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ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEI Nº. 5.084, DE 30 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a forma de publicidade dos preços nos 
postos de combustíveis e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO 
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º - Os postos de combustíveis deverão, através 
da placa informativa de preços, a ser colocada em 
local visível para todos os consumidores, garantindo 
assim a transparência e clara compreensão por 
estes, dos preços praticados pelo estabelecimento, 
inclusive com informação em igual tamanho de 
preços diferentes para valor à vista, a prazo, crédito 
ou debito no cartão e preço por aplicativo, tudo 
isso em conformidade com o Código de Defesa do 
Consumidor – Lei n.º 8.078/1990.

Art. 2º - Deverão, portanto, informar esses preços 
praticados de forma igualitária em relação ao tamanho, 
proporção e cores, devendo ser discriminado:
I. O valor do litro do combustível a ser pago 
por meio de cartão crédito;
II. O valor do litro do combustível a ser pago em 
dinheiro ou cartão de débito ou pix; 
III. O valor do litro do combustível a ser pago 
com desconto diferenciado por aplicativo ou qualquer 
outro meio de cadastro. 

Art. 3º. Deve também padronizar dos anúncios 
que compõe a comunicação visual nos postos de 
combustíveis, de modo a garantir ao cliente a clareza, 
precisão e legibilidade das informações prestadas 
pelo estabelecimento, nos seguintes termos: 
I. Os totens, backdrop, banners, faixas e outros 
tipos de comunicação visual devem garantir a boa 
visualização dos preços dos produtos ofertados; 
II. O valor dos preços promocionais deve ser 
informado com fonte (tipo de letra e tamanho) iguais 
ao dia da semana em que é válida a promoção; 
III. O valor do preço dos combustíveis nos dias 
não promocionais deve ser informado da mesma 
forma que o valor do preço promocional.

Art. 4º. Fica proibida toda e qualquer divulgação 
de preços finais ao consumidor, que dependam de 
contas, cadastros virtuais, planos de acumulação de 
pontos ou similares, exceto quando o valor for certo, 
uniforme e disponível para todos e somente divulgar 
o termo “promoção”, quando acompanhada de 
efetivos descontos, com os percentuais ou valores de 
desconto. 

Art. 5º. O descumprimento do disposto nesta Lei 

acarretará a aplicação progressiva das seguintes 
sanções:
I. Na primeira vez: Advertência; 
II. Na primeira reincidência multa de 04 
(quatro) UFAs, (Unidade Fiscal de Arapongas) dobrada 
no caso de novas reincidências. 
III. Cassação de Alvará de funcionamento em 
caso de reiterados descumprimentos e sucessivas 
penalidades descumprindo de forma sistêmica os 
termos desta lei.

Art. 6º Compete aos órgãos de fiscalização e de defesa 
do consumidor a efetiva fiscalização e imposição, se 
for o caso, das sanções aqui previstas. 

Art. 7º.  As despesas decorrentes da execução desta 
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

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

Arapongas, 30 de maio de 2022.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 5.085, DE 30 DE MAIO DE 2022

“INSTITUI O MAIO CINZA, MÊS DEDICADO À 
PREVENÇÃO DO CANCÊR CEREBRAL NO MUNICÍPIO 
DE ARAPONGAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO 
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1° -  Passa a fazer parte do calendário de 
Comemorações Oficiais do Município de Arapongas 
“MAIO CINZA”, a ser realizado anualmente no mês de 
maio, com o slogan: “Lenço Cinza é a conscientização 
sobre o câncer cerebral.”

Parágrafo Único – O evento instituído no caput deste 
artigo passa a fazer parte do Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Arapongas.

Art. 2° - O “MAIO CINZA” tem por objetivo a prevenção 
do Câncer Cerebral e promoção de ações voltadas à 
integridade da saúde do paciente oncológico.

Art. 3° - O decurso do mês de maio, dedicado a 
conscientização do câncer cerebral, será intensificado 
com campanhas educativas e incentivo à informação 
sobre a doença.

