI LACERDA CALISTRO 14/05/1996 9 
324º 3444 THAÍS FERNANDA KUKA 14/10/1996 9 
325º 1494 VANESSA APARECIDA DOS ANJOS 04/10/1997 9 
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326º 187 ANDREZA MARIA VALIM DA COSTA NUNES 15/10/1997 9 
327º 2840 ANDRESSA DA SILVEIRA FERRANDO 13/09/1998 9 
328º 1214 MAISA CRISTINA CEREIJO 11/12/1984 8 
329º 2628 ADERLANE PRISCILA SAFONOFF DINIZ 11/12/1985 8 
330º 603 BRUNA DA ROCHA MOREIRA 27/05/1998 8 
331º 49 REGIANE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA 11/12/1998 8 
332º 2893 LARISSA RIBEIRO SOARES 03/12/1999 8 
333º 2805 ATHAIS DO ROCIO MOREIRA 02/12/1982 7,75 
334º 572 ALINE CRISTIANE XAVIER LEITE 11/05/1990 7,75 
335º 1357 ROBERTA OLIVEIRA MENARIM 03/04/2000 7,75 
336º 1943 CRISLAINE DE ABREU ANTUNES 23/07/2001 7,75 
337º 2462 MAIARA RODRIGUES 03/11/2002 7,75 
338º 2128 ANABELA GONÇALVES DA SILVA 04/08/1978 7,5 
339º 2006 JOSIANE KOWALEK SILVA 15/07/1987 7,5 
340º 893 JOCI NESTOR MOSCALESKI 24/05/1991 7,5 
341º 1076 ELIZANDRA MARCHINSKI 08/02/1992 7,5 
342º 3103 PRISCILA GONÇALVES DIAS 09/04/1992 7,5 
343º 756 GIOVANA GALVÃO PLISKEVISKE 26/01/1999 7,5 
344º 755 JESSICA LUANA DE OLIVEIRA 22/12/1999 7,5 
345º 509 MARÍLIA CRISTINA MARQUES MANOSSO 13/05/2000 7,5 
346º 3380 MARGARETE KRUGER ZAMILIAN RATIN 23/09/1985 7,25 
347º 1637 MONICA FRANCIELE FONTOURA DE CASTRO 07/03/1987 7,25 
348º 341 ANA MARCELA TAQUES GLONEK 24/07/1988 7,25 
349º 230 JAMILLE MISAKY VALENGA MOSHIRI 27/05/1996 7,25 
350º 3563 GABRIELE BONCK 10/10/1999 7,25 
351º 1487 ELOIZE MARTINS VARELA 06/04/2000 7,25 
352º 2932 THAIS JOLONDEK 20/01/2001 7,25 
353º 1248 ALLANA NAYARA WOICIECHOWSKI 30/01/2001 7,25 
354º 245 CAROLINE APARECIDA DE MELO 10/03/2001 7,25 
355º 68 LUCIANE BUENO 31/10/1972 7 
356º 2510 MARCIA GIOVANETI TAQUES 21/06/1973 7 
357º 3181 ADRIANO LIMA DOS SANTOS 14/09/1973 7 
358º 144 MIUCHI CORREA CAMARGO 29/04/1983 7 
359º 3390 MANUELA SEMKIW DOS SANTOS 18/01/1984 7 
360º 1839 LICIANE APARECIDA DOS SANTOS TIZON 10/04/1984 7 
361º 2062 CINTIA DE MATOS LARA 26/05/1986 7 
362º 3107 REGIANE APARECIDA FERRAZ BERTOLINO 01/05/1990 7 
363º 1542 MIRELY RAYANE DIAS 29/11/1991 7 
364º 3227 MIRIAM JOICE MACHADO SANTIAGO 31/01/1992 7 
365º 2023 TAUANE CRISTHIANE ROLDAN MOLLO 11/12/1994 7 
366º 48 JESSICA MARIA DE OLIVEIRA MEIRA 29/08/1996 7 
367º 1700 MARIANE APARECIDA TOZETTO 07/10/1996 7 
368º 1888 MYLENA DO PRADO GONCALVES 11/11/1998 7 
369º 814 LUANA DELLA BERNARDA DA COSTA 20/12/1998 7 
370º 3223 JANAINA KRUM 26/08/1999 7 
371º 1674 JENNIFER DOS SANTOS CUSTODIO 13/05/2000 7 
372º 1347 CAMILA RAYANE TORRES DO NASCIMENTO 05/10/2001 7 
373º 2133 RAFAELLE RAMILIO MENDES 30/12/2001 7 
374º 76 GEOVANA AP DE OLIVEIRA CARVALHO 05/02/2002 7 
375º 2715 MAITÊ AMANDA DA SILVA KRECHINSKI 25/07/2004 7 
376º 3010 AURELIO PROSDOCIMO 10/01/1974 6,75 
377º 631 DANIELLY CONCEIÇÃO MOREIRA 16/09/1985 6,75 
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378º 1660 JAQUELINE GRZGORCZIKI 07/08/1987 6,75 
379º 3526 TAMIRES NADIA FERREIRA DOS SANTOS 10/03/1988 6,75 
380º 2518 FERNANDA DIAS DE CASTRO DOS SANTOS 19/09/1989 6,75 
381º 1407 PATRICIA HOEPERS 01/03/1990 6,75 
382º 997 BRUNA ALEXANDRA NADOLNY PADILHA 12/03/1992 6,75 
383º 2916 MARIANE PEREIRA LEAL 27/09/1994 6,75 
384º 3115 CAROLINE JAGAS NEVES 14/10/1994 6,75 
385º 3051 ELDA AUGUSTA FERREIRA 03/12/1994 6,75 
386º 3394 AGNES QUADROS SCHOTT CONOR 02/03/1997 6,75 
387º 3423 ANA CLAUDIA CARVALHO SERZOSKI 12/03/1997 6,75 
388º 1071 GABRIELLI NAYARA DOS SANTOS GONÇALVES 28/03/1998 6,75 
389º 896 MARIA MESSIAS BATISTA 12/11/1998 6,75 
390º 941 PAMELA RODRIGUES ALVES DA SILVA 19/02/1999 6,75 
391º 3007 MAIARA APARECIDA FERREIRA DA MAIA 24/03/2000 6,75 
392º 320 LAISA DA SILVA 26/03/2000 6,75 
393º 1824 SIMONY CAROLINE WONSOWISCZ DOS SANTOS 18/04/2000 6,75 
394º 1731 KARENN UNREIN DOS SANTOS 24/05/2001 6,75 
395º 3032 RIANNIE SAHD JOBBINS 09/09/2001 6,75 
396º 1239 ANA JÚLIA MONGRUEL DE OLIVEIRA CRUZ 17/06/2002 6,75 
397º 323 ANA BEATRIZ CARNEIRO 21/03/2004 6,75 
398º 1781 SELMA DE FATIMA SILVA 29/07/1981 6,5 
399º 1235 ELISIANE DE OLIVEIRA TRATCH 30/01/1982 6,5 
400º 1102 MONIKE BARRETTO DE CASTRO COSTA 18/03/1982 6,5 
401º 127 CRISTINE DAMBROSKI 08/02/1984 6,5 
402º 3160 CRISTIANE ANDREIA ERDMANN SILVA 22/08/1987 6,5 
403º 521 ANDREIA GONÇALVES 15/02/1989 6,5 
404º 3089 ANA PAULA PURETZ PEREIRA 10/12/1989 6,5 
405º 1363 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO 05/04/1991 6,5 
406º 3209 LUANA APARECIDA MORAES 18/05/1991 6,5 
407º 2461 EMILY THALITA SUCHODOLAK 15/11/1991 6,5 
408º 2407 MICHELLY ALBACH HAGERS DOS SANTOS 30/03/1992 6,5 
409º 1752 DIANE BRUNA MORESCO 01/11/1994 6,5 
410º 2025 FRANCIELE RENATA RIBEIRO 23/03/1996 6,5 
411º 3351 SUELEN DE SOUZA BUENO DE OLIVEIRA 19/06/1996 6,5 
412º 459 SAMARA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS 11/10/1996 6,5 
413º 2811 TAMIRIS BUENO MATOZO 20/01/1997 6,5 
414º 3092 THALINE BARRETO CAMARGO 24/01/1997 6,5 
415º 3060 FRANCIELLY DA ROSA 24/09/1998 6,5 
416º 816 SABRINA CAROLINE DE SOUZA 14/10/1998 6,5 
417º 984 AUDREY CAROLINE PONTES KREMER 30/08/1999 6,5 
418º 1262 JULIANE KILLAR ALVES 11/09/1999 6,5 
419º 3289 FERNANDA APARECIDA GOMES DE ARAÚJO 11/10/1999 6,5 
420º 137 NICOLE COSTA RABES 04/10/2000 6,5 
421º 917 FABIANA APARECIDA BUENO DO AMARAL 13/10/2000 6,5 
422º 335 THALINE CLEYSE GALVÃO MARCOLAN 24/01/2001 6,5 
423º 353 SAMY TAINA SANTOS 26/08/2001 6,5 
424º 3620 BEATRIZ RAFFAELLY SCHNEIDER 29/01/2002 6,5 
425º 930 REBECA MARIA ELEUTÉRIO DA LUZ 23/05/2002 6,5 
426º 1024 JERUSA WROBEL DA SILVA 13/07/2004 6,5 
427º 1682 ISABELY SILVA DIAS DA ROSA 08/07/2005 6,5 
428º 726 JOCEMARA PENTEADO FERREIRA 29/01/1970 6,25 
429º 2394 ANA PAULA PENCZKOSKI TEIXEIRA 29/06/1974 6,25 
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430º 2644 ANDREA APARECIDA BUENO 27/03/1978 6,25 
431º 1944 ANA PAULA TOZETTO 24/11/1979 6,25 
432º 1464 MARCOS ANTÔNIO CAMPOS DE LIMA 23/07/1981 6,25 
433º 2085 EDER CARRARA CARVALHO 29/07/1982 6,25 
434º 2770 ELISABETE RODRIGUES 04/10/1983 6,25 
435º 2889 DANIELE CORDEIRO PAULA 23/02/1985 6,25 
436º 2747 TANI KARIELLI PONTAROLLO 17/10/1986 6,25 
437º 3152 DIANA BONARDI 23/12/1988 6,25 
438º 1364 JOCIELE MAGALHAES 05/04/1989 6,25 
439º 1555 KEILA DE OLIVEIRA 05/04/1989 6,25 
440º 2549 BRUNA DE FÁTIMA ZAZISCKI 04/09/1989 6,25 
441º 750 GABRIELA PEREIRA 01/10/1991 6,25 
442º 1164 ALINE PEREIRA DOS SANTOS 01/05/1992 6,25 
443º 1799 NAYANE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 12/05/1992 6,25 
444º 3186 NAYARA PEREIRA DOS PASSOS 12/05/1992 6,25 
445º 1756 VIVIANE OKITA 07/12/1992 6,25 
446º 1804 AMANDA LUYSA DOS SANTOS 30/05/1993 6,25 
447º 934 JULIANA BRUNA CAMARGO GONCALVES 22/07/1993 6,25 
448º 2629 DAFNI AVELINI LUZ 28/10/1993 6,25 
449º 2933 JULIANE ROBERTA SANTOS MOREIRA 30/12/1993 6,25 
450º 969 IVANIZE GOLOIUH 07/09/1994 6,25 
451º 1360 IASMYN DE FÁTIMA NOGUEIRA 07/01/1995 6,25 
452º 2681 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS LIMA PEDROSO 05/08/1995 6,25 
453º 496 EMANUELLY GOMES DOS SANTOS FOPPA 27/07/1996 6,25 
454º 43 RENATA APARECIDA XAVIER DE MEIRA 12/03/1997 6,25 
455º 915 BRUNA MANOEL MARCINIAK 07/06/1997 6,25 
456º 2458 THACIANE ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS 12/07/1997 6,25 
457º 600 JOSELIANE EVELISE BOA DE CARVALHO PUTENIK 04/10/1998 6,25 
458º 3230 MARIANA MELLO MAZEPA 20/04/1999 6,25 
459º 1531 VALDELIRIO PAVILAKI KAPP 10/02/2000 6,25 
460º 2260 ADÉLIA THALITA DE ARRUDA PEDRON 23/02/2000 6,25 
461º 423 NATACHA DOS SANTOS VITORIANO DA SILVA 29/07/2000 6,25 
462º 11 LORAINE ISABELLY XAVIER ROSA 07/09/2000 6,25 
463º 1163 VITÓRIA ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA 25/02/2001 6,25 
464º 1998 GABRIELLY SEVERINO DE MELLO 13/06/2001 6,25 
465º 555 AMANDA ALVES DOS SANTOS SCHANHUK 24/06/2001 6,25 
466º 1595 DAYANE JONECK HOLM 21/07/2001 6,25 
467º 3427 LUMA COSSETI 12/09/2001 6,25 
468º 679 LARISSA FLUGEL PINTO 29/01/2002 6,25 
469º 3169 JULIA MARINS MAINARDES 24/10/2003 6,25 
470º 1549 ALINE ELISE DIEHL 14/11/2003 6,25 
471º 3669 JOÃO VITOR DA SILVA GUERA 14/12/2004 6,25 
472º 1868 CECILIA BAYER 18/11/2005 6,25 
473º 2444 BÁRBARA HOFFMAM WOSIACK 19/11/2005 6,25 
474º 3272 VERA LUCIA KAPP MADUREIRA 29/01/1969 6 
475º 845 EDNA TURONE 27/07/1969 6 
476º 1201 ANA MARIA SWIERK 03/03/1975 6 
477º 3334 JOSLAINE STARON 31/10/1976 6 
478º 71 CRISTIANE PARETA JABUR 15/08/1982 6 
479º 3575 TINALY LIEVORE 22/10/1982 6 
480º 29 GEANICE AP. EURICO AJUZ 05/02/1983 6 
481º 416 VILMARI MACHADO WENUKA 03/09/1983 6 
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482º 838 DIRNELI APARECIDA ALVES DA SILVA 19/11/1984 6 
483º 2363 JANAINA FERREIRA NUNES 04/01/1986 6 
484º 2753 MARLEY DARNIELLY RIBAS MARIANO 24/07/1986 6 
485º 2392 ANNE CAROLINE FERREIRA ZYNCZAK 08/12/1986 6 
486º 217 ANA PATRICIA VIEIRA NADZEIA 07/05/1987 6 
487º 859 KETER DAIANE ALVES DE LIMA 19/05/1987 6 
488º 579 ADRIELE MACEDO RIBEIRO 26/05/1988 6 
489º 1622 KELLI SANDRINO TROYAN 26/05/1988 6 
490º 1723 FLAVIA GONCALVES VITKOSKI 07/06/1988 6 
491º 1396 SHEILA CRISTINA JACUMASSO 05/11/1988 6 
492º 31 ALEXANDRA POMAGERSKI VOGLER 09/03/1989 6 
493º 2440 ANTONIA DANIELE OLIVEIRA 13/06/1989 6 
494º 464 JOCIELE FERNANDES DOS SANTOS MIRANDA 26/05/1990 6 
495º 453 TAYLINE FERNANDA DE ALMEIDA 16/12/1990 6 
496º 9 JULIANA LARISSA BARBOSA 19/12/1990 6 
497º 1871 ARIANE BRAGION PEREZ REDA 23/02/1991 6 
498º 581 TATIANA DA LUZ STREMEL 07/07/1991 6 
499º 1962 EDENIZE APARECIDA ANDRADE 30/07/1991 6 
500º 3262 KEYLLA DA SILVA 21/03/1992 6 
501º 3478 ARIANNE APARECIDA SILVA 22/06/1993 6 
502º 184 FRANCIELE FERREIRA DO NASCIMENTO 14/07/1993 6 
503º 3518 SAMANTHA CHRISTINE DALCOL DE Q MANCA 22/11/1993 6 
504º 1697 LOAMY MAGRI CHALUPA 22/12/1993 6 
505º 2348 LINIKY DOS SANTOS ULINICK 23/02/1994 6 
506º 1069 PALOMA DE FREITAS 24/05/1994 6 
507º 1028 THIAGO DELEON DOS SANTOS DE ALMEIDA 23/07/1994 6 
508º 1997 EMILLY SAMWAYS PALHANO 30/08/1994 6 
509º 124 KIMBERLY CHAMBREK HAMILKO GONÇALVES 28/08/1996 6 
510º 106 LUANA CAROLINE REINA WILL 10/09/1996 6 
511º 169 YASMIN FERNANDES TEIXEIRA 01/10/1996 6 
512º 1541 NOEMI DE OLIVEIRA 28/03/1997 6 
513º 525 CAROLINE APARECIDA SANTIAGO ALIBOSEK 02/07/1997 6 
514º 994 KATHLYN CRISTINA DE MOURA BRANDT 19/08/1997 6 
515º 1406 FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS 05/10/1997 6 
516º 2538 BRUNA KRACHINSKI 13/01/1998 6 
517º 3366 BRUNA AMARAL RAMOS 22/01/1998 6 
518º 2226 ANA PAULA ANNIES FREIRE RODRIGUES 29/07/1998 6 
519º 583 KARINE DE FATIMA BARBATO 27/08/1998 6 
520º 3271 CAROLINE CABRAL 21/09/1998 6 
521º 1183 ANA CAROLINA HENRIQUE FORBECK 27/10/1998 6 
522º 913 LARISSA BARBOSA 26/12/1998 6 
523º 929 TAILAINE DIAS MAYER 12/02/1999 6 
524º 2274 MAÍZA DE CÁSSIA GANDIN PAES 21/05/1999 6 
525º 2911 PAOLA MENDES DOIM 21/12/1999 6 
526º 2139 JESSICA SOARES OPPATA 01/01/2000 6 
527º 134 CAMILA CAMARGO DE OLIVEIRA 14/04/2000 6 
528º 180 GABRIELE MELCHIOR DE LARA 22/04/2000 6 
529º 1180 VALERIA VANTROBA 25/04/2000 6 
530º 80 ALICE MAYARA PEDROSO CARNEIRO 14/08/2000 6 
531º 201 LETÍCIA PEREIRA ANSBACH 25/11/2000 6 
532º 2012 DANIELE PEREIRA DOS SANTOS 30/11/2001 6 
533º 3199 JENIFER RAYANE KRACHINSKI 10/01/2002 6 
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534º 302 MAISA CAMINSKI ANTUNES 07/03/2002 6 
535º 2631 LUIZ AUGUSTO RODRIGUES 24/08/2002 6 
536º 1334 LUIZA DE AVILA ROGALLA 08/03/2003 6 
537º 2148 DÁLETE WELLEN DE FRANÇA PINTO 04/08/2003 6 
538º 337 GABRIELLY SVIERCOSKI 21/03/2004 6 
539º 2879 LARISSA RENATA MUNHOZ SENEIKO 18/05/2004 6 
540º 946 VITÓRIA ISABELE HAS 01/08/2006 6 
541º 3240 ELIANE MARIA DOS REIS 12/05/1971 5,75 
542º 965 SELMA TERESINHA DE PAULA 05/01/1972 5,75 
543º 3430 ADALGISA MEIRE MATOS DE AGUIAR 03/08/1973 5,75 
544º 221 NEIZELI DANIELE DE LIMA 10/01/1974 5,75 
545º 1689 MARILÉIA VALENTIM DE OLIVEIRA MILDENBERGER 24/07/1976 5,75 
546º 3263 DANIELE APARECIDA SILVA 11/12/1977 5,75 
547º 2816 ROSANGELA APARECIDA LORENO 13/08/1979 5,75 
548º 2015 TATIANE CRISTINE FERREIRA 21/08/1980 5,75 
549º 2769 VANESSA DE OLIVEIRA E SOUZA FERRAREZI 20/10/1980 5,75 
550º 598 ANA LUCIA NIERADKA 13/03/1981 5,75 
551º 1343 MARIA CELI DA LUZ 07/04/1982 5,75 
552º 1061 LETICIA CRISTINA SANTANA 12/12/1982 5,75 
553º 767 VIVIAN DA CRUZ BORGES 20/09/1983 5,75 
554º 1671 TATIANE MARQUES DA SILVA 18/12/1983 5,75 
555º 867 MONICA LILIANE MARTINI 14/01/1984 5,75 
556º 2569 GLAUCIA DE FATIMA LOBODA 29/08/1984 5,75 
557º 2240 MILENA AUGUSTO 22/07/1985 5,75 
558º 1667 ANGELA MARIA BOIANO TERNA 26/02/1986 5,75 
559º 498 JOICE JULIANE PIMENTEL 28/03/1986 5,75 
560º 3043 ANA PAULA WOJCIECHOWSKI DAL COL 05/01/1987 5,75 
561º 244 VANIA APARECIDA NEVES RAMOS 20/01/1987 5,75 