Parágrafo Único – O ponto chave da campanha deverá 
acontecer na segunda quarta-feira do mês de maio 
de cada ano, a qual ficará conhecido no município 
como o ‘O Dia D’ de Conscientização sobre o Câncer 
Cerebral.

Art. 4° - A presente lei poderá ser organizada pelo 
Executivo Municipal e Legislativo e sociedade civil, 
podendo também contar com a colaboração de 
instituições públicas da esfera estadual e federal e de 
entidades não - governamentais.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Arapongas, 30 de maio de 2022.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 5.086, DE 30 DE MAIO DE 2022

Estabelece durante a consulta pediátrica regulares 
e nos atendimentos de emergência a realização do 
“Teste do Bracinho” para crianças a partir de 3 (três) 
anos de idade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO 
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Esta lei deveria estabelecer no município de 
Arapongas a obrigatoriedade da realização do “Teste 
do Bracinho” nas unidades de saúde pública e privada 
da saúde.

Art. 2º. O “Teste do Bracinho” será realizado mediante 
a aferição da pressão arterial de crianças a partir dos 
3 (três) anos de idade, por profissionais médicos ou 
enfermeiros devidamente registrados na entidade de 
classe que regulamenta sua profissão.

Art. 3º. O “Teste do Bracinho” deverá passar a integrar 
o protocolo de consultas pediátricas regulares e nos 
atendimentos de emergência nas unidades de saúde 
públicas e privada do município de Arapongas. 
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Art. 4º. Em caso da criança apresentar alteração na 
pressão arterial, a mesma deverá ser encaminhada 
para atendimento especializado e exames 
complementares, a fim de que as causas sejam 
detectadas e o tratamento iniciado de imediato.

Art. 5º. Constituem objetivos do “Teste do Bracinho” 
o diagnóstico e prevenção das seguintes patologias:
I. Hipertensão arterial infantil;
II. Doenças cardíacas;
III. Doenças renais;
IV. Complicações renais, cardiológicas e em 
retina.

Art. 6º. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, para 
fins de implantação e execução desta Lei, organizar 
campanhas educativas com objetivos de divulgar 
a realização do protocolo do “Teste do Bracinho” 
e, dessa forma, conscientizar a população sobre o 
diagnóstico precoce e o tratamento das possíveis 
doenças.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Arapongas, 30 de maio de 2022.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 5.088, DE 01 DE JUNHO DE 2022

Ratifica o Protocolo de Intenções nº 001/2022 
celebrado entre os Municípios signatários que visa a 
ampliação do objeto do Consórcio Intermunicipal de 
Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região – 
CISMEL e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO 
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Fica ratificado o Protocolo de Intenções nº 
001/2022, subscrito pelos Municípios de Alvorada 
do Sul, Apucarana, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, 
Califórnia, Cambé, Cambira, Centenário do Sul, 
Florestópolis, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Londrina, 
Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Miraselva, 
Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, 
Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana, que visa constituir 
a ampliação do objeto e a alteração da nomenclatura 
do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e 
Cidadania de Londrina e Região – CISMEL.

Art. 2º. O CISMEL passará a se denominar Consórcio 
Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e 
Melhorias do Norte Central Paranaense, designado 
pela sigla CISMEL-NCP.

Art. 3º. Com a ampliação de seu objeto, o CISMEL-
NCP terá por finalidade prestar atividades de 
planejamento, execução e gestão associada de 

serviços públicos nas seguintes áreas:
I. Segurança Pública e Cidadania;
II. Meio Ambiente e Resíduos Sólidos;
III. Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e 
Rural;
IV. Obras Públicas e Transporte;
V. Motomecanização;
VI. Saúde;
VII. Educação e Cultura;
VIII. Esporte, Lazer e Turismo;
IX. Engenharia, Ciência e Tecnologia.

Art. 4º. A participação do Município de Arapongas 
como ente consorciado ao CISMEL-NCP, o possibilitará 
firmar convênios, contratos, acordos de qualquer 
natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções 
sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos 
governamentais nas áreas de sua atuação.