562º 2408 RAQUEL MAINARDES SUKOSKI 06/04/1987 5,75 
563º 674 ANA ELOISA GIOVANETTI 27/07/1987 5,75 
564º 3629 TAYRINE CRISTINA STREMEL 21/10/1988 5,75 
565º 2359 CINTIA FERNANDA CAVAGNARI 18/01/1989 5,75 
566º 132 ALEXSANDRA SILVA DE MATTOS 25/02/1989 5,75 
567º 3126 DJMES YOSHIKAZU DE LIMA SUGUIMOTO 29/03/1989 5,75 
568º 510 MICHELE CRISTINA PAITCH 08/04/1989 5,75 
569º 27 JOCIELE SOUZA DE QUADROS 21/05/1989 5,75 
570º 1030 ARYADNE BRETAS SLUSARZ 11/07/1989 5,75 
571º 2436 ALINE FALCAO DA SILVA DE ARAÚJO 19/09/1989 5,75 
572º 1800 ROGER TIAGO IGNACIO 03/01/1990 5,75 
573º 3507 HERBERT PATRICK MORAIS 22/07/1991 5,75 
574º 852 JÉSSICA ENI MENDES 23/11/1991 5,75 
575º 2687 LARIANNE VAZ DE CARVALHO SUTIL 05/05/1992 5,75 
576º 3220 REBEKA LUZ ALMEIDA SANTOS 07/11/1993 5,75 
577º 1524 IULY CAROLINE FERREIRA 18/01/1994 5,75 
578º 927 JENYFER FERNANDA ALMEIDA 04/11/1994 5,75 
579º 110 THAISY MARIA DE CASTRO 18/03/1995 5,75 
580º 297 MAYARA APARECIDA DE PAULA MENDES SIMEZIK 20/05/1995 5,75 
581º 257 JESSICA FABIANE PATECK DE MOURA 30/09/1995 5,75 
582º 1505 ERICK VINICIUS OLICHESKI ALVES 05/10/1995 5,75 
583º 2802 KETLYN HALLES 15/12/1995 5,75 
584º 2090 BIANCA SIUTA BONFIM 01/04/1996 5,75 
585º 1350 MYLENA KAROLINY PACHECO 28/06/1996 5,75 
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586º 2728 LETICIA APARECIDA ANDRADE 28/11/1996 5,75 
587º 2616 LARISSA JULIANE DE ALMEIDA 03/12/1996 5,75 
588º 3614 ANA PAULA POCZAPSKI 19/12/1996 5,75 
589º 2229 JULIANE RODRIGUES CAVALCANTE 21/02/1997 5,75 
590º 2435 LUANA JABONSKI DE OLIVEIRA 10/05/1997 5,75 
591º 2867 MARIELE APARECIDA HASS CARVALHO 30/06/1997 5,75 
592º 870 JOSIANE FLAK DA LUZ 06/05/1998 5,75 
593º 52 TAMIRES NAYARA DOLGAN 27/05/1998 5,75 
594º 2925 MAYARA RABE CAMARGO 07/06/1998 5,75 
595º 1320 GABRIELI DO ROCIO RIBEIRO PALACIO 09/03/1999 5,75 
596º 2283 FRANCIELE HORST 30/06/1999 5,75 
597º 940 RAYANA CORREIA VINISKI 22/07/1999 5,75 
598º 1490 KAROLINE PEDROSO RIBEIRO 24/09/1999 5,75 
599º 1830 RAIANA GONÇALVES RIGONI 04/11/1999 5,75 
600º 57 KAROLINE DA SILVA 07/11/1999 5,75 
601º 2459 ANA PAULA OTT 25/11/1999 5,75 
602º 2089 FERNANDA LOPES DE MELO 03/09/2000 5,75 
603º 1775 FRANCIELE DE MELLO PADILHA 11/10/2000 5,75 
604º 785 DAIANE GRAZIELLY PAVONI RODRIGUES 19/10/2000 5,75 
605º 3017 LARISSA DE FÁTIMA SOARES 29/11/2000 5,75 
606º 3293 JULIA DE BARROS KUBINSKI 03/10/2001 5,75 
607º 426 LUIZA VERNEK PINTO 24/01/2002 5,75 
608º 1970 AGNE FERRAZ AIRES 03/03/2002 5,75 
609º 1454 TANIELY MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E SILVA 12/04/2002 5,75 
610º 3590 MARIA EDUARDA DE CAMPOS FRANÇA 22/04/2002 5,75 
611º 2806 FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS 25/04/2002 5,75 
612º 3113 JOÃO GUILHERME MARTINS 25/08/2002 5,75 
613º 1055 DANIELE PROENÇA HILGENBERG 06/11/2002 5,75 
614º 3564 CAROLINE KALSCHNE DE SOUZA 09/04/2003 5,75 
615º 1702 TAYNÁ GABRIELA PRIMOR 17/04/2003 5,75 
616º 1129 KEVELIN APARECIDA LOPES MOREIRA 12/05/2003 5,75 
617º 2033 HELOISA HORNUNG 29/08/2003 5,75 
618º 311 ANA BEATRIZ GAVRONSKI 26/09/2004 5,75 
619º 2998 JOAO MIGUEL CHLESKI 31/05/2005 5,75 
620º 2656 WANDA CELIA EVANGELISTA 19/07/1966 5,5 
621º 3141 ENESE APARECIDA DE MORAES FABRICIO 22/08/1967 5,5 
622º 1897 LICIA MARA LADEIRA AFONSO 06/09/1970 5,5 
623º 347 WILCILIA TABOR SANTOS 04/06/1972 5,5 
624º 622 MARCIA MARIA DA LUZ BAGGIO 21/09/1972 5,5 
625º 3403 NEIDE GONCALVES DOS SANTOS 10/10/1972 5,5 
626º 417 JOSLEI APARECIDA DA SILVA 13/10/1972 5,5 
627º 1685 JUCILENE THOMAZ SCHOMBERGER DE LIMA 09/12/1974 5,5 
628º 2292 ELAINE CHRISTINA GONCALVES 23/02/1975 5,5 
629º 1979 MARIA ANGÉLICA MENDES DA LUZ 18/02/1977 5,5 
630º 2845 GILCENÉIA APARECIDA LUCIO 04/04/1977 5,5 
631º 1678 JOCELEA DE FATIMA KRUL SOARES 11/05/1979 5,5 
632º 2187 CINTIA CARLA HEICHUK DE PAULA 09/07/1981 5,5 
633º 1421 ANA PAULA PONCIANO DA ROCHA 08/03/1982 5,5 
634º 1479 EDEVALDO PORFÍRIO DA SILVA 08/03/1982 5,5 
635º 2044 EDINA GALVAO DE LIMA 21/10/1982 5,5 
636º 42 KELY FERNANDA TAVARES 20/10/1983 5,5 
637º 1355 ELCIA MARA VIEIRA 13/04/1984 5,5 
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638º 1393 GISELE APARECIDA FERREIRA MENDES 11/06/1984 5,5 
639º 769 ANA PAULA IENSEN SERAFIM 31/12/1984 5,5 
640º 2234 MARLI WOLL 31/12/1984 5,5 
641º 1410 STEPHANY ALVES COLLARES 06/03/1985 5,5 
642º 617 MARIA CRISTINA ROCHA 14/05/1985 5,5 
643º 1032 CARLA DE CASSIA GONCALVES 01/12/1985 5,5 
644º 84 PATRICIA HERRMANN 13/04/1986 5,5 
645º 2125 ALINE BEMFICA MACHADO MOTA 28/07/1986 5,5 
646º 3569 MILENA KACHINSKI DA CUNHA 20/08/1986 5,5 
647º 977 DAIANE CRISTINA LOPES 08/10/1986 5,5 
648º 811 FRANCIELLE RIBEIRO 22/11/1986 5,5 
649º 1298 DAYANE OCCHI SCHMIEDT RAMALHO 20/11/1987 5,5 
650º 666 JOCÉLIA ODÍLIA DOS SANTOS ANDRADE 23/03/1988 5,5 
651º 2981 ERIETE PEREIRA BATISTA 09/07/1988 5,5 
652º 2542 CINTHIA BORGES DE RAMOS 13/08/1988 5,5 
653º 1149 AMANDA PEITER 28/11/1988 5,5 
654º 3086 DANIELE ALVES RODRIGUES 06/01/1989 5,5 
655º 2021 MORGANA KINGESKI SOARES 18/09/1990 5,5 
656º 2109 JENNIFFER RAISSA DAS NEVES 21/04/1991 5,5 
657º 2441 ANA GABRIEL MENDEZ 17/09/1991 5,5 
658º 262 ADRIELE FERNANDA CORREIA DE SOUSA 04/09/1993 5,5 
659º 3167 AMANDA KRISTIN ALVES 14/03/1994 5,5 
660º 3337 JESSICA DA CUNHA 27/06/1994 5,5 
661º 2168 LUANA MALANCZYN DE LIMA 13/07/1994 5,5 
662º 175 HINGRID FREITAS DE OLIVEIRA 09/09/1994 5,5 
663º 1831 KAMILE APARECIDA LEMES DE LIMA DE ALMEIDA 05/11/1994 5,5 
664º 182 SIMONE LUZIA DUMA DE OLIVEIRA 23/11/1994 5,5 
665º 2624 AMANDA CAMILA DA SILVA TURRA 30/04/1995 5,5 
666º 314 YASMIN DIAS VILELA 01/12/1995 5,5 
667º 978 MAYRA LUANA BORGES CHAVES 25/06/1996 5,5 
668º 393 JANAINA THAINARA VITCOSKI RIBEIRO 20/09/1996 5,5 
669º 2997 ANA RAQUEL DE OLIVEIRA FERREIRA DE MELO 30/09/1996 5,5 
670º 912 CAMILA LORENA DE PAULA 07/10/1996 5,5 
671º 3055 JEFERSON MARTINS 28/02/1997 5,5 
672º 1215 KERMILIN KESSY ONIESKI 17/05/1997 5,5 
673º 1414 GUILHERME DE SOUZA SILVA 10/07/1997 5,5 
674º 176 RUBIA FREITAS PINHEIRO 20/08/1997 5,5 
675º 22 JAQUELINE DE JESUS SUERO 06/01/1998 5,5 
676º 3402 THAIS APARECIDA MAINARDES 06/01/1998 5,5 
677º 1925 CARLA MILENA FOGACA 12/03/1998 5,5 
678º 107 MARCIA FERRAZ SPERLING 14/04/1998 5,5 
679º 3 MARIANA SCHWAB MACHADO 12/05/1998 5,5 
680º 3506 LARISSA DE QUADROS MACHADO 25/05/1998 5,5 
681º 1107 CAMILA JENSEN 15/07/1998 5,5 
682º 2701 GABRIELLE EMANUELLE RODRIGUES GOMES 09/09/1998 5,5 
683º 483 HELLEN PAULUK BATISTA JOVANOVICH 23/09/1998 5,5 
684º 2817 ALESSANDRA APARECIDA GOMES DE ARAUJO 13/10/1998 5,5 
685º 1768 DAIANE ALMEIDA DOS SANTOS 29/08/1999 5,5 
686º 3636 ADRIA EMANUELLY ESTEVES 08/09/1999 5,5 
687º 3580 NATALIA MENDES DOS SANTOS 11/10/1999 5,5 
688º 231 LIA MARA BONFIM CAMARGO 02/01/2000 5,5 
689º 1852 NAYARA APARECIDA TRINDADE 12/03/2000 5,5 
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690º 78 HELEN KAUANA DE OLIVEIRA ALCANTARA 26/03/2000 5,5 
691º 2850 HENRIQUE LEAL RODRIGUES 31/03/2000 5,5 
692º 460 LIZIANE ALMEIDA DE LARA 26/05/2000 5,5 
693º 1145 LORRANA FERREIRA 14/10/2000 5,5 
694º 45 DEISE CRISTINA CABRAL 01/11/2000 5,5 
695º 15 LAIS SANTOS DE OLIVEIRA 21/02/2001 5,5 
696º 2202 KAREN JULIANE DA SILVA 06/06/2001 5,5 
697º 4 MARIA GABRIELA MOREIRA SCHENK 09/07/2001 5,5 
698º 1718 EMILY THAÍS BARBOSA DA SILVA 19/09/2001 5,5 
699º 99 VITORIA TAYANE SILVA D ALVES 25/02/2002 5,5 
700º 903 ANA ELISA KOVALSKI BEREZOSKI 17/05/2002 5,5 
701º 1585 RAFAELLE SERAFIM 11/06/2002 5,5 
702º 698 BIANCA POLLI RODRIGUES 30/07/2002 5,5 
703º 1285 GABRIELA DE CASTRO 15/09/2002 5,5 
704º 541 CIBELY BELO ROGALSKI 19/09/2002 5,5 
705º 987 KAUANA APARECIDA WIDELSKI 18/12/2002 5,5 
706º 468 MARIELLY RAYSSA BALDYKOSKI FERREIRA 26/04/2003 5,5 
707º 1199 ALICE FIGUEREDO DOS SANTOS 30/05/2003 5,5 
708º 298 NAYRA CAMARGO 06/07/2003 5,5 
709º 1840 GISELE CRISTINA MACHADO 10/11/2003 5,5 
710º 1518 JULIA MARCELA LOPES VILAS BOAS 03/02/2004 5,5 
711º 248 JULIANA DA SILVA FERREIRA 16/03/2004 5,5 
712º 1749 ANDRIELE DOS SANTOS 18/03/2004 5,5 
713º 3251 MARIA FERNANDA DE MELLO ALVARES BENTO 29/09/2004 5,5 
714º 226 RAYANE COSTA ROSA 31/10/2004 5,5 
715º 1699 LAVINIA CLOCK LUSTOZA 13/07/2005 5,5 
716º 235 EDNA MARA RODRIGUES DE PAULA 09/01/1968 5,25 
717º 1774 ANA ROZI ALVES DE OLIVEIRA 31/03/1971 5,25 
718º 3565 MARCIA TEREZINHA DA SILVA 26/02/1972 5,25 
719º 951 CLAUDIA MARIA GUERREIRO 06/05/1974 5,25 
720º 413 JULIANA BORGES DE PAULA 19/06/1977 5,25 
721º 2940 CINTHIA DOS SANTOS ARAÚJO RODRIGUES 26/01/1978 5,25 
722º 3610 LÚCIA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO 15/02/1979 5,25 
723º 1187 SIMONE MANOSSO DE PAULA 01/03/1979 5,25 
724º 1486 LUIZA MACIEL FIGUEIRA 30/12/1979 5,25 
725º 1797 MARILENE GALVÃO FERREIRA 20/06/1980 5,25 
726º 3248 ELIS MICHELI SANSON FALARZ 23/07/1981 5,25 
727º 781 SIMONE DE FATIMA PORTELLA LEITE 14/10/1982 5,25 
728º 926 JAQUELINE DE FÁTIMA KOVALEWSKI 15/10/1982 5,25 
729º 1379 MAYSA PINHEIRO GOMES 02/11/1982 5,25 
730º 848 JULIANA DE FÁTIMA VIEIRA PORTELA 26/11/1983 5,25 
731º 3373 GABRIELA CRISTINA FREIRE CORRÊA 20/12/1983 5,25 
732º 1516 ROSEANE PEREIRA DA SILVA 04/05/1984 5,25 
733º 875 SARINA P CHRESTANI 03/11/1984 5,25 
734º 1819 DANIELLE DE OLIVEIRA SANTOS TEIXEIRA 28/07/1985 5,25 
735º 400 BIANCA DO AMARAL 10/10/1986 5,25 
736º 1599 ANDRESA SCHAFRANSKI DA SILVA CALDEIRA 23/10/1986 5,25 
737º 3467 ANDRESSA PACHECO LOPES 11/09/1987 5,25 
738º 3338 KEILA CRISTIANI NUNES 07/11/1987 5,25 
739º 1938 ELLEN DE OLIVEIRA SCHROTT 28/01/1988 5,25 
740º 1016 KELLY CRISTINA VARGAS 29/10/1988 5,25 
741º 1611 CAROLINE FERREIRA PIRES DA SILVA 14/02/1989 5,25 
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742º 493 LARISSA GONÇALVES DOLGAN 30/09/1989 5,25 
743º 2460 CAROLINA OURIQUES DE REZENDE 14/10/1989 5,25 
744º 536 ANA PAULA ZARPELON 12/07/1990 5,25 
745º 3393 MARJORIE AMANDA PINTO FOGAÇA 22/07/1990 5,25 
746º 1223 PATRICIA ANDRIELI BERALDO DA SILVA 12/09/1990 5,25 
747º 72 GEMIMA LAIS DA SILVA MILDENBERG 14/09/1990 5,25 
748º 227 DANIELE APARECIDA DA SILVA JULIO 20/01/1991 5,25 
749º 1670 INGRID CRISTINA LIGOSKI DE AVILA 21/05/1991 5,25 
750º 2043 BRUNA CRISTINA RIBAS DO CARMO 09/09/1991 5,25 
751º 151 RHAYZA JEANINE DE OLIVEIRA MAGALHÃES 14/10/1991 5,25 
752º 2976 PRISCIANE PAOLA BATISTA CORDEIRO 13/11/1991 5,25 
753º 3175 JENYFFER MAYARA DOS SANTOS DE ANDRADE 17/06/1993 5,25 
754º 2365 NAYANA PAULA OSTACHEVSKI 06/09/1993 5,25 
755º 421 CRISTIANE DE FATIMA DONNER PEREIRA 22/03/1994 5,25 
756º 2892 BRUNA THAIS MACHADO 31/03/1994 5,25 
757º 905 JADY PEREIRA MEDINA 08/04/1994 5,25 
758º 1290 MARCELA ROCHA 01/07/1994 5,25 
759º 1339 JOANA ALANA RIBEIRO COELHO 24/06/1995 5,25 
760º 428 KARINE APARECIDA DA SILVA MENDES 05/08/1995 5,25 
761º 2080 MUNICK GEOVANNA HANISCH 08/11/1995 5,25 
762º 2923 ELIELLE DA CONCEIÇÃO CARNEIRO 10/11/1995 5,25 
763º 507 LORENA CAVALLI 14/01/1996 5,25 
764º 433 RAFHAELLA GONÇALVES DA SILVA 29/06/1996 5,25 
765º 1608 AMANDA DORNELLES ROCHA RODRIGUES 01/07/1996 5,25 
766º 1650 KETLEN SAIDES SANTANA DOS SANTOS 18/08/1996 5,25 
767º 2532 MARIANA SANTOS KIEL 28/08/1996 5,25 
768º 602 POLIANA CRISTINE DE SOUZA BUENO 06/10/1996 5,25 
769º 195 MURILO EDUARDO MACHADO 23/11/1996 5,25 
770º 547 LUANA LARA DE OLIVEIRA 10/01/1997 5,25 
771º 1412 EVELIZE BORDINHAO COSTA 16/01/1997 5,25 
772º 352 KETTLYN APARECIDA MARCONDES AVILA OLIVEIRA 04/03/1997 5,25 
773º 63 ALINE RAYANE MAIER 08/03/1997 5,25 
774º 2499 MARIANE CHAVES DE OLIVEIRA 28/03/1997 5,25 
775º 1152 LAURA ANSEM GRAZZINI 16/04/1997 5,25 
776º 1895 KAREN JAMILA TABORDA DA SILVA 01/07/1997 5,25 
777º 269 NAYLA CAROLINE MARIA SMANIOTTO 06/07/1997 5,25 
778º 1424 HANA MELLORY CASTANHO 18/07/1997 5,25 
779º 1074 LOUISE GONÇALVES DOS SANTOS KOVALSKI 23/10/1997 5,25 
780º 3109 RENATA MARQUES KAPP 22/03/1998 5,25 
781º 651 MILENA CAROLINE VAVRZYCKI 03/10/1998 5,25 
782º 1692 ANDRESSA SZVED 25/11/1998 5,25 
783º 2036 STHEFANY LETYCIA LOPES PEDROSO 25/02/1999 5,25 
784º 1361 ANALU GOMES FARIAS HEIRICH 04/05/1999 5,25 
785º 3557 NICOLLE EMANUELLE DE MORAIS 24/05/1999 5,25 
786º 447 JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA 18/06/1999 5,25 
787º 328 SOLIANE JOSLIN 11/10/1999 5,25 
788º 2775 PALOMA APARECIDA IENK 20/07/2000 5,25 
789º 928 ISABELLY CAMARGO PEREIRA FINATTI FERREIRA 04/08/2000 5,25 
790º 836 KETLYN PADILHA GONÇALVES 03/10/2000 5,25 
791º 545 TALITA LAHANA PAES 06/03/2001 5,25 
792º 18 GISLAINE GEBILUKA 28/03/2001 5,25 
793º 1984 JACQUELINE DMENJEON 25/11/2001 5,25 
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794º 1889 CINDI DOMILIQUE MANOSSO 29/12/2001 5,25 
795º 3382 KAYNAN MOREIRA GOMES 05/11/2002 5,25 
796º 667 GABRIELA CRISTINA BARBOSA 11/01/2003 5,25 
797º 1658 LUCIA HELENA SCHILLER 23/01/2003 5,25 