Art. 5º. O Município de Arapongas fica autorizado a 
contratar o Consórcio Público, dispensada a licitação, 
nos termos do art. 2º, § 1º, III, da Lei nº 11.107/2005 e 
do art. 18 do Decreto Regulamentador nº 6.017/2007.

Art. 6º. O Município de Arapongas fica autorizado 
a participar de licitações compartilhadas realizadas 
pelo Consórcio, cujo edital preveja contratos a serem 
celebrados pela administração direta ou indireta dos 
entes da Federação consorciados, nos termos do art. 
19 do Decreto Regulamentador nº 6.017/2007 e do 
§ 1º do art. 112 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993.

Art. 7º. O Poder Executivo deverá consignar, em 
suas peças orçamentárias, dotações para atender as 
despesas assumidas com o Consórcio Público.

§ 1º. A formalização de Contrato de Rateio se dará 
em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência 
não será superior ao das dotações que o suportam, 
com exceção dos contratos que tenham por objeto 
exclusivamente projetos consistentes em programas 
e ações contemplados em plano plurianual ou a 
gestão associada de serviços públicos custeados por 
tarifas ou outros preços públicos.

§ 2º. É vedada a aplicação dos recursos entregues 
por meio de Contrato de Rateio, inclusive os oriundos 
de transferências ou operações de crédito, para 
o atendimento de despesas classificadas como 
genéricas.

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

Arapongas, 01 de junho de 2022.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°. 017/2022.

Ata de Registro de Preços: nº. 127/2022.
Pregão: nº. 012/2022.
Partes: Município de Arapongas e A S T ANTUNES 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA 
LTDA, CNPJ nº 37.516.954/0001-61, representado 
por ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES, portador 
inscrito no CPF n º 098.246.129-1
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
leite pasteurizado, integral homogeneizado, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SEMAS).
Objeto do Termo: Em decorrência do requerimento 
constante do Processo Digital nº 11777/2022, fica 
cancelada a ata de registro de preços , com a liberação 
do fornecedor das obrigações assumidas. Data e 
assinaturas.

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Fica autorizada a concessão de 02 (duas) diárias, 
para o Prefeito do Município de Arapongas/PR, 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 
477.980.099-49, para deslocamento da sede deste 
Município até a cidade de Curitiba-PR, participar de 
reunião na Casa Civil, estará reunido com Coronel 
Manoel Vasco (Comandante dos Bombeiros), e com 
Comandante da Policia Militar  Coronel Hudson, 
SEDU, Sanepar,  demais compromissos a serem 
confirmados, com ida no dia 25/04/2022  e retorno 
previsto para 27/04/2022 nos termos do disposto 
no Art. 8º, parágrafo único da Lei nº 4.648/18, de 
20/02/2018. 
 (  2  ) com pernoite – Valor da diária R$ 913,93
(      ) sem pernoite – Valor da diária R$ 

Valor total a ser creditado: R$ 1827,86

Arapongas, 02 de junho de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
56/2022 UASG 987427 – PMA

A Prefeitura Municipal de Arapongas/PR, avisa 
aos interessados que fará abertura da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR 
PREÇO, que tem por objeto a Aquisição de 01 (um) 
veículo básico e 01 (um) veículo utilitário tipo SUV 
que serão adquiridos através da Emenda Parlamentar 
nº 202130840001 sendo destinados a unidade Lar 
São Vicente de Paulo e Casa Lar Santo Antônio Pão 
dos Pobres, respectivamente, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS. 
Abertura das propostas e recebimento dos lances: a 
partir das 09h:30min do dia 15 de junho de 2022. Edital 
na íntegra: à disposição dos interessados na Gerência 
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de Licitações e Contratos, Rua Garças, 750, Centro, 
Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.br 
– licitações, ou através do site: endereço eletrônico 
http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/
ConsLicitacao_Filtro.asp, informando N.º do Pregão e 
o código UASG 987427. Informações complementares 
através do telefone (43) 3902-1052.