798º 491 
JÚLIA GABRIELA DE ALMEIDA MARTINS DOS 
SANTOS 15/04/2003 5,25 

799º 1330 SAMYRA APARECIDA DOLINSKI MARQUES 12/06/2003 5,25 
800º 296 JEAN CARLOS DIAS GONÇALVES 21/11/2003 5,25 
801º 3621 MYLENA ZADRA SALLES DE ALMEIDA 12/08/2004 5,25 
802º 2737 MARIA EDUARDA MARTINS 07/10/2005 5,25 
803º 967 EMILLY NATANY DE ALMEIDA FERRAZ 07/12/2005 5,25 
804º 3584 SONIA MARIA PISTUNE BONAMENTE 25/10/1961 5 
805º 1142 ISABEL DUTKO RUDNIK 04/04/1962 5 
806º 3067 MARILEIDE GOMES DE SOUZA JAIME 27/11/1964 5 
807º 3433 LUCELIA APARECIDA COSTA FRANCO 20/08/1965 5 
808º 3172 ELIANE CRISTINA DE MATOS 11/03/1973 5 
809º 3503 SIMONE MARIA ZUBER PACHECO 20/10/1974 5 
810º 3493 ALIKSA MARTINS HOJO SIKORSKI 23/02/1975 5 
811º 2848 MARCIA APARECIDA RODRIGUES 19/02/1976 5 
812º 2204 SIMONE APARECIDA FERREIRA 24/11/1977 5 
813º 1805 CLEIDE APARECIDA CARNEIRO 22/03/1978 5 
814º 3011 ADRIANE DE LARA LOPES 19/05/1978 5 
815º 1728 ELIANA MARIA GEBELUKA DE PROENÇA 29/08/1978 5 
816º 3457 SILVIA CRISTIANE DE MELO 16/03/1979 5 
817º 2072 GILMARA JAQUELINE PEREIRA 09/07/1979 5 
818º 154 GISELE DO PRADO SANTOLIN 14/01/1980 5 
819º 3274 ANGELA CRISTINA ROSA 21/01/1980 5 
820º 1986 MARIA JOCINEA ELIAS DE ALMEIDA 08/11/1980 5 
821º 1469 DARYANE LUCAS ROSTIROLLA 13/04/1981 5 
822º 2027 KAIRA BARBOSA DA ROSA 19/05/1981 5 
823º 362 FABIANE CRISTINA FERREIRA 25/06/1981 5 
824º 2748 ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA 30/01/1982 5 
825º 2514 GISELY POISLER SCHULTZE GALVAO 08/03/1982 5 
826º 218 ALINE RAMOS SILVA 14/05/1983 5 
827º 1376 ANIELE APARECIDA GONÇALVES 24/05/1983 5 
828º 2645 LUCIANE DE FÁTIMA VIDAL 30/06/1983 5 
829º 1231 LISANGELA TURRA DE LARA 10/05/1984 5 
830º 803 MONICA REGINA DE OLIVEIRA COSTA 27/06/1984 5 
831º 482 ELAINE MACIEL DE LARA 04/10/1984 5 
832º 2242 ADRIELY CRISTINA CAMARGO PASSOS 14/04/1985 5 
833º 3171 ALDREY CRISTINE CUSTODIO 31/05/1985 5 
834º 2741 SORAYA DA SILVA DOS SANTOS 31/08/1985 5 
835º 2966 VANUSA APARECIDA BRAGA 21/09/1986 5 
836º 3594 NATALIEH TEIXEIRA MACHADO 20/12/1987 5 
837º 1607 KARINE CRISTINE MACHADO RIBEIRO 18/01/1988 5 
838º 2949 NAYARA IASSANA DA SILVA 09/12/1988 5 
839º 1336 SILVANA DOMINGA DA SILVA LIMA 28/01/1989 5 
840º 2749 ARILDA GONCALVES DOS SANTOS 29/09/1989 5 
841º 1784 ADRIELLE FERNANDA MACHADO DE PAULA 24/11/1990 5 
842º 3311 KATY MEURLY CARDOZO FERREIRA 30/11/1990 5 
843º 3077 PRISCILA DE SOUZA REDA 04/01/1991 5 
844º 2038 JANILSE DE ANDRADE LOVATO 25/05/1991 5 
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845º 546 BIANCA FURNALITTO 24/12/1991 5 
846º 484 LAIS ISABEL CARNEIRO DE CAMARGO 14/02/1992 5 
847º 487 RAQUEL GONÇALVES 08/05/1992 5 
848º 2733 JESSICA MONTEIRO STOCCO 03/06/1992 5 
849º 771 CINTIA CAROLINE FERREIRA 14/07/1992 5 
850º 1810 MARCELA DARIANE STACOSKI DE BOMFIM 06/11/1992 5 
851º 2280 LAYSA ADRIELY FERREIRA DE LIMA 18/12/1992 5 
852º 220 VIVIANE RODRIGUES MARQUES 17/01/1993 5 
853º 3130 EMANUELLA BISMAIA PENTEADO 30/01/1993 5 
854º 2297 MARIANE MEYRELLE MACEDO 22/02/1993 5 
855º 2402 GLACIELI FERREIRA CAVALIM 27/02/1993 5 
856º 3137 JEISSIANE ASSIS DE MORAES 02/01/1994 5 
857º 1847 VERONICA DE FATIMA MOREIRA DE LARA 28/01/1994 5 
858º 3022 TIELLE APARECIDA STRESSER TEIXEIRA 20/04/1994 5 
859º 1747 KETLEN PRÉCOMA 09/05/1994 5 
860º 130 LILIANE GONÇALVES 28/05/1994 5 
861º 2008 DANIELA FRANCISCO SANTOS 02/07/1994 5 
862º 2926 THAIS GRABICOSKI AMANCIO 08/08/1994 5 
863º 105 BRENDA PRISCILA DE ANDRADE 10/08/1994 5 
864º 3127 SILNEIA GERONIMO BORGES 20/08/1995 5 
865º 1596 AMANDA VALENTINA CARVALHO 27/08/1995 5 
866º 93 KAROLINE CARNEIRO DE JESUS 29/09/1995 5 
867º 3268 NATÁLIA FERREIRA GONÇALVES 23/12/1995 5 
868º 1477 ANDRESSA CAROLINE IAROCHINSKI 28/04/1996 5 
869º 1947 CRISTIELI ALVES DA SILVA PEREIRA 04/05/1996 5 
870º 2383 PHALOMA EDUARDA DOS SANTOS 18/06/1996 5 
871º 605 ANA PAULA DE ALMEIDA FERREIRA 30/06/1996 5 
872º 1628 EMILY C O PONTES 22/08/1996 5 
873º 2151 MARYMAR MICHELY PEREZ MELO 19/12/1996 5 
874º 1734 BRUNA RODRIGUES DA SILVA 12/06/1997 5 
875º 3359 ESTÉFANI CORREIA BORGO LIEBEL 28/07/1997 5 
876º 3384 JULIANE APARECIDA IGNÁCIO 14/09/1997 5 
877º 3336 FERNANDA LEIRIA VIDAL 30/01/1998 5 
878º 993 HEVELIN KANANDA KWIATOWSKI FOGAÇA 03/03/1998 5 
879º 3577 TATIANE LUSTOSA AZEVEDO 26/03/1998 5 
880º 3343 THAYNA NATALY RODRIGUES 16/04/1998 5 
881º 1901 LAYANE VIEIRA DA SILVA 02/08/1998 5 
882º 2342 JULIANA FARIA DOS SANTOS 15/08/1998 5 
883º 3472 LOREANE SOUZA DA ROSA 19/10/1998 5 
884º 3117 HELOISE BIANEK CHAGAS 25/11/1998 5 
885º 995 SABRINA APARECIDA BAUER 18/02/1999 5 
886º 1955 DANIELE CRISTINA ZIPPERER 09/04/1999 5 
887º 189 RAISSA IANZEN EVANGELISTA 11/05/1999 5 
888º 397 PRISCILA APARECIDA DE SOUZA BITOBROVEC 14/06/1999 5 
889º 2544 MAXILAINE FRANCIELLE FREITAS 26/08/1999 5 
890º 1613 JULIANA DA SILVA PEREIRA 09/01/2000 5 
891º 2520 MILLENE LUIZE DE MORAES 16/03/2000 5 
892º 3269 DAISA PEREIRA DE ANHAIA 08/04/2000 5 
893º 2416 MAYTE VEDAM DIMBARRE 25/04/2000 5 
894º 1053 GUSTAVO VINICIUS ALVES 20/05/2000 5 
895º 798 JULIANA DE FÁTIMA BLANC 30/06/2000 5 
896º 2576 ADRIELEN WOLF LOPES 10/08/2000 5 
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897º 3300 BEATRIZ RIBEIRO DE CARVALHO 22/09/2000 5 
898º 2200 NATHIELEN APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA 30/09/2000 5 
899º 1384 ALANNA LEANDRA LARANJEIRA 17/10/2000 5 
900º 1250 ANDRIÉLI GMACH 02/11/2000 5 
901º 371 MARIA EDUARDA MIRANDA WEIBER 15/12/2000 5 
902º 1287 BRUNA LORENA DE LARA 25/01/2001 5 
903º 884 THAYNA DE AVILA DOMINGUES 25/06/2001 5 
904º 2398 CAROLINA GALVAN 04/09/2001 5 
905º 599 PATRICIA LEONOR DA SILVA OTT 17/09/2001 5 
906º 251 JÉSSICA FERNANDA CAMPOS DA SILVA 22/02/2002 5 
907º 3232 STEPHANY KAYLANE ANTUNES 07/07/2002 5 
908º 2302 MARCOS FELIPE DA SILVA 09/07/2002 5 
909º 506 EMANUELY KOCHANIUK LEPINSKI 04/09/2002 5 
910º 1529 MARIA EDUARDA KICHILESKI PEREIRA 15/10/2002 5 
911º 588 HELENA APARECIDA RADECK 26/02/2003 5 
912º 2890 JULIA MAIZA MARTINS 26/02/2003 5 
913º 2126 LETICIA ANDREATA 04/04/2003 5 
914º 477 KAUANDRA PADILHA 26/06/2003 5 
915º 1369 KERLLYM MONNIQUE STASSUN 15/07/2003 5 
916º 2466 CAROLINE DE ANDRADE FERREIRA 31/12/2003 5 
917º 1220 JÚLIA DE ANDRADE BUDIN ZAREMBA 19/02/2004 5 
918º 1766 KAWANY NATHIELLY BANFI DE JESUS 26/02/2004 5 
919º 898 ANNA CLARA ARAUJO DAVILA SILVA 02/03/2004 5 
920º 264 CRISTIANE MARTINS 30/04/2004 5 
921º 1859 KATHLEEN RODRIGUES GRAMKOW 19/08/2004 5 
922º 3003 MARIA FERNANDA COSTA DE ALBUQUERQUE 24/09/2004 5 
923º 1587 KAROLINA ARRUDA DE LIMA 27/03/2005 5 
924º 1473 MILDRED ALANA PINHEIRO 30/05/2005 5 
925º 2189 KAUANY MONTEIRO DA SILVA SELMER 08/07/2005 5 
926º 1946 ODYLLON TOZETTO MARCHI 01/09/2005 5 
927º 3210 MARIA RITA DE OLIVEIRA MOURA 31/12/2005 5 

  
PROFESSOR 40 HORAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA  
Classificação Nº Inscr Nome Completo Dt Nasc Nota final 

1º 97 ANATAN NUNES DA SILVA 03/08/1991 10 
2º 2628 ADERLANE PRISCILA SAFONOFF DINIZ 11/12/1985 8 
3º 1379 MAYSA PINHEIRO GOMES 02/11/1982 5,25 
4º 1599 ANDRESA SCHAFRANSKI DA SILVA CALDEIRA 23/10/1986 5,25 
5º 545 TALITA LAHANA PAES 06/03/2001 5,25 
6º 1142 ISABEL DUTKO RUDNIK 04/04/1962 5 

  
PROFESSOR 40 HORAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 
AFRODESCENDENTES  
Classificação Nº Inscr Nome Completo Dt Nasc Nota final 

1º 2321 EVELISE DOS SANTOS DO NASCIMENTO 22/06/1979 16,25 
2º 2301 MERYLIN RICIELI DOS SANTOS 23/08/1989 15,5 
3º 1788 MIRIAN TEREZINHA DOS SANTOS RODRIGUES 13/01/1986 10,5 
4º 2048 SOLAINE HELLEN DOS SANTOS 01/01/1993 10,5 
5º 327 ALICE NAYARA BRANCO 10/11/1998 10,5 
6º 524 KATIA MARIA MACHADO 14/10/1982 10,25 
7º 3466 SILVIA MARIA DOS SANTOS HURKO 16/03/1968 10 
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8º 3364 FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA 10/05/1983 10 
9º 116 NOEMI THOMAZ 15/12/1989 10 

10º 98 KARINE JOSIANE SOARES NEVES 17/06/1990 10 
11º 517 SIMONE TEREZINHA ANTUNES 11/09/1982 9,75 
12º 2468 SHEILA GONÇALVES 09/11/1984 9,5 
13º 381 MIRANDA JACQUELINE GONÇALVES DE JESUS 10/07/1985 9,5 
14º 552 GABRIELLE CRISTINE DOMINGOS REIS 26/10/1999 9,5 
15º 1217 CAMILA CRISTINA DA LUZ PUL 09/10/1990 9,25 
16º 516 SABRINA DE OLIVEIRA 01/04/1987 9 
17º 509 MARÍLIA CRISTINA MARQUES MANOSSO 13/05/2000 7,5 
18º 323 ANA BEATRIZ CARNEIRO 21/03/2004 6,75 
19º 521 ANDREIA GONÇALVES 15/02/1989 6,5 
20º 3351 SUELEN DE SOUZA BUENO DE OLIVEIRA 19/06/1996 6,5 
21º 3060 FRANCIELLY DA ROSA 24/09/1998 6,5 
22º 1555 KEILA DE OLIVEIRA 05/04/1989 6,25 
23º 1799 NAYANE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 12/05/1992 6,25 
24º 2260 ADÉLIA THALITA DE ARRUDA PEDRON 23/02/2000 6,25 
25º 423 NATACHA DOS SANTOS VITORIANO DA SILVA 29/07/2000 6,25 
26º 1163 VITÓRIA ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA 25/02/2001 6,25 
27º 2440 ANTONIA DANIELE OLIVEIRA 13/06/1989 6 
28º 1028 THIAGO DELEON DOS SANTOS DE ALMEIDA 23/07/1994 6 
29º 1541 NOEMI DE OLIVEIRA 28/03/1997 6 
30º 525 CAROLINE APARECIDA SANTIAGO ALIBOSEK 02/07/1997 6 
31º 1406 FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS 05/10/1997 6 
32º 510 MICHELE CRISTINA PAITCH 08/04/1989 5,75 
33º 2806 FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS 25/04/2002 5,75 
34º 1897 LICIA MARA LADEIRA AFONSO 06/09/1970 5,5 
35º 2292 ELAINE CHRISTINA GONCALVES 23/02/1975 5,5 
36º 1032 CARLA DE CASSIA GONCALVES 01/12/1985 5,5 
37º 666 JOCÉLIA ODÍLIA DOS SANTOS ANDRADE 23/03/1988 5,5 
38º 2997 ANA RAQUEL DE OLIVEIRA FERREIRA DE MELO 30/09/1996 5,5 
39º 3636 ADRIA EMANUELLY ESTEVES 08/09/1999 5,5 
40º 541 CIBELY BELO ROGALSKI 19/09/2002 5,5 
41º 1199 ALICE FIGUEREDO DOS SANTOS 30/05/2003 5,5 
42º 1840 GISELE CRISTINA MACHADO 10/11/2003 5,5 
43º 951 CLAUDIA MARIA GUERREIRO 06/05/1974 5,25 
44º 2940 CINTHIA DOS SANTOS ARAÚJO RODRIGUES 26/01/1978 5,25 
45º 3373 GABRIELA CRISTINA FREIRE CORRÊA 20/12/1983 5,25 
46º 1516 ROSEANE PEREIRA DA SILVA 04/05/1984 5,25 
47º 1819 DANIELLE DE OLIVEIRA SANTOS TEIXEIRA 28/07/1985 5,25 
48º 1611 CAROLINE FERREIRA PIRES DA SILVA 14/02/1989 5,25 
49º 269 NAYLA CAROLINE MARIA SMANIOTTO 06/07/1997 5,25 
50º 2027 KAIRA BARBOSA DA ROSA 19/05/1981 5 
51º 1376 ANIELE APARECIDA GONÇALVES 24/05/1983 5 
52º 2733 JESSICA MONTEIRO STOCCO 03/06/1992 5 
53º 2280 LAYSA ADRIELY FERREIRA DE LIMA 18/12/1992 5 
54º 2466 CAROLINE DE ANDRADE FERREIRA 31/12/2003 5 
55º 1859 KATHLEEN RODRIGUES GRAMKOW 19/08/2004 5 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM 36277.22.01 

PROCESSO: SEI – 36277/2022 

OBRA SMIP: 

RUA GUAMIRIM 
RUA PINHEIRO 
RUA PERI 
RUA MOGNO 
RUA CEDRILHO 
RUA IPÊ 
RUA IMBUIA 
RUA BAMBU 
RUA CATUABA 
RUA OLIVEIRA 
RIA JACARANDÁ 
RUA SUCUPIRA 
RAU MARMELEIRO 
RUA PEROBA 

TRECHO: 

RUA GUAMIRIM, ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA PAU-BRASIL 

RUA PINHEIRO, ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA PEROBA 

RUA PERI, ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA CEDRILHO 

RUA MOGNO, ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA CEDRILHO 

RUA CEDRILHO, ENTRE RUA PERI E RUA JOAQUIM SEVERIANO 

DE SOUZA 

RUA IPÊ, TODA EXTENSÃO 

RUA IMBUIA, TODA EXTENSÃO 

RUA BAMBU, ENTRE RUA OLIVEIRA E RUA IMBIRA 

RUA CATUABA, TODA EXTENSÃO 

RUA OLIVEIRA, ENTRE RUA BAMBU E RUA CATUABA 

RIA JACARANDÁ, ENTRE RUA OLIVEIRA E RUA IMBIRA 

RUA SUCUPIRA, TODA EXTENSÃO 

RAU MARMELEIRO, TODA EXTENSÃO 

RUA PEROBA, ENTRE RUA OLIVEIRA E RUA IMBIRA 
 

Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de 
Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos a 
seguir relacionados. 
 
1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA 
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento – SMIP, localizada na Av. Visconde de 
Taunay n° 950, é o órgão municipal responsável pela elaboração do projeto, pela licitação da obra, 
detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos e natureza técnica sobre a mesma. 
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2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - requisito a) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas 
de execução estão assim discriminadas: 

A. Galerias de águas pluviais: 
Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do 
assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de 
ligação e alas de destinação da água captada. 
 

B. Sub-base: 
Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de 
defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da 
sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor. 
 

C. Meio fio: 
Execução do meio fio ao longo da via pela Equipe de Meio fio, podendo ser em concreto pré-
moldado ou extrusado (moldado in loco). 
 

D. Base: 
Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita 
graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base. 
 

E. Revestimento: 
Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de 
ligação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica de Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação 
através do rolo compactador de pneus. 
 

F. Material: 
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa 
CONTRATADA. 
 

G. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e 
execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, 
tudo conforme previsto em memoriais e projetos.  
 

3  ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA - requisito b) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
O custo total da execução desta obra será conforme o seguinte orçamento: 
 

Largura do pavimento (MF/MF) (m): 7,00 Área (m²): 32.998,52 Custo m²: R$ 218.20 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTID 
CUSTOS 

Unitário/R$ Parcial R$ 
Subtotal 

R$ 
SERVIÇOS PRELIMINARES    112.485,14 
Demolição de Concreto Simples e blocos de 
concreto m3 506,85 133,55 67.689,82 

  
  
  
  
  

Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte m3 1.174,58 30,87 36.259,41 
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES un 1,00 3.639,03 3.639,03 
Remoção de cercas m 19,44 12,03 233,86 
Remoção manual de entulho m3 506,85 9,20 4.663,02 
TERRAPLENAGEM    113.516,60 
Compactação de Aterros 100% P.N. m3 1.048,51 8,33 8.734,09 

  
  
  
  

Destocamento árvores diam. > 30cm un 3,00 62,13 186,39 
Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. m3 5.386,42 11,95 64.367,72 
Remoção da Camada Superficial m3 4.812,01 8,36 40.228,40 
BASE / SUB-BASE    1.185.733,60 
Regularização compac.subleito 100% PN m2 25.236,84 3,20 80.757,89 

  
  
  

Brita 4A m3 3.649,87 175,67 641.172,66 
Brita Graduada m3 2.367,55 195,90 463.803,05 
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REVESTIMENTO    1.684.658,69 
Imprimação com Emulsão EAI - exclusive 
emulsão m2 21.303,14 0,49 10.438,54 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fornecimento de emulsão EAI - imprimação ton. 23,44 4.506,48 105.631,89 
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive 
emulsão  m2 21.303,14 0,34 7.243,07 
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de 
ligação ton. 10,64 4.221,75 44.919,42 

CBUQ  (Quantidade menor que 10000 
toneladas)  Ton. 2.556,37 249,50 637.814,32 

Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade 
menor que 10000 toneladas) Ton. 145,72 6.029,45 878.611,45 

MEIO-FIO E SARJETA   275.672,88 
Arrancamento de Meio-Fio m 229,07 14,11 3.232,18   

  
  
  
  
  

Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) 
- Pré-Moldado m 4.391,22 48,90 214.730,66 

Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-
(0,031 m3) - Pré-Moldado m 1.186,74 42,35 50.258,44 
SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA     
Carga manobra e descarga de entulho m3 9,16 9,20 84,30 

 
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 8 - (0,023 m3) 
- Pré-Moldado m 205,16 35,91 7.367,30 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO    782.213,89 
Regularização e Compactação p/ assentamento 
de calçadas/lajotas/blocos m2 9.259,11 2,62 24.258,87 

  
  
  
  
  

Lastro de Brita m3 277,80 203,36 56.493,41 
Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) m3 536,86 503,17 270.131,85 
Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) m2 1.589,86 39,97 63.546,70 
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - 
Modelo 06 - 7,65 m2 m2 625,70 508,67 318.274,82 
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO    49.508,24  
Malha de Ferro (ENTRADA DE GARRAGEM)  m² 1.589,86 31,14 49.508,24   
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO    45.099,28 
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina 
acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)  m2 993,29 26,96 26.779,10 

  
  

Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 
m2/ud) + suporte METÁLICO un 37,00 495,14 18.320,18 
SERVIÇOS DIVERSOS      299.404,04 
Lastro de Brita m3 238,49 203,36 48.499,33   
Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa m3 481,99 520,56 250.904,71   
DRENAGEM      2.559.952,63 
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 11.538,83 8,75 100.964,76 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Limpeza e desobstrução de bueiros simples m 100,00 79,36 7.936,00 
Reaterro e apiloamento mecânico m3 7.188,42 29,58 212.633,46 
Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m un 1,00 1.883,64 1.883,64 
Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m un 1,00 4.654,60 4.654,60 
Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação 
Simples CA-1 m 3.246,79 197,69 641.857,92 
Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação 
Simples CA-1 m 394,20 251,41 99.105,82 
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação 
Simples CA-1 m 424,30 365,77 155.196,21 
Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação 
Simples CA-1 m 493,32 484,83 239.176,34 
Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação 
Simples CA-1 m 360,00 746,00 268.560,00 
B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m un 174,00 4.621,01 804.055,74 
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B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m un 7,00 1.661,61 11.631,27 
B.L. Simples alvenaria H até 2,50 m un 3,00 1.895,31 5.685,93 

  
  
  
  

C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 un 1,00 475,94 475,94 
C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 un 3,00 723,26 2.169,78 
C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 un 3,00 1.321,74 3.965,22 
ENSAIOS TECNOLÓGICOS 
(Os custos com mobilização e 
desmobilização de equipe e equipamentos 
para a extração de amostras para os 
ensaios tecnológicos, exceto da capa 
asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)    

141.423,18 

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método 
Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Terraplenagem  un 40,00 133,06 5.322,40 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método 
Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito un 40,00 133,06 5.322,40 
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método 
Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-
base e Base un 40,00 133,06 5.322,40 
Ensaio de Granulometria do Agregado un 40,00 135,66 5.426,40 
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de 
Ligante Betuminoso un 50,00 89,45 4.472,50 
Ensaio de Determinação da Taxa de 
Espalhamento do Agregado un 62,00 52,38 3.247,56 
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 
Betuminosas un 54,00 161,14 8.701,56 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 
Mistura Asfáltica un 62,00 94,27 5.844,74 
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 54,00 76,82 4.148,28 
Ensaio de tração por compressão diametral - 
misturas betuminosas un 62,00 207,46 12.862,52 
Extração de corpo de prova de concreto 
asfáltico com sonda rotativa un 28,00 125,64 3.517,92 
Mobilização e desmobilização de equipamento e 
equipe para extração de corpos de prova da 
capa asfáltica. gb 14,00 5.516,75 77.234,50 
PREÇO TOTAL 7.200.159,93 7.200.159,93 
 

 
4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO- requisito c) do 
inciso I, Artigo 82 do CTN 
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária 
denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite 
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor 
referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante 
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para 
esta obra. 
 
5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA- requisito d) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
Obra de pavimentação dos seguintes logradouros: 
 
OBRA: RUA GUAMIRIM 
TRECHO: ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA PAU-BRASIL; 
 
OBRA: RUA PINHEIRO 
TRECHO: ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA PEROBA; 
 
OBRA: RUA PERI 
TRECHO ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA CEDRILHO; 
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OBRA: RUA MOGNO 
TRECHO: ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA CEDRILHO; 
 
OBRA: RUA CEDRILHO 
TRECHO: ENTRE RUA PERI E RUA JOAQUIM SEVERIANO DE SOUZA; 
 
OBRA: RUA IPÊ 
TRECHO: TODA EXTENSÃO; 
 
OBRA: RUA IMBUIA 
TRECHO: TODA EXTENSÃO; 
 
OBRA: RUA BAMBU 
TRECHO: ENTRE RUA OLIVEIRA E RUA IMBIRA; 
 
OBRA: RUA CATUABA 
RECHO: TODA EXTENSÃO; 
 
OBRA: RUA OLIVEIRA 
TRECHO: ENTRE RUA BAMBU E RUA CATUABA; 
 
OBRA: RIA JACARANDÁ 
TRECHO: ENTRE RUA OLIVEIRA E RUA IMBIRA; 
 
OBRA: RUA SUCUPIRA 
TRECHO: TODA EXTENSÃO; 
OBRA: RUA MARMELEIRO 
TRECHO: TODA EXTENSÃO; 
 
OBRA: RUA PEROBA 
TRECHO: ENTRE RUA OLIVEIRA E RUA IMBIRA. 
 
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadastrais, consta do Anexo I deste Edital. 
 
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA 
requisito e) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
 
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por 
cento) da valorização agregada posteriormente à obra. 
 
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL requisito dos incisos II e III, Artigo 82 do CTN 
 
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da 
publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo 
ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei 
nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n. º 9.818/2008. 
 

Ponta Grossa/PR, 18 de julho de 2022. 
 

Claudio Grokoviski 
Secretário Municipal da Fazenda 

 
ANEXO I 

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadastrais, conforme informação extraídas do Sistema Geoprocessamento da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e planejamento - SMIP.  
 