Arapongas, 1 de junho de 2022

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
030/2022

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, 
nesta cidade, neste ato representado pelo Exmo. 
Prefeito, Sr. Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira 
de identidade RG no 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no 
CPF/MF no 477.980.099-49, residente e domiciliado 
neste Município torna público nos termos do art. 24, 
inciso XVI, da Lei nº 8666/93, a contratação direta do 
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO 
para aquisição de 20.000 (vinte mil) carimbos do 
tempo para validação do Diário Oficial Eletrônico do 
Município, em atendimento a SEGOV.

Arapongas, 01 de junho de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

ARAPONGAS  
 
 

 

1 

DECRETO Nº 397/22, DE 01 DE JUNHO DE 2022 
 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Especial – Anulação parcial das dotações, no 
orçamento do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2022 e a ajustar as programações 
estabelecidas no Plano Plurianual 2022 a 2025 da 
Lei nº. 5.019 de 08/11/2021, e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2022, Lei 4.973 de 10/06/2021. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais e à vista no contido da Lei nº 5.087, de 01 de junho de 2022, 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Fica aberto no orçamento-programa do Município de Arapongas, da Lei Municipal nº. 5.020 de 08 de novembro de 

2021 para o exercício de 2022, Crédito Adicional Especial – Anulação parcial das dotações no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais). 

    
  01.00 – CÂMARA MUNICIPAL 
  01.01 – Câmara Municipal 
010310001.2.001/3.3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física....................................................................R$           25.000,00
   Fonte de recurso 001 
   

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do disposto no 
artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentárias, a saber: 
     
  01.00 – CÂMARA MUNICIPAL 
  01.01 – Câmara Municipal 
010310001.2.001/3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.................................................................R$           25.000,00
   Fonte de recurso 001 
  

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Especial constante do artigo 1º, e redução do artigo 2º do 
presente Decreto, serão compatibilizadas o montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2022 nas 
ações orçamentárias estabelecidas no Anexo V da Lei nº. 5.019, de 08/11/2021 do Plano Plurianual 2022 a 2025, ficam reprogramadas na 
forma abaixo descrita:  

 
ÓRGÃO: 01.00 – CÂMARA MUNICIPAL 
PRINCIPAIS METAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2022 2023 2024 2025 
01 UNIDADE:  Câmara Municipal      
01 FUNÇÃO: LEGISLATIVA      
031 SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA      
0001 PROGRAMA: AÇÃO DO PODER 

LEGISLATIVO 
     

2.001 Ação: Atividades: Atividades Legislativas      
 Fonte de recurso 001 – Valor suplem.      
 3.3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros 

- pessoa física 
R$ 1,00 25.000 - - - 

 Fonte de recurso 001 – Valor reduzido      
 3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros 

- pessoa jurídica 
R$ 1,00 25.000 - - - 

 Principais serviços e ou produtos      
0013 Manter os serviços e as atividades internas 

do órgão 
Serviços 
mantido 

- - - - 

 Houve alteração da meta física      
 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Especial a que se refere o art. 1º, com anulação parcial constante do artigo 2º e 
em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente Decreto, serão compatibilizadas o montante das despesas e parte das 
metas físicas programadas para o exercício de 2022 nas atividades orçamentárias estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, 
Lei 4.973 de 10/06/2021, em cumprimento ao disposto no art. 5° da Lei Complementar sob o n° 101/00, ficam reprogramadas na forma 
abaixo descrita: 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

ARAPONGAS  
 
 

 

2 

ÓRGÃO: 01.00 – CÂMARA MUNICIPAL  
PRINCIPAIS METAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2022 
01 UNIDADE:  Câmara Municipal   
01 FUNÇÃO: LEGISLATIVA   
031 SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA   
0001 PROGRAMA: AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO   
2.001 Ação: Atividades: Atividades Legislativas   
 Fonte de recurso 001 – Valor suplem.   
 3.3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física R$ 1,00 25.000 
 Fonte de recurso 001 – Valor reduzido   
 3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 1,00 25.000 
 Principais serviços e ou produtos   
0013 Manter os serviços e as atividades internas do órgão Serviços 

mantido 
- 

 Houve alteração da meta física   
 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Arapongas, 01 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 
 