RUA GUAMIRIM 
ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA PAU-BRASIL 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 
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ESPOLIO DE MARIO DA LUZ FILISBINO 97150 04 25 13,10 45,85 
ESPÓLIO DE LUIZ LOBACZ 97151 04 24 11,70 40,95 
JUSSARA RODRIGUES 97152 04 23 11,70 40,95 
IRACEMA GUERLINGUER PIRES 97153 04 22 11,70 40,95 
FRANCISCO DA LUZ E SOUZA 97154 04 21 11,70 40,95 
JANIO DOMINGUES DE LIMA 97155 04 20 11,70 40,95 
CRISTIANE MIKA ANTUNES 97156 04 19 11,70 40,95 
CLAUDINEI CORREA DO PRADO 97157 04 18 11,70 40,95 
CLAUDINEI CORREA DO PRADO 97158 04 17 11,70 40,95 
LEONICE DA APARECIDA CUNHA 97159 04 16 11,70 40,95 
CLAUDINEI CORREA DO PRADO 97160 04 15 11,70 40,95 
CLAUDINEI CORREA DO PRADO 97161 04 14 11,70 40,95 
CLAUDINEI CORREA DO PRADO 97162 04 13 15,00 52,50 
CLAUDINEI CORREA DO PRADO 97189 05 01 12,50 43,75 
CLAUDINEI CORREA DO PRADO 97164 05 02 11,70 40,95 
EDIVAR GONSALVES DOS SANTOS 97165 05 03 11,70 40,95 
CLAUDINEI CORREA DO PRADO 97166 05 04 11,70 40,95 
ANIA MARIA NOVAK 97167 05 05 11,70 40,95 
OSCAR NECKE DE SOUZA 97168 05 06 11,70 40,95 
JOSE JONAS VALTER 97169 05 07 11,70 40,95 
NERI RIBEIRO 97170 05 08 11,70 40,95 
ADAO CARNEIRO 97171 05 09 11,70 40,95 
ZACARIAS LIBANIO 97172 05 10 11,70 40,95 
CRISTIANE PATRICIA VARGES 97173 05 11 11,70 40,95 
EVA LIMA DE MEDEIROS 97174 05 12 11,70 40,95 
MARIO PEREIRA DE SOUZA 97175 05 13 17,10 59,85 

 
 

RUA PINHEIRO 
ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA PEROBA 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

ORLANDO DOS SANTOS SENES 97176 05 26 18,40 64,40 
ADAO NOEL DE LARA 97177 05 25 11,70 40,95 
JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA 97178 05 24 11,70 40,95 
OSVALDO DE ANDRADE 97179 05 23 11,70 40,95 
VALDIR RAIMUNDO DA SILVA 91780 05 22 11,70 40,95 
HELENA BACHUK 97181 05 21 11,70 40,95 
SADI AURELIO PINHEIRO 97182 05 20 11,70 40,95 
LUIS ROBERTO DE RAMOS 97183 05 19 11,70 40,95 
HAMILTON DE MOURA 97184 05 18 11,70 40,95 
MARIA HASSKO NOVISKI 97185 05 17 11,70 40,95 
MARIA VANDERNILZA DE SOUZA FERREIRA 97186 05 16 11,70 40,95 
CASSIMIRO FERREIRA BUENO E S/M 97188 05 15 11,70 40,95 
DIVONZIR FERREIRA DA LUZ 97189 05 14 17,10 59,85 
CASTURINA BERNADETE MEIRA 97482 06 01 12,50 43,75 
EDIVALDO XAVIER DA ROCHA 97190 06 02 11,70 40,95 
ESPÓLIO DE SONIA OLIVIERA DA SILVA 97191 06 03 11,70 40,95 
ESPOLIO DE ALTAMIR MENDONCA RIBEIRO 97192 06 04 11,70 40,95 
MARIA ISMENDE OLIVEIRA DA SILVA 97193 06 05 11,70 40,95 
ERLI LOPES DA LUZ 97194 06 06 11,70 40,95 
ADRIELLI RIBEIRO DE JESUS 97195 06 07 11,70 40,95 
VALDIR LANGE 97196 06 08 11,70 40,95 
EDRO ZUBEK 97197 06 09 11,70 40,95 
SILVIO FERNANDO LAURENTINO LEIN 97198 06 10 11,70 40,95 
GERSON LUIZ ANDRADE 97199 06 11 11,70 40,95 
MARLY HELENA RIBEIRO 97200 06 12 11,70 40,95 
NELSON JESSE GONCALVES 97201 06 13 11,70 40,95 
MARISE RODRIGUES ANDRADE 97202 06 14 12,80 44,80 
ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA 123130 15 03 143,00 500,50 
ESPÓLIO DE JUVINA DE LARA 97482 16 02 11,70 40,95 
COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA  97483 16 03 11,70 40,95 
EDGAR MARTINS DE OLIVEIRA 97484 16 04 11,70 40,95 
ETELVINA SANTOS PEREIRA 97485 16 05 11,70 40,95 
CLAUDINEI CORREA DO PRADO 97486 16 06 11,70 40,95 
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ALFREDO RODRIGUES 97487 16 07 11,70 40,95 
JURANDIR ALVES DA SILVA 97488 16 08 11,70 40,95 
ANALIA GONCALVES RIBEIRO 97489 16 09 11,70 40,95 
JOSE DE ALMEIDA SOARES 97490 16 10 11,70 40,95 
ESPÓLIO DE ALVIR MAIA 97491 16 11 11,70 40,95 
CLAUDINEI ELIAS MILEK 97492 16 12 11,70 40,95 
JOSE JAIR BATISTA 97493 16 13 11,70 40,95 
JORGE FERREIRA SIEBRE 97494 16 14 17,10 59,85 

 
 

RUA PERI 
ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA CEDRILHO 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

VANDERLEIA NICOLAU 97203 06 28 14,10 49,35 
NEUSA DE JESUS BATISTA 97204 06 27 11,70 40,95 
SEBASTIAO ROQUE DOS SANTOS 97205 06 26 11,70 40,95 
JOSE AILTON FERREIRA 97206 06 25 11,70 40,95 
SILVIO TADEU MIGLIORINI 97207 06 24 11,70 40,95 
SIDNEI DO ROCIO LOPES 97208 06 23 11,70 40,95 
LIOMAR BATISTA NEVES 97209 06 22 11,70 40,95 
JOSIELBA BATISTA DE LIMA 97210 06 21 11,70 40,95 
ESPÓLIO DE FLORISVAL MENDES PEREIRA 97211 06 20 11,70 40,95 
RICARDO MARTINS DE BARROS SOBRINHO 97212 06 19 11,70 40,95 
MARIA JUCELIA CARNEIRO 97213 06 18 11,70 40,95 
OSNIR PONTES LACERDA 97214 06 17 11,70 40,95 
TEREZINHA DELFINO 97215 06 16 11,70 40,95 
JEAN CARLOS ZACRESKA 97216 

06 15 17,10 59,85 WESLEY RODRIGO FRANCISCO PEREIRA 199190 
RONALDO ADRIANO SCHAFRANSKI 199191 
RAFAEL JONATHAN FERREIRA DE PAIVA 199192 
ADEMIR DA SILVA 97218 07 02 11,70 40,95 
SALETE APARECIDA FERREIRA DE LARA 97219 07 03 11,70 40,95 
JOAO RENANCI DIAS DE PONTES 97220 07 04 11,70 40,95 
ELIZABETH AP BETIM DE PAULA E SILVA 97221 07 05 11,70 40,95 
FRANCISCO CARLOS LUSQUEVIS 97222 07 06 11,70 40,95 
FRANCISCO CARLOS LUSQUEVIS 97223 07 07 11,70 40,95 
JOAO ANTUNES MACHADO E OUTROS 97224 07 08 11,70 40,95 
MARCELO MENDES DA ROCHA 97225 07 09 11,70 40,95 
AMBROSIO GASPAR LACHOWSKI 97226 07 10 11,70 40,95 
LUCILAINE DE JESUS OLIVEIRA SILVA 97227 07 11 11,70 40,95 
JULIO SEZAR MARTINS BORGES 97228 07 12 11,70 40,95 
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 97229 07 13 11,70 40,95 
CLEVERSON VENUKA 97230 

07 14 12,50 43,75 BRYAN ERICKSON DOS SANTOS 180992 
LEILA CRISTINA NUNES 180993 
ZILMA APARECIDA CORREIA DA SILVA 97246 07 01 20,20 70,70 
JOAO MARIA DOS SANTOS 97495 16 28 12,50 43,75 
MARCIA FATIMA OLIVEIRA CECCONELLO RIBEIRO 97496 16 27 11,70 40,95 
MIRNA LEDA WANDERBIST 97497 16 26 11,70 40,95 
EDSON LUIZ DE OLIVEIRA 97498 16 25 11,70 40,95 
PEDRO JORGE MARQUES ALMEIDA 97499 16 24 11,70 40,95 
MARCOS DE CAMPOS 97500 16 23 11,70 40,95 
ADENILSON LEMES DE OLIVEIRA 97501 16 22 11,70 40,95 
MARIA NOGUEIRA 97502 16 21 11,70 40,95 
ANTONIO PEREIRA NOGUEIRA 97503 16 20 11,70 40,95 
MARCIA FATIMA OLIVEIRA CECCONELLO RIBEIRO 97504 16 19 11,70 40,95 
ANDERSON JOSE ALVES 97505 16 18 11,70 11,70 LUIZ CHARLEN GONÇALVES 180317 
ORLANDO VIEIRA DA ROSA 97506 16 17 11,70 40,95 
MARLI DE FATIMA DA ROSA ANTUNES 97507 16 16 11,70 40,95 
TEREZA SOARES DE OLIVEIRA 97508 16 15 16,80 58,80 
IVETE TEREZINHA VIEIRA ROSA 97509 17 02 11,70 40,95 
CLARICE APARECIDA DOS SANTOS 97510 17 03 11,70 40,95 
MARIO JORGE KOCHIMBA 97511 17 04 11,70 40,95 
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LOURIVAL CACAO RIBEIRO 97512 17 05 11,70 40,95 
LUIS CELSO GOMES DANIEL 97513 17 06 11,70 40,95 
HAMILTO PEDROSO DOS SANTOS 97514 17 07 11,70 40,95 
EDINEIA APARECIDA RODRIGUES 97515 17 08 11,70 40,95 
ADEMIR DOS SANTOS RIBEIRO 97516 17 09 11,70 40,95 
TEODOMIRO TEIXEIRA DE ANDRADE 97517 17 10 11,70 40,95 
DALVA LUCIA CORREIA 97518 17 11 11,70 40,95 
OTONIEL ANTUNES DE OLIVEIRA 97519 17 12 11,70 40,95 
MARIA VOSNIAK 97520 17 13 11,70 40,95 
MARIA NOGUEIRA 97521 17 14 11,70 40,95 
FRANCISCO DE LEMOS COSTA 97522 17 15 11,70 40,95 
JOAO MARIA DE QUADROS 97523 17 16 11,70 40,95 
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 97524 17 17 11,70 40,95 
CLAUDINEI CORREA DO PRADO 97525 17 18 11,70 40,95 
LUIZ ANDRE SARTORI 97526 17 19 16,60 58,10 
MARIA SUELI MAMCASZ 97544 17 01 12,50 43,75 

 
 

RUA MOGNO 
ENTRE RUA MASSARANDUBA E RUA CEDRILHO 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

GISELE FERNANDA CERRI 97231 07 29 13,70 47,95 
REGINALDO ALMEIDA 97232 07 28 11,70 40,95 
LUIZ FERNANDO BODANESE 97233 07 27 11,70 40,95 
MAURI LUIZ CARDOSO 97234 07 26 11,70 40,95 
SIVALDO MOREIRA GOMES 97235 07 25 11,70 40,95 
MAURI FERREIRA 97236 07 24 11,70 40,95 
NEIVA MARIA DOMINGUES 97237 07 23 11,70 40,95 
ESPOLIO DE TEREZA DE JESUS LEMES FERNANDES 97238 07 22 11,70 40,95 
MARIA IZABEL MORAIS 97239 07 21 11,70 40,95 
JOAO PLEN JUNIOR 97240 07 20 11,70 40,95 
ESPÓLIO DE BERNADETE BERNARDO DUARTE 97241 07 19 11,70 40,95 
DIRCEU PIRES DE LIMA 97242 07 18 11,70 40,95 
VANDERLEI DA LUZ DE PAULA DANTAS 97243 07 17 11,70 40,95 
ANTONIO KULCHESKI 97244 07 16 11,70 40,95 
LUCI DO ROCIO PEDROSO 97245 07 15 13,10 45,85 
JUAREZ JOSE PADILHA 97247 08 02 11,70 40,95 
PAULO ROBERTO TERTULIANO DE ANDRADE 97248 08 03 11,70 40,95 
IRIA REGINA MARTINS 97249 08 04 11,70 40,95 
IVANIR DOS SANTOS RIBEIRO 97250 08 05 11,70 40,95 
LAURO ALVES PEDROSO 97251 08 06 11,70 40,95 
JOSE ALCEU MARTINS DA ROSA 97252 08 07 11,70 40,95 
LAURO ALVES DE LIMA 97253 08 08 11,70 40,95 
AUGUSTO TAMMENHAIN 97254 08 09 11,70 40,95 
MARIO DE JESUS ROSA 97255 08 10 11,70 40,95 
MARIA HELENA AVELINO 97256 08 11 11,70 40,95 
ROSA SERGIKI 97257 08 12 11,70 40,95 
JOSELIA CASTURINA DEZULINSKI 97258 08 13 11,70 40,95 
JOSELIA CASTURINA DEZULINSKI 97259 08 14 11,70 40,95 
BARBARA BATISTA DA SILVA 97260 08 15 12,50 43,75 
JOSELI MORAES DE JESUS 97276 08 01 15,90 55,65 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 132303 17 02 23,72 83,02 
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 97527 17 36 11,70 40,95 
ESPÓLIO DE DIMAS BRAZ 97528 17 35 11,70 40,95 
JAIR ALVES DE ALMEIDA 97529 17 34 11,70 40,95 
RAMINES DE JESUS RIBEIRO 97530 17 33 11,70 40,95 
ODETE CIRINO DOS SANTOS 97531 17 32 11,70 40,95 
MARIA EDITH CARDOSO DA SILVA 97532 17 31 11,70 40,95 
EDINA MENDES DO PRADO 97533 17 30 11,70 40,95 
ARLETE VAZ DE ALMEIDA 97534 17 29 11,70 40,95 
GILSON SOARES 97535 17 28 11,70 40,95 
ELY CAETANO CARDOSO 97536 17 27 11,70 40,95 
ESPÓLIO DE EUGENIO PEREIRA CARDOZO 97537 17 26 11,70 40,95 
ESPÓLIO DE EUGENIO PEREIRA CARDOZO 97538 17 25 11,70 40,95 
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PAULO UBIRAJARA DOS SANTOS 97539 17 24 11,70 40,95 
CLEUZA RIBEIRO DOS SANTOS 97540 17 23 11,70 40,95 
WILSON DE SOUZA FURTADO 97541 17 22 11,70 40,95 
PAULO UBIRAJARA DOS SANTOS 97542 17 21 11,70 40,95 
LUIZ AROLDO DE ALMEIDA 97543 17 20 12,50 43,75 
ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS NETO 97545 18 02 11,70 40,95 
EZAQUEL LEIRIA DE OLIVEIRA 97546 18 03 11,70 40,95 
ORLANDO FERNANDES CORREIA FILHO 97547 18 04 11,70 40,95 
JORGE DAVID MACHADO 97548 18 05 11,70 40,95 
DOLORES SOARES HARTMANN 97549 18 06 11,70 40,95 
JOAO ROSA CARNEIRO 97550 18 07 11,70 40,95 
IRENE DO ROCIO DA ROSA 97551 18 08 11,70 40,95 
MARIA DE FATIMA DO CARMO FERREIRA 97552 18 09 11,70 40,95 
TEREZA PEREIRA BARBOSA 97553 18 10 11,70 40,95 
PEDRO FERREIRA 97554 18 11 11,70 40,95 
CIRONEIA ALVES CARNEIRO 97555 18 12 11,70 40,95 
LUCAS TIAGO SILVA DA ROSA 97556 18 13 11,70 40,95 
ISAIAS RIBAS MACHADO 97557 18 14 11,70 40,95 
CARLOS CUNHA DA SILVA 97558 18 15 11,70 40,95 
ESPÓLIO DE DILAIR DIAS BATISTA 97559 18 16 11,70 40,95 
ISAIAS RIBAS MACHADO 97560 18 17 11,70 40,95 
ROSANE CANAVARRO MACHADO 97561 18 18 22,50 78,75 
RENATO BATISTA 97579 18 01 12,50 43,75 
 
 

RUA CEDRILHO 
ENTRE RUA PERI E RUA JOAQUIM SEVERIANO DE SOUZA 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

MARIA SUELI MAMCASZ 97544 17 01 23,50 82,25 
LUIZ AROLDO DE ALMEIDA 97543 17 20 23,50 82,25 
RENATO BATISTA 97579 18 01 23,50 82,25 
AMADEU DE JESUS FERREIRA 97578 18 19 23,50 82,25 
 
 