 

 
LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

ARAPONGAS  
 
 

 

1 

LEI Nº 5.087, DE 01 DE JUNHO DE 2022 
 

Autoriza o Poder Executivo a efetuar abertura de 
Crédito Adicional Especial – Anulação parcial das 
dotações, no orçamento do Município de Arapongas, 
para o exercício de 2022 e a ajustar as programações 
estabelecidas no Plano Plurianual 2022 a 2025 da Lei nº. 
5.019 de 08/11/2021, e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2022, Lei 4.973 de 10/06/2021. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 

SANCIONO A PRESENTE LEI: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, da Lei Municipal nº. 

5.020 de 08 de novembro de 2021 para o exercício de 2022, Crédito Adicional Especial – Anulação parcial das dotações no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
    
  01.00 – CÂMARA MUNICIPAL 
  01.01 – Câmara Municipal 
010310001.2.001/3.3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física....................................................................R$           25.000,00
   Fonte de recurso 001 
   

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do disposto no 
artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentárias, a saber: 
     
  01.00 – CÂMARA MUNICIPAL 
  01.01 – Câmara Municipal 
010310001.2.001/3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.................................................................R$           25.000,00
   Fonte de recurso 001 
  

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Especial constante do artigo 1º, e redução do artigo 2º da 
presente Lei, serão compatibilizadas o montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2022 nas ações 
orçamentárias estabelecidas no Anexo V da Lei nº. 5.019, de 08/11/2021 do Plano Plurianual 2022 a 2025, ficam reprogramadas na forma 
abaixo descrita:  

 
ÓRGÃO: 01.00 – CÂMARA MUNICIPAL 
PRINCIPAIS METAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2022 2023 2024 2025 
01 UNIDADE:  Câmara Municipal      
01 FUNÇÃO: LEGISLATIVA      
031 SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA      
0001 PROGRAMA: AÇÃO DO PODER 

LEGISLATIVO 
     

2.001 Ação: Atividades: Atividades Legislativas      
 Fonte de recurso 001 – Valor suplem.      
 3.3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros 

- pessoa física 
R$ 1,00 25.000 - - - 

 Fonte de recurso 001 – Valor reduzido      
 3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros 

- pessoa jurídica 
R$ 1,00 25.000 - - - 

 Principais serviços e ou produtos      
0013 Manter os serviços e as atividades internas 

do órgão 
Serviços 
mantido 

- - - - 

 Houve alteração da meta física      
 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Especial a que se refere o art. 1º, com anulação parcial constante do artigo 2º e 
em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º da presente Lei, serão compatibilizadas o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2022 nas atividades orçamentárias estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, Lei 
4.973 de 10/06/2021, em cumprimento ao disposto no art. 5° da Lei Complementar sob o n° 101/00, ficam reprogramadas na forma abaixo 
descrita: 
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2 

ÓRGÃO: 01.00 – CÂMARA MUNICIPAL  
PRINCIPAIS METAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2022 
01 UNIDADE:  Câmara Municipal   
01 FUNÇÃO: LEGISLATIVA   
031 SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA   
0001 PROGRAMA: AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO   
2.001 Ação: Atividades: Atividades Legislativas   
 Fonte de recurso 001 – Valor suplem.   
 3.3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física R$ 1,00 25.000 
 Fonte de recurso 001 – Valor reduzido   
 3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 1,00 25.000 
 Principais serviços e ou produtos   
0013 Manter os serviços e as atividades internas do órgão Serviços 

mantido 
- 

 Houve alteração da meta física   
 

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

Arapongas, 01 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 
 
 

 
LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

 

                         
 
 
 

 
ERRATA 
 

PORTARIA Nº. 233/22, DE 19 DE MAIO DE 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 Onde se lê: 
 

76856/1 Silvana Mara dos Santos Assistente Social SEMAS 
 
 

Leia-se: 
 

   

76856/1 Silvana Mara dos Santos Atendente Social SEMAS 
 

  
 

Arapongas, 01 de junho de 2022. 
 
 
 
 

 
GABRIEL