RUA IPÊ 
TODA EXTENSÃO 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

LUIZ ALBERTO MARTINS SPERANDIO 97286 20 20 14,10 49,35 
SELMA BONIG DE OLIVEIRA 97287 20 19 11,00 38,50 
LUCAS MIZEL 97288 20 18 11,00 38,50 
ARLETE FERREIRA 97289 20 17 11,00 38,50 
JOSE CORDEIRO DAS NEVES 97290 20 16 11,00 38,50 
VILSON ALVES MACHADO 97291 20 15 11,00 38,50 
LIDIANE APARECIDA NUNES COSTA 97292 20 14 11,00 38,50 
JOAO MARIA DE FRANÇA 97293 20 13 11,00 38,50 
TEREZINHA DE JESUS DA SILVA 97294 20 12 11,00 38,50 
JOCEANE APARECIDA DA SILVA FURMANIAK 97295 20 11 14,80 51,80 
JOAO CARLOS DALL SANTO 97297 21 02 11,00 38,50 
CLARICE CORREIA LIMEIRA BASTOS 97298 21 03 11,00 38,50 
ROBERTO CARLOS CUSTODIO 97299 21 04 11,00 38,50 
ESAU ALVES MACHADO 97300 21 05 11,00 38,50 
VALDIVIA AP ROMANEK DA LUZ 97301 21 06 11,00 38,50 
LUIZ AUGUSTO MIGUEL 97302 21 07 11,00 38,50 
JOAO FRANCISCO CHILA 97303 21 08 11,00 38,50 
CLAUDIA ADRIANA PEREIRA ALVES NUNES 97304 21 09 11,00 38,50 
UBIRATA LACERDA ROCHA 97305 21 10 14,10 49,35 
CLAUDIO RODRIGUES DE RAMOS 97316 21 01 15,00 52,50 
LUCAS RODRIGUES BETIM 97342 10 14 21,30 74,55 
EPAMINONDAS RAMOS 97343 10 13 11,00 38,50 
OSMAR ANTONIO VIEIRA 97344 10 12 11,00 38,50 
JAMIL DE SOUZA 97345 10 11 11,00 38,50 
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ESPOLIO DE SEBASTIAO FERRAZ 97346 10 10 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE LEOCADIA DMENJEON 97347 10 09 11,00 38,50 
ROGERIO BOITA 97348 10 08 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE IZIDORA PENDIK RIBEIRO 97349 10 07 12,50 43,75 
ELENI MENDES CARDOSO 97351 11 02 11,00 38,50 
ANTENOR CASTORINO MACHADO DE BONFIM 97352 11 03 11,00 38,50 
MARIA DA APARECIDA ELIZEU 97353 11 04 11,00 38,50 
SILVIO BARBOSA 97354 11 05 11,00 38,50 
LAURITA GONCALVES DE LARA 97355 11 06 11,00 38,50 
ELSA APARECIDA DA SILVA 97356 11 07 11,00 38,50 
ESPOLIO DE ARVELINO FRANCISCO DE MELLO 97357 11 08 11,00 38,50 
FRANCISCO CAMARGO 97358 11 09 11,00 38,50 
JOSE FRANCISCO DE CAMARGO 97359 11 10 08,60 30,10 
J & M INCORPORADORA LTDA 97372 

11 01 12,50 43,75 J & M INCORPORADORA LTDA 204658 
J & M INCORPORADORA LTDA 204660 
J & M INCORPORADORA LTDA 204661 
 
 

RUA IMBUIA 
TODA EXTENSÃO 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

ESPÓLIO DE JOSE NILCEU ROSA 97306 21 20 14,10 49,35 
JOSE JAIR CARLOS 97307 21 19 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE LAURIVAL BATISTA DOS SANTOS 97308 21 18 11,00 38,50 
CLEONICE FATIMA DE FARIAS 97309 21 17 11,00 38,50 
COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA  97310 21 16 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE ANGELA DE LOURDES FELIPE 97311 21 15 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE DIONEDES FELICIANO DOS SANTOS 97312 21 14 11,00 38,50 
DANUTA KOLODZIEJSKI 97313 21 13 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS PEREIRA 97314 21 12 11,00 38,50 
ANGELO MARCELO ELIZEU 97315 21 11 15,70 54,95 
VOLMIR TODERO 97317 22 02 11,00 38,50 
LEONARDA CASTURINA DOS SANTOS 97318 22 03 11,00 38,50 
MARIA DE LOURDES SOARES 97319 22 04 11,00 38,50 
DALMOZIR DA SILVA 97320 22 05 11,00 38,50 
KARLA C. HILGENBERG TEIXEIRA DA VEIGA 97321 22 06 11,00 38,50 
SETEMBRINO DE JESUS LOPES LACERDA 97322 22 07 11,00 38,50 
SIRLEI DAS GRACAS GONCALVES 97323 22 08 11,00 38,50 
ROSENILDA DE OLIVEIRA 97324 22 09 11,00 38,50 
ANTONIO BENONI RIBEIRO DOS SANTOS 97325 22 10 14,10 49,35 
NEUZA MACHADO SOUZA 97336 22 01 15,80 55,30 
MARCOS LEOCADIO FERREIRA 97360 11 22 25,60 89,60 
ANTONINA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 97361 11 21 11,00 38,50 
MARIA VIRGEM FERREIRA 97362 11 20 11,00 38,50 
AGENOR JOSE LIMA 97363 11 19 11,00 38,50 
MIRIAN DIAS BADALOTTI 97364 11 18 11,00 38,50 
VINICIUS POSPIESZ 97365 11 17 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE CATARINA GONCALVES DE RAMOS 97366 11 16 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE LUIS DE JESUS DA SILVA FERREIRA 97367 11 15 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE JOAO DE DEUS 97368 11 14 11,00 38,50 
SERGIO BOHENKEM 97369 11 13 11,00 38,50 
NATALIA FELEMA 97370 11 12 11,00 38,50 
LUZIA BOHENKEM 97371 11 11 12,50 43,75 
NEUTON LOURENÃ‡O DE AVILLA 97413 12 02 11,00 38,50 
ESPOLIO DE ELIANE APARECIDA MONTEIRO 97414 12 03 11,00 38,50 
LUCI OPATA 97415 12 04 11,00 38,50 
JOSE RENATO ORNES 97416 12 05 11,00 38,50 
VILMAR DO ROSARIO DOS SANTOS FERREIRA 97417 12 06 11,00 38,50 
SEBASTIAO GONCALVES DOS PASSOS 97418 12 07 11,00 38,50 
LOURIVAL BITTENCOURT SOBRINHO 97419 12 08 11,00 38,50 
FAUSTINA DA TRINDADE FONSECA FIUZA 97420 12 09 11,00 38,50 
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS 97421 12 10 11,00 38,50 
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JOSE ELIAS VAZ 97422 12 11 11,00 38,50 
ROMÃO CAMARGO 97423 12 12 11,00 38,50 
ESPOLIO DE  MOACIR VAZ 97424 12 13 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE JOAO MARIA DE ARAUJO 97425 12 14 11,00 38,50 
NADIR SANTOS LIMA 97426 12 15 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE MARLENE FORNAZZARI 97450 12 01 12,50 43,75 
 
 

RUA BAMBU 
ENTRE RUA OLIVEIRA E RUA IMBIRA 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

JOSE ARILDO BETIM 97326 22 20 14,10 49,35 

ESPÓLIO DE JOEL DOMINGOS DE BASTOS 97327 22 19 11,00 38,50 

ANTONIO GILBERTO SILVESTRE RIBEIRO 97328 22 18 11,00 38,50 

JOAO MARIA DE SOUZA CORDEIRO 97329 22 17 11,00 38,50 

FLORA CASTILHO DE ALMEIDA 97330 22 16 11,00 38,50 

WILMAR EICHELBAUM 97331 22 15 11,00 38,50 
EZEQUIEL VIEIRA 97332 22 14 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE MARCILIO RODRIGUES DE ALMEIDA 97333 22 13 11,00 38,50 
TERESA TEODORO DE OLIVEIRA 97334 22 12 11,00 38,50 
ELENICE SALETE BOITA 97335 22 11 16,70 58,45 
ESPÓLIO DE MAMEDE ALVES DE ALMEIDA 97373 23 02 11,00 38,50 
WILSON SOARES 97374 23 03 11,00 38,50 
ESPOLIO DE WILLIAM SOARES 97375 23 04 11,00 38,50 
SILVANA INGLES DE LARA HASS 97376 23 05 11,00 38,50 
ESPOLIO DE URSULINA ALVES VIEIRA 97377 23 06 11,00 38,50 

NELSON SOUZA 97378 23 07 11,00 38,50 

JOAO VILSON PADILHA 97379 23 08 11,00 38,50 

VALDIVINA DE OLIVEIRA DE MOURA 97380 23 09 11,00 38,50 

ARI SILVIO FERREIRA DA ROSA 97381 23 10 14,10 49,35 

ANTONIO FERREIRA 97392 23 01 16,70 58,45 

ESPÓLIO DE MIRIAN MACHADO MOREIRA 97432 12 38/A 8,70 30,45 

JOSE BRAZ DE RAMOS 97433 12 37 11,00 38,50 
DANIEL BONE 97434 12 36 11,00 38,50 
JOSELIA APARECIDA CARVALHO 97435 12 35 11,00 38,50 
MIRIAN APARECIDA WANDERBIST DE ARAUJO 97436 12 34 11,00 38,50 
EDMILSON GILBERTO CORREA 97437 12 33 11,00 38,50 
JOAO JACIR DA SILVA 97438 12 32 11,00 38,50 
EURIDES BATISTA DE LIMA 97439 12 31 11,00 38,50 
VILIAN DA SILVA 97440 12 30 11,00 38,50 
ALVARO CESAR WALTER MILESKI 97441 

12 29 11,00 38,50 
ELCIO RODRIGO CYTIPIKOVICZ 174928 
ESPÓLIO DE DIVONETE ANTUNES RIBEIRO SILVA 97442 12 28 11,00 38,50 

ESPÓLIO DE CLARA ROSA CORREIA 97443 12 27 11,00 38,50 

DIONE AMILTON LAVANDOSKI 97444 12 26 11,00 38,50 

SANDRA MARA MENDES 97445 12 25 11,00 38,50 

SILVANE APARECIDA NADAL 97446 
12 24 11,00 38,50 

DIRCEU RODRIGUES NICA 204366 
ESPÓLIO DE ANTONIA SILVA DE AVELAR 97447 12 23 11,00 38,50 
ESPÓLIO DE ANTONIO CESAR FERREIRA DA SILVA 97448 12 22 11,00 38,50 
IRACEMA VIEIRA 97449 12 21 12,50 43,75 
ESPÓLIO DE NATALICIO GUEDES 97451 13 02 11,00 38,50 
MARIO KAMINSKI NEVADO 97452 13 03 11,00 38,50 
RITA DE CASSIA ANTUNES RIBEIRO 97453 13 04 11,00 38,50 
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ESPÓLIO DE RITA CORREA DE JESUS 97454 13 05 11,00 38,50 

CELIA REGINA LEONOR 97455 13 06 11,00 38,50 

ESPÓLIO DE EURICO DOS SANTOS ANDRADE 97456 13 07 11,00 38,50 

ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DA COSTA 97457 13 08 11,00 38,50 

VANACIR APARECIDA BUENO PINTO 97458 13 09 11,00 38,50 
DIVA DAS CHAGAS VAZ 97459 13 10 11,00 38,50 
GILVAM JOSE DOS SANTOS 97460 13 11 11,00 38,50 
ALEX ARTHUR BAER MACHADO 97461 

13 12 11,00 38,50 
EVANE APARECIDO WOFF JUNIOR 201897 
ELSA MACHADO 97462 13 13 11,00 38,50 
AMIR VIEIRA DE FARIA 97463 13 14 11,00 38,50 
CLEBERSON LEANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES 97464 13 15 11,00 38,50 
SEBASTIÃO ALVES 97465 13 16 22,10 77,35 
LUIS CARLOS DA ROSA 97480 13 01 12,50 43,75 

 
 

RUA CATUABA 
TODA EXTENSÃO 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

SUZANA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS 97382 23 20 14,10 49,35 
ESPOLIO DE MARIA ROSA PADILHA 97383 23 19 11,00 38,50 
LAURINDO ALVES SANTANA 97384 23 18 11,00 38,50 
APARECIDA ALVES DOS SANTOS 97385 23 17 11,00 38,50 
JOAO OZIR DA SILVA 97386 23 16 11,00 38,50 
FRANCISCO DE ASSIS DE MELO 97387 23 15 11,00 38,50 
ANTONIO KOSTIURESKO 97388 23 14 11,00 38,50 
CELSO LUIZ MOURA 97389 23 13 11,00 38,50 
RODRIGO VASSELECHEN 97390 23 12 11,00 38,50 
CLEMENTINO FERREIRA NETO E OUTROS 97391 23 11 17,50 61,25 
ELUIR PORTES DA SILVA 97393 24 02 11,00 38,50 
ROSALINA LOBACHINSKI BAGINSKI 97394 24 03 11,00 38,50 
ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO FORNAZZARI 97395 24 04 11,00 38,50 
ESPOLIO DE LEONEL DE PAULA 97396 24 05 11,00 38,50 
ORLANDO SANTOS 97397 24 06 11,00 38,50 
OSCAR MARTINS DE OLIVEIRA 97398 24 07 11,00 38,50 
JAQUELINE ROSA ROTH 97399 24 08 11,00 38,50 
LIDIO MARTINS 97400 24 09 11,00 38,50 
LIDIO MARTINS 97401 24 10 14,10 49,35 
ESPOLIO DE JUSSARA SILVA 97412 24 01 17,60 61,60 
SIRLEI BUENO TEIXEIRA 97466 13 30 08,30 29,05 
JOEL RIBAS 97467 13 29 11,00 38,50 
LUIZ JOSÉ MACIEL DE LARA 97468 13 28 11,00 38,50 
JOAQUIM SANTOS DA CRUZ 97469 13 27 11,00 38,50 
NIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 97470 13 26 11,00 38,50 
NIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 97471 13 25 11,00 38,50 
TEREZA RODRIGUES 97472 13 24 11,00 38,50 
MARIO ALVES PEREIRA 97473 13 23 11,00 38,50 
JORGE CARLOTA 97474 13 22 11,00 38,50 
EVERLY APARECIDA  DE CAMARGO DA SILVA 97475 13 21 11,00 38,50 
ERAIDES CORREA DOS SANTOS 97476 13 20 11,00 38,50 
CACILDA DOS SANTOS 97477 13 19 11,00 38,50 
MIGUEL AIRTON CARVALHO 97478 13 18 11,00 38,50 
NEUZA PADILHA 97479 13 17 12,50 43,75 
ENEILDE MARTINS PEDROSO 97580 14 02 11,00 38,50 
ROGERIO DO NASCIMENTO 97581 14 03 11,00 38,50 
VALERIA PRZEPIURSKA 97582 14 04 11,00 38,50 
LUCAS DE LIMA 97583 14 05 11,00 38,50 
ROSALINA MOUREIRA VAILONI PEREIRA 97584 14 06 11,00 38,50 
LUANA MARCELA GUZZO 97585 14 07 11,00 38,50 
EMERSON LUIZ PRESTES 97586 14 08 11,00 38,50 
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ESPOLIO DE AUGUSTO SCUDLAREK 97587 14 09 11,00 38,50 
MARIA JOSE PEREIRA CARNEIRO 97588 14 10 11,00 38,50 
FLORINDO JOSE IANSEN 97589 14 11 11,00 38,50 
DAVID DE MORAES BONK 97590 14 12 14,70 51,45 
WALDIR STALLBAUM 97601 14 01 12,50 43,75 
 
 

RUA OLIVEIRA 
TRECHO: ENTRE RUA BAMBU E RUA CATUABA 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

LUIS CARLOS DA ROSA 97480 13 01 25,00 87,50 
NEUZA PADILHA 97479 13 17 25,00 87,50 
ARI SILVIO FERREIRA DA ROSA 97381 23 10 25,00 87,50 
SUZANA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS 97382 23 20 25,00 87,50 
 
 

RIA JACARANDÁ 
ENTRE RUA OLIVEIRA E RUA IMBIRA 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

ESPOLDE ITACIR ANTONIO FERINO 97277 20 02 11,00 38,50 
RODRIGO CHAVES DE OLIVEIRA 97278 20 03 11,00 38,50 
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 97279 20 04 11,00 38,50 
ESPOLIO DE TERESINHA RIBEIRO DE NOVAES 97280 20 05 11,00 38,50 
CLAUDIO EDINEI MELLO 97281 20 06 11,00 38,50 
JOCEANE APARECIDA DA SILVA FURMANIAK 97282 20 07 11,00 38,50 
RONALDO SCHNEKEMBERG 97283 20 08 11,00 38,50 
MARIO JORGE KOCHIMBA 97284 20 09 11,00 38,50 
NADIR LEONOR 97285 20 10 14,10 49,35 
ADEMILSON CLARITO CARVALHO 97296 20 01 14,10 49,35 
 

RUA SUCUPIRA 
TODA EXTENSÃO 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

ESPOLIO DE JOAO GOMES DE OLIVEIRA 97105 01 29 12,50 43,5 
OSMAIR GOMES DE OLIVEIRA 97106 01 28 11,00 38,50 
ILCE DE SOUZA MIRANDA 97107 01 27 11,00 38,50 
ZENAIDE FILADELFO 97108 01 26 11,00 38,50 
IVANIR DOS SANTOS RIBEIRO 97109 01 25 11,00 38,50 
CRISTINA BENEDITA DIAS 97110 01 24 11,00 38,50 
JOEL PEDROSO DA ROSA 97111 01 23 11,00 38,50 
CELIA REGINA BORCATH GONCALVES 97112 01 22 11,00 38,50 
ELISANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO 97113 01 21 11,00 38,50 
LUIZ CARLOS GONCALVES 97114 01 20 11,00 38,50 
JOAO CAETANO PINTO 97115 01 19 11,00 38,50 
MARCOS ANTONIO GARCIA 97116 01 18 11,00 38,50 
CILSO SANTOS DE PROENÃ‡A 97117 01 17 11,00 38,50 
ANTONIO SELGIO DE OLIVEIRA 97118 01 16 10,30 36,05 
CAROLINA LACERDA PROCOPIO 97075 02 17 33,10 115,85 
CARLOS CHELSKI 97076 02 14 24,50 85,75 
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 119609 02 22 39,00 136,50 
RENATO DE JESUS LACERDA 119610 02 19 12,00 42,00 
JUAREZ NUNES DE SIQUEIRA 119611 02 18 12,00 42,00 
MARIA DE RAMOS DO PRADO 119612 02 16 33,40 116,90 
EZEQUIEL ALVES VIEIRA 119613 02 15 33,40 116 

RUA MARMELEIRO 
TODA EXTENSÃO 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

ANTONIO CARLOS MACHADO 97104 01 15 25,00 87,50 
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ESPÓLIO DE JOAO GOMES DE OLIVEIRA 97105 01 29 25,00 87,50 
CARLOS CHELSKI 97076 02 14 13,10 45,85 
EZEQUIEL ALVES VIEIRA 97077 02 13 11,00 38,50 
JOSE FRANCISCO 97078 02 12 11,00 38,50 
ESPOLIO DE JOSE ANTUNES DE MACHADO 97079 02 11 11,00 38,50 
FLAVIA BORCATH GONÃ‡ALVES 97080 02 10 11,00 38,50 
ESPOLIO DE AIRTON WOICIECHOVSKI 97081 02 09 11,00 38,50 
MARTINHO STADLER 97119 03 06 11,00 38,50 
MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO 97120 03 07 11,00 38,50 
ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 97121 03 08 11,00 38,50 
MARIA DE LURDES VIEIRA 97122 03 09 11,00 38,50 
JOSE JOSNEI DE OLIVEIRA DE PAULA 97123 03 10 11,00 38,50 
FRANCISCO DE ANDRADE 97124 03 11 11,00 38,50 
ADRIANA APARECIDA MACHADO 97125 03 12 11,00 38,50 
ESPOLIO DE DIRCEU NOVASKI 97126 03 13 11,00 38,50 
CLAUDINIR MIRANDA DA SILVA 97127 03 14 11,00 38,50 
EDISON CARLOS DO NASCIMENTO 97128 03 15 11,00 38,50 
JANETE DA APARECIDA RAMOS 97129 03 16 17,10 59,85 
MARTINHO STADLER 97138 03 05 12,50 43,75 
 
 

RUA PEROBA 
ENTRE RUA OLIVEIRA E RUA IMBIRA 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA 123130 15 03 70,20 245,70 
IVANIR DOS SANTOS RIBEIRO 97481 16 01 18,70 65,45 
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 15.1.1.976.0438 19,60 68,60 
JULIAN GULIN RIBAS 97402 24 20 14,10 49,35 
ILHANE APARECIDA DE ASSIS 97403 24 19 11,00 38,50 
VANDIR DA CRUZ 97404 24 18 11,00 38,50 
ESPOLIO DE DONATILA DE SOUZA SOARES 97405 24 17 11,00 38,50 
MARCIO LEANDRO STADLER 97406 24 16 11,00 38,50 
LAZARO ALVES DA SILVA 97407 24 15 11,00 38,50 
ANTONIO NUNES DE ALMEIDA 97408 24 14 11,00 38,50 
MARIA LUCIA DA SILVA 97409 24 13 11,00 38,50 
JOEL MACHADO 97410 24 12 11,00 38,50 
ESPOLIO DE LUZIA MARIA PIRES DA ROSA 97411 24 11 18,40 64,40 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM 33086.22.01 

PROCESSO: SEI – 33086/2022 

OBRA SMIP: 

RUA MARIA ANGELA CALDAS, 
RUA JOÃO PEDRO DA SILVA, 
RUA ALBERTO JOÃO KLAS, 
RUA GUILHERME AUGUSTO JANSEM 

TRECHO: 

RUA MARIA ANGELA CALDAS, ENTRE RUA ANTONIO VITOR NUHNEMAN E 
FINAL DE RUA 
RUA JOÃO PEDRO DA SILVA, ENTRE RUA ANTONIO VITOR NUHNEMAN X 
RUA PEDRO SECUNDINO PELISSARI 
RUA ALBERTO JOÃO KLAS, ENTRE RUA ANTONIO VITOR NUHNEMAN X 
RUA GUILHERME AUGUSTO JANSEM 
RUA GUILHERME AUGUSTO JANSEM, ENTRE RUA ALBERTO JOÃO KLAS X 
RUA JOSÉ BRANCO RIBAS 

 

Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de 
Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos 
requisitos a seguir relacionados. 
 
1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA 
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento – SMIP, localizada na Av. Visconde de 
Taunay n° 950, é o órgão municipal responsável pela elaboração do projeto, pela licitação da 
obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos e natureza técnica sobre a 
mesma. 
 
2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - requisito a) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais 
etapas de execução estão assim discriminadas: 

A. Galerias de águas pluviais: 
Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através 
do assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas 
de ligação e alas de destinação da água captada. 
 

B. Sub-base: 
Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção 
de defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento 
da sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor. 
 

C. Meio fio: 
Execução do meio fio ao longo da via pela Equipe de Meio fio, podendo ser em concreto pré-
moldado ou extrusado (moldado in loco). 
 

D. Base: 
Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de 
brita graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base. 
 

E. Revestimento: 
Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura 
de ligação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica de 
Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida 
compactação através do rolo compactador de pneus. 
 

F. Material: 
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa 
CONTRATADA. 
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G. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e 
execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, 
tudo conforme previsto em memoriais e projetos.  
 

3  ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA - requisito b) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
O custo total da execução desta obra será conforme o seguinte orçamento: 
 

Largura do pavimento (MF/MF) (m): 7,0 Área (m²): 10.888,36 Custo m²: R$ 258,34 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT 
PREÇO (R$) 

unitário parcial subtotal 

SERVIÇOS PRELIMINARES R$           3.117,66  
PLACAS R$            3.117,66  
Placa de obra - (4,00 x 2,50m) - Agente 
Financiador m2 10,00 R$   172,58  R$  1.725,80  

  

Placa de obra - (3,00 x 2,00m) padrão 
PMPG m2 6,00 R$   172,58  R$  1.035,48  
Plano de gerenciamento de resíduos e 
relatório final (Decreto Municipal 
10955/16) ud 1,00 R$   356,38  R$    356,38  
TERRAPLENAGEM R$      133.181,34  

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
R$         

95.665,93  
Aterro com material do corte - Mat.1ª 
Cat. DMT <= 500m  m3 1.218,46 R$       9,43 R$   1.490,08  

  
Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª 
Cat. DMT 4.000m (bota-fora) m3 5.196,04 R$     16,20 R$ 84.175,85  

COMPACTAÇÃO DE ATERRO R$          37.515,41  

Compactação 100%PN m3 
       

5.196,04   R$       7,22  R$ 37.515,41    
DRENAGEM R$      544.000,31  
SERVIÇOS INICIAIS R$        87.523,73  
Escavação Mecânica de Valas -  1ª Cat. m3 2.020,52 R$     12,59 R$ 25.438,35  

  Reaterro Mecânico m3 1.828,73 R$     33,95 R$ 62.085,38  
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS R$      217.826,55  
Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples 
sem Berço m 1.527,00 R$     142,65 

R$ 
217.826,55  

  

Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples 
sem Berço m  R$     247,26  
Lastro de brita para assentamento m3  R$     205,66  
CAIXAS / POÇOS R$      224.123,64  
Caixa de Ligação ø 0,40/0,60 - (h=até 
1,20m) ud  R$  2.200,07  

  

Caixa de Ligação ø 0,40/0,60 - (h= 
1,20 a 1,50m) ud 3,00 R$  2.750,12 R$   8.250,36  
Poço de queda ø 0,40 - (h= 1,20 a h= 
1,50m) ud 6,00 R$  2.750,12 R$ 16.500,72  
Poço de queda ø 0,40 - (h= 1,51 a h= 
2,00m) ud 8,00 R$  3.666,83 R$ 29.334,64  
Boca de Lobo ø 0,40/0,60 - (h= 1,20 a 
1,50m) ud 63,00 R$  2.206,43 R$139.005,09  
Boca de Lobo ø 0,40/0,60 - (h= 1,50 a 
2,00m) ud 10,00 R$  2.941,89 R$ 29.418,90  
Boca de Leão ø 0,40/0,60 - (h= 1,20 a 
1,50m) ud  R$  1.579,22  
Boca de Leão ø 0,40/0,60 - (h= 1,50 a 
2,00m) ud  R$  2.623,33  
Reforma e adaptação de LE/BL  ud  R$     629,65  
Reforma de Boca de Leão ud  R$     557,31  
Ala de cabeceira ø 0,60 padrão PMPG ud 1,00 R$  1.613,93 R$   1.613,93  
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ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO COM RACHÃO R$        14.526,39  
Lastro de Rachão (e=12 cm) m3 95,28 R$     152,46 R$ 14.526,39    
BASE / SUB-BASE R$      871.538,71  
SUB-LEITO R$        62.703,98  
Regularização e Compactação Subleito m2 12.591,16 R$        4,98 R$ 62.703,98    
REFORÇO R$      183.200,26  
Reforço do Sub-leito com Brita 4A 
(h=10 cm) m3 1.216,55 R$    150,59 R$183.200,26    
SUB-BASE R$      313.376,34  
Sub-Base de Macadame Seco m3 1.824,82 R$     171,73 R$313.376,34    
BASE R$      312.258,13  
Base de Brita Graduada m3 1.458,06 R$     214,16 R$312.258,13    
MEIO-FIO E SARJETA R$        83.409,11  
Meio-fio  de concreto c/ sarjeta moldado 
"in loco" com extrusora m 2.838,01 R$       29,39 R$ 83.409,11    
REVESTIMENTO R$      826.398,28  
PINTURA R$      112.766,81  
Pintura de Lligação com Emulsão RR-1C 
exclusive fornec. da emulsão m2 10.888,36 R$        0,35 R$   3.810,93  

  

Fornecimento de emulsão asfáltica RR-
1C ton 5,44 R$  5.510,17 R$ 29.975,32  
Emulsão asfáltica de Imprimação (EAI) 
exclusive fornec. da emulsão m2 10.888,36 R$        0,51 R$   5.553,06  
Fornecimento de emulsão asfáltica EAI 
p/imprimação ton 13,06 R$  5.622,32 R$ 73.427,50  
USINADO R$      713.631,47  
Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ) - FAIXA C exclusive fornec. da 
emulsão m2 1.088,83 R$     218,59 R$238.007,35  

  Fornecimento de CAP-50/70 ud 62,06 R$  7.663,94 R$475.624,12  
PASSEIOS R$      326.172,39  
Calçada em Concreto esp=5cm, 
inclusive regularização e lastro de brita 
esp=3cm  m2 3.331,77 R$       56,28 R$187.512,02  

  

Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 
9050)  ud 44,00 R$     390,90 R$ 17.199,60  
Piso podotátil 30 x 30 cm, de alta 
resistência, assentada com argamassa 
de cimento e areia m2 832,95 R$     145,82 R$121.460,77  
SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$        11.802,72  
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$            9.585,39  
Pintura de Faixas  m2 341,36 R$       28,08 R$   9.585,39    
SINALIZAÇÃO VERTICAL R$            2.217,33  
Placa de Regulamentação - Triângulo 
Tipo R-2 ud 9,00 R$     187,49 R$   1.687,41  

  Poste de CA, colocado ud 9,00 R$       58,88 R$      529,92  
ENSAIOS TECNOLÓGICOS R$        13.270,50  
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.) 

  

Ensaio de Massa Específica - In Situ - 
Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Terraplenagem  ud 14,00 R$       68,18 R$      954,52  
Ensaio de Massa Específica - In Situ - 
Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Reforço do Subleito  ud 14,00 R$       68,18 R$      954,52  
Ensaio de Massa Específica - In Situ - 
Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Regularização e ud 14,00 R$       68,18 R$      954,52  
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Compactação do Subleito 

Ensaio de Massa Específica - In Situ - 
Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Sub-base e Base ud 14,00 R$       68,18 R$      954,52  
Ensaio de Granulometria do Agregado ud 14,00 R$       97,39 R$   1.363,46  
Ensaio de Percentagem de Betume - 
Misturas Betuminosas ud 14,00 R$     146,08 R$   2.045,12  
Ensaio de Controle do Grau de 
Compactação da Mistura Asfáltica ud 14,00 R$       87,65 R$   1.227,10  
Ensaio de Densidade do Material 
Betuminoso ud 14,00 R$       67,10 R$      939,40  
Extração de corpo de prova de concreto 
asfáltico com sonda rotativa ud 14,00 R$     107,13 R$   1.499,82  
Mobilização e desmobilização de 
equipamento e equipe para extração de 
corpos de prova da capa asfáltica. ud 4,00 R$     594,38 R$   2.377,52  

VALOR TOTAL  R$   2.812.891,02  
 
4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO- requisito c) 
do inciso I, Artigo 82 do CTN 
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária 
denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite 
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o 
valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante 
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio 
para esta obra. 
 
5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA- requisito d) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
Obra de pavimentação dos seguintes logradouros: 
 
OBRA: RUA MARIA ANGELA CALDAS 
TRECHO: ENTRE RUA ANTONIO VITOR NUHNEMAN E FINAL DE RUA; 
 
OBRA: RUA JOÃO PEDRO DA SILVA 
TRECHO:  ENTRE RUA ANTONIO VITOR NUHNEMAN E RUA PEDRO SECUNDINO PELISSARI; 
 
OBRA: RUA ALBERTO JOÃO KLAS 
TRECHO: ENTRE RUA ANTONIO VITOR NUHNEMAN E RUA GUILHERME AUGUSTO JANSEM 
 
OBRA: RUA GUILHERME AUGUSTO JANSEM 
TRECHO:  ENTRE RUA ALBERTO JOÃO KLAS X RUA JOSÉ BRANCO RIBAS 
 
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadastrais, consta do Anexo I deste Edital. 
 
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA 
requisito e) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem 
por cento) da valorização agregada posteriormente à obra. 
 
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL requisito dos incisos II e III, Artigo 82 do CTN 
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da 
publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo 
ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei 
nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008. 
 

Ponta Grossa/PR, 18 de julho de 2022. 
 

Claudio Grokoviski 
Secretário Municipal da Fazenda 
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ANEXO I 
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadastrais, conforme informação extraídas do Sistema Geoprocessamento da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e planejamento - SMIP.  
 

RUA MARIA ANGELA CALDAS 
 ENTRE RUA ANTONIO VITOR NUHNEMAN E FINAL DE RUA 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

MARIA DE LURDES ALVES 62277 75 01 33,00 115,50 
DIRLEI DO ROCIO DIAS VICENTE 62278 75 04 14,00 49,00 
CELIA MALAQUIAS KAISER 62279 75 05 14,00 49,00 
MIGUEL DE SOUZA PEREIRA 62280 75 06 14,00 49,00 
CARLOS JULBERTO DE OLIVEIRA 62281 75 07 38,00 133,00 
ACIR SELIGER BARBOSA 62333 76 16 33,00 115,50 
FRANCISCO RODRIGUES 62334 76 14 14,00 49,00 
APARECIDA PEREIRA DE RAMOS 62335 76 12 14,00 49,00 
EDSON LUIZ DOS SANTOS 62336 76 10 14,00 49,00 
BRASILINO MENDES FERREIRA 62337 76 08 14,00 49,00 
JOVENI PALZIN DE CAMPOS 62338 76 06 14,00 49,00 
JOSE DIRCEU DE CAMARGO 62339 76 05 33,00 115,50 
FERNANDO DE JESUS 62199 87 01 33,00 115,50 
IMOBILIARIA PRINCESA DOS CAMPOS LTDA 62200 87 06 14,00 49,00 
ESPOLIO DE EDSON ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA 62201 87 07 14,00 49,00 
ESPOLIO DE EDSON ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA 62202 87 08 14,00 49,00 
VALACIR ALVES CORDEIRO 62203 87 11 14,00 49,00 
IMOB PRINC DOS CAMPOS LTDA 62204 87 12 14,00 49,00 
CRISTIANO CORDEIRO 62205 87 13 33,00 115,50 
ESTER DE JESUS AVILA 62249 88 16 33,00 115,50 
ESPÓLIO DE PEDRO MACHADO 62250 88 14 14,00 49,00 
MAURICIO SILVA 62251 88 12 14,00 49,00 
MARIANO MICKA 62252 88 10 14,00 49,00 
ESPÓLIO DE SEBASTIAO DOMINGUES DA ROSA 62253 88 08 14,00 49,00 ESPÓLIO DE SEBASTIAO DOMINGUES DA ROSA 95615 
ESPÓLIO DE SEBASTIAO DOMINGUES DA ROSA 62254 88 06 14,00 49,00 
ESPÓLIO DE SEBASTIAO DOMINGUES DA ROSA 62255 88 05 33,00 115,50 
ATTILIO TARARAN 62154 102 01 33,00 115,50 
ATTILIO TARARAN 62155 102 06 14,00 49,00 
ELSON CARLOS SILVA 62156 102 07 14,00 49,00 
ESPÓLIO DE JULIO CARNEIRO DA SILVA 62157 102 08 14,00 49,00 
MARIA ODETE DE JESUS 62158 102 09 14,00 49,00 
ELIANE DA ROSA 62159 102 10 14,00 49,00 
JOAO ANTONIO DA SILVA 62160 102 16 33,00 115,50 
ESPÓLIO DE EDMUNDO MULLER 62172 103 02 14,00 49,00 
JOEL ANTUNES DO NASCIMENTO 62181 103 15 33,00 115,50 
ESPÓLIO DE VITORINO FERREIRA DE FREITAS 62182 103 09 14,00 49,00 
MOACIR SENGER 62183 103 07 14,00 49,00 
ORLANDO COSTA 62184 103 05 14,00 49,00 
ALBERTO MULLER NETTO 62185 103 03 14,00 49,00 
ESPÓLIO DE DIVA DO ROCIO MULLER 62186 103 01 20,00 70,00 

 
 
 
 

RUA JOÃO PEDRO DA SILVA 
ENTRE RUA ANTONIO VITOR NUHNEMAN E RUA PEDRO SECUNDINO PELISSARI 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

VARCILIO NEZA 60296 63 08 38,00 133,00 
SALVADOR PAIXAO 60295 63 07 14,00 49,00 
GETULIO CESAR BARBOSA 60294 63 06 14,00 49,00 
CRISTIAN LOPES DE JESUS 60293 63 05 14,00 49,00 
OTILIA DE JESUS DE OLIVEIRA ANDRADE 60297 63 04 40,00 140,00 
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ESPÓLIO DE JOSE LUIZ DOS SANTOS 60301 62 05 38,00 133,00 
ESPÓLIO DE JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 60305 

62 04 14,00 49,00 ESPÓLIO DE JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 175057 
ESPÓLIO DE JOAO CARNEIRO DOS SANTOS 175058 
ALBARI ANTUNES 60306 62 03 14,00 49,00 
DARCI JOSE DE MORAIS 60307 62 02 14,00 49,00 
SILVANA KAMILA DELLA BERNARDA DA SILVA 60308 

62 01 38,00 133,00 KEILA MARIA PEDROSO 177682 
LEOCADIA DE LURDES MARTINS SANTOS 177683 
VERA LUCIA ROSA DA SILVA 60413 51 08 38,00 133,00 VERA LUCIA ROSA DA SILVA 174270 
LUIZ CARLOS DO CARMO RIBAS 60412 51 07 14,00 49,00 
JOSE NEWTON LEMES DE ANDRADE 60411 51 06 14,00 49,00 
MARIA LEONILDA GIOVANETTI RIBEIRO DE LIMA 60410 51 05 14,00 49,00 
MARLENE SCHUETIS 60414 51 04 38,00 133,00 
NAIR EVANGELISTA BARCELLOS 60467 50 05 38,00 133,00 
FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA 60471 50 04 14,00 49,00 
ESPÓLIO DE ELVIRA DE OLIVEIRA 60472 50 03 14,00 49,00 
ESPÓLIO DE WALDOMIRO MARQUES DE LIMA 60473 50 02 14,00 49,00 
LEONTINA FERREIRA MACHADO 60474 50 01 41,00 143,50 

 
 
 

RUA ALBERTO JOÃO KLAS 
ENTRE RUA ANTONIO VITOR NUHNEMAN E RUA GUILHERME AUGUSTO JANSEM 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

EDER NELSON VIECHNIESKI 58935 42 16 33,00 115,50 
VALDIR DE SOUZA 58936 42 14 14,00 49,00 
CLARICE DE FATIMA CARNEIRO LOBO 58937 42 12 14,00 49,00 
LAIDI RAMOS 58938 42 10 14,00 49,00 
ROMULO HENRIQUE MALAQUIAS SILVA 58939 42 08 14,00 49,00 
ENI CONCEICAO ANTUNES 58940 42 06 14,00 49,00 
MARIA ROSE GARCIA 122118 42 5/B 16,5 57,75 
MARIA ROSE GARCIA 58941 42 5/A 16,5 57,75 
ELI MESQUITA RIBEIRO DA COSTA 60419 68 08 36,00 126,00 
FRANCISCO IANZEN 60420 68 07 14,00 49,00 
MATEUS APARECIDO DA SILVA 60421 68 06 14,00 49,00 
MAURICIO DE CARVALHO 60422 68 05 14,00 49,00 
MAURICIO DE CARVALHO 60423 

68 04 33,00 115,50 VALDIR RAIMUNDO DA SILVA 162136 
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE FREITAS 169661 
TEREZA GLACI BORGO MOREIRA 60430 01 01 33,00 115,50 TEREZA GLACI BORGO MOREIRA 60431 
VALDOMIRO RUDOIL CAMARGO PEREIRA 60432 67 07 14,00 49,00 
CLEVERSON LUIS CAMARGO PEREIRA 60433 67 09 14,00 49,00 MAURICIO DE CARVALHO 177089 
SERGIO MARQUES GIMENEZ FILHO 60434 67 11 14,00 49,00 
VALTER DOS SANTOS SELINGER E OUTROS 60435 67 13 14,00 49,00 
ESPÓLIO DE ERNESTO CORREA 60436 67 15 14,00 49,00 
ESPÓLIO DE OTILIA NOGUEIRA 60437 67 20 33,00 115,50 
INES ZAGOBINSKI 60557 56 16 33,00 115,50 
URBANO CALDEIRA FILHO 60558 56 14 14,00 49,00 
CRISTIANE MIKA ANTUNES 60559 56 12 14,00 49,00 
CELSO ARODI DE OLIVEIRA 60560 56 10 14,00 49,00 
URBANO CALDEIRA FILHO 60561 56 08 14,00 49,00 
URBANO CALDEIRA FILHO 60562 56 06 14,00 49,00 
URBANO CALDEIRA FILHO 60563 56 05 33,00 115,50 
FLORIANO SILVESTRE NETO 60568 55 05 33,00 115,50 
CRISTIAN LOPES DE JESUS 60566 

55 04 14,00 49,00 CRISTIAN LOPES DE JESUS 60567 
CRISTIAN LOPES DE JESUS 95579 
CRISTIAN LOPES DE JESUS 60565 55 03 14,00 49,00 
DUSAN MURLAY SANTOS PIMENTEL 60564 55 02 14,00 49,00 
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 60572 55 01 33,00 115,50 

7 
 
ESTADO DO PARANA 60699 41 A 61,00 213,50 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 60701 41 B 26,00 91,00 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 60703 41 BR 47,00 164,50 

 
 

RUA GUILHERME AUGUSTO JANSEM 
ENTRE RUA ALBERTO JOÃO KLAS X RUA JOSÉ BRANCO RIBAS 

CAIXA DA RUA (LARGURA) METRO: 7,00 METROS MEIA PISTA METRO: 3,50 METROS 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO ÁREA M² 

MAURICIO DE CARVALHO 58914 

43 20 15,00 15,00 DIOLINDO DIAS DE ALMEIDA 119205 
CRYSTIAN RODRIGO BOCHENEK 179257 
MAURICIO DE CARVALHO 179258 
ADAO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS 58915 43 19 15,00 52,50 
JOSNEI ANTONIO FERREIRA DE LARA 58916 43 18 15,00 52,50 
JOSE DE MORAIS 58917 43 17 15,00 52,50 
ZENIR CARNEIRO DE SOUZA 58918 43 16 15,00 52,50 
SERGIO MISAEL DE OLIVEIRA 58931 42 20 15,00 52,50 
BRUNO RIBEIRO COSTA 58933 

42 18/1 30,00 105,00 

LUCAS GABRIEL RIBEIRO SILVA 137583 
PAULO PRUDENTE 137584 
HENRIQUE KLETEMBERG DE OLIVEIRA 137585 
GRUPO NAPIC-INCORP.E EMPREEND.IMOB.LTD 153941 
GRUPO NAPIC-INCORP.E EMPREEND.IMOB.LTD 153942 
GRUPO NAPIC-INCORP.E EMPREEND.IMOB.LTD 153943 
GRUPO NAPIC-INCORP.E EMPREEND.IMOB.LTD 153944 
GRUPO NAPIC-INCORP.E EMPREEND.IMOB.LTD 153945 
EVERTON ANTONIO PINTO 58934 42 17 15,00 52,50 
EDER NELSON VIECHNIESKI 58935 42 16 15,00 52,50 
WALTER FRANCZAK 58998 44 20 15,00 52,50 
JOSE CARLOS DE PAULA 58999 44 19 15,00 52,50 
ACIR JOSE PRESTES E OUTRA 59000 44 18 15,00 52,50 
ESPÓLIO DE ALCEU DAS NEVES INGLES 59001 44 17 15,00 52,50 
IMOBILIARIA PRINCESA DOS CAMPOS LTDA 59002 44 16 15,00 52,50 
ESPOLIO DE BONIFACIO RIBEIRO DA SILVA 59077 31 05 15,00 52,50 
ESPÓLIO DE JOAQUIM FERREIRA DE LARA 59057 31 04 15,00 52,50 
IMOBILIARIA PRINCESA DOS CAMPOS LTDA 59058 31 03 15,00 52,50 
BEATRIZ FANUCCHI GAIA 59059 31 02 15,00 52,50 
ESPÓLIO DE CIRINO PEREIRA DE LARA 59060 31 01 15,00 52,50 
MIRIAN BARON MUSSI 59078 30 A 75,00 262,50 
CAITANO VICENTE DA SILVA 59119 32 04 15,00 52,50 
NATAL BATISTA MENDES 59120 32 03 15,00 52,50 
ESPOLIO DE ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA 59121 32 02 15,00 52,50 
DIRCELIA PIRES DE OLIVEIRA 59122 32 01 15,00 52,50 
PEDRO LUIZ VALENTIM 59138 

32 05 15,00 52,50 
NILSON FERREIRA DE QUADROS 174298 
ALCEU FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS 174299 
THIAGO MACIEL 174300 
FABIO ALVES VENTURA DE ANDRADE 174301 
 

D I V E R S O S

 
 

Razões de Veto – Lei 14.485 
Of. n. 3950/2022  – GP                             Em 27 de dezembro de 2022 
 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 
14.492, apensa ao ofício n. 1178/2022-DPL recebeu VETO deste Poder Executivo, 
nos termos do § 1º, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser 
considerada ilegal e inconstitucional, por ofensa à competência do Chefe do Poder 
Executivo, no que tange à iniciativa privativa das leis que regulamentam a 
prestação dos serviços públicos.  

 
O art. 54 da Lei Orgânica do Município dispõe:  
 
Art. 54 Ressalvado o disposto nesta Lei Orgânica, são de 
iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham 
sobre: 
... 
IV - criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
Municipais, órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta 
e Fundacional do Poder Executivo; 
 
 
É privativa do Chefe do Poder Executivo a proposta de 

lei que confere atribuições aos órgãos e entidades da Administração Direta, 
Indireta e Fundacional do Poder Executivo, inclusive dos concessionários de 
serviços públicos.  

 
Esse dispositivo é daqueles que se denominam 

“normas constitucionais extensíveis”, conforme entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, a exemplo do que consta na ADI3555.  

 
Logo, o disposto no inciso IV, do art. 54 da LOM é uma 

norma que tem origem na Constituição Federal1 e obrigatoriamente é repetida nas 
constituições estaduais2 e, por consequência nas Leis Orgânicas Municipais3.  

 
A lei ora vetada determina:  
 
Art. 1º. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) integrantes do 
Sistema Único de Saúde do Município de Ponta Grossa ficam 
obrigadas a realizar as consultas eletivas aos usuários com 
médico clínico geral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar da data do seu agendamento/triagem. 
 
 Ao definir prazo para a prestação do serviço público de 

saúde (atendimento médico clínico geral) em 30 dias a contar da data de 
agendamento ou triagem, a Lei 14.492 infringe os dispositivos acima citados. 
Inclusive é de se destacar que a carência de profissionais médicos para 
cumprimento desse prazo ocorre sistematicamente no Município de Ponta Grossa, 
por motivos alheios à vontade da Chefe do Poder Executivo, o que não só 
impossibilita seu cumprimento no plano formal (a tese deste Veto), como material 
(ausência de profissionais). 

 
1 CF art. 61, II, e 
2 CEPR art. 66, IV 
3 LOM art. 54, IV 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.506 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 202268

 
 

 
Em tema análogo, relativo ao serviço público de 

transporte coletivo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já reconheceu que 
compete privativamente ao Prefeito Municipal o impulso das leis que tratam do 
serviço público:  

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 
Nº 13.389/2019, QUE ALTEROU O ART. 56, §3º E 4º, DA LEI 
MUNICIPAL Nº 7.018/2002, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 
MUNICIPAL Nº 10.259/2010. FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
BILHETES ELETRÔNICOS DO TRANSPORTE PÚBLICO 
MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL. 
OCORRÊNCIA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO NÃO OBSERVADA. ARTS. 7º, 66, IV E 87, IV 
E VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ARTS. 2º, 61, §1º, II, “B” 
E 85, IV, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS DE 
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DANO IRREPARÁVEL OU DE 
DIFÍCIL REPARAÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN 
MORA CARACTERIZADOS. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR 
DEFERIDO. É de se deferir o pedido de medida cautelar se 
presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.  
Processo:  0029789-62.2019.8.16.0000 
Relator:  Rogério Luis Nielsen Kanayama, Desembargador 
 
Considerando o vício formal irreparável da Lei n. 

14.492, solicito aos nobres Senhores Vereadores a manutenção do presente Veto. 
 
Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de 

consideração e apreço. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT 
Prefeita Municipal 

 
Ao 
Exmo. Sr. 
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO  
DD. Presidente da Câmara Municipal 
Nesta 
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EXTRATO DE CONTRATO
PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 79/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 58/2022
CONTRATO Nº 21/2022

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA:  CENTROSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA–CNPJ Nº 04.563.093/0001-13
OBJETO: SERVIÇOS PREVENTIVOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO 24 
HORAS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO CIMSAMU.
VALOR GLOBAL: R$ 1.560,00 (MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS).
VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES.
FISCAL DO CONTRATO: LUCIANO CORDEIRO PINTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.0
01.10.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.
______________________________________________________________________________

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 80/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 59/2022

CONTRATO Nº 22/2022
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA:  L2F SISTEMAS WEB LTDA – CNPJ Nº 12.491.159/0001-35
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SITE DO 
CIMSAMU, COM BACKUP DIÁRIO DE ARQUIVOS EM NUVEM, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E 
CORRETIVA, ANTISPAM E ANTIVÍRUS COM ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA PARA BLOQUEAR 
ARQUIVOS E MENSAGENS SUSPEITAS, SERVIÇOS DE EMAIL, HOSPEDAGEM COM ESPA-
ÇO DE 30 GB, INCLUINDO DOMÍNIO ANUAL DA EXTENSÃO DO NOME “CIMSAMU”, CONFOR-
ME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PROPOSTA
VALOR GLOBAL: R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS).
VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES.
FISCAL DO CONTRATO: MILENA MANDÚ
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.0
01.10.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.
______________________________________________________________________________

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 822022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 60/2022

CONTRATO Nº: 23/2022
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA:  COSTA & LARA - CNPJ Nº 07.051.510/0001-37
OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
SERVAÇÃO E JARDINAGEM SENDO UMA VEZ AO MÊS NA SEDE DO CIMSAMU SITUADA NA 
RUA: JACINTO LOZZA 81- ESTRELA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR. O PRESENTE SER-
VIÇO CONSISTIRÁ EM REALIZAR A MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DO JARDIM, CORTE 
E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS COM GRAMA, REMOÇÃO DOS MATOS TANTO DA ÁREA 
INTERNA COMO EXTERNA, E APLICAÇÃO DE VENENO QUANDO NECESSÁRIO.
VALOR GLOBAL: R$ 4.440,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).
VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES.
FISCAL DO CONTRATO: MILENA MANDU
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.0
01.10.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 83/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 61/2022

CONTRATO Nº: 24/2022
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA:  R. CZEKALSKI OLIVEIRA FOTOS ME – CNPJ Nº 08.574.611/0001-55
OBJETO: É OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA COMU-
NICAÇÃO CORPORATIVA, A SER PRESTADA À CONTRATANTE PELA CONTRATADO.  
VALOR GLOBAL: R$ 31.800,00 (TRINTA E UM MIL E OITOSCENTOS REAIS).
VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES.
FISCAL DO CONTRATO: MILENA MANDÚ
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.0
01.10.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.
______________________________________________________________________________

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 84/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 62/2022

CONTRATO Nº: 25/2022
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA:CONCEITO IMÓVEIS PONTA GROSSA EIRELI-ME–CNPJ Nº24.567.467/0001-86
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM(A) CASA MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 220 M², SITUADO A RUA JACINTO LOZZA, 81, ESTRELA, PONTA GROS-
SA – PR, DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE PARA USO COMERCIAL.
VALOR GLOBAL: R$ 31.128,72 (TRINTA E UM MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E SETENTA 
E DOIS CENTAVOS).
VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES.
FISCAL DO CONTRATO: LUCIANO CORDEIRO PINTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.0
01.10.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.
______________________________________________________________________________

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 852022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 63/2022

CONTRATO Nº: 26/2022
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA:  COSTA & LARA - CNPJ Nº 07.051.510/0001-37
OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 
(UMA) SERVENTE, SENDO 04 HORAS, TRÊS VEZES POR SEMANA NA SEDE DO CIMSAMU 
SITUADA NA RUA: JACINTO LOZZA 81- ESTRELA PONTA GROSSA/PR, TOTALIZANDO 12 HO-
RAS SEMANAIS.
VALOR GLOBAL: R$ 19.800,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS).
VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES.
FISCAL DO CONTRATO: MILENA MANDU
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.0
01.10.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.
______________________________________________________________________________

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 862022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 64/2022

CONTRATO Nº: 27/2022
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA:  CIPAUTO LOCADORA - CNPJ Nº 09.037.746/0001-44
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 
MODELO LT HATCH, CHASSI 9BGEB48H0NG199009, COR BRANCA, PLACA RHW4B22.
VALOR GLOBAL: R$ 36.240,00 (TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS).
VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES.
FISCAL DO CONTRATO: LUCIANO CORDEIRO PINTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.0
01.10.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.
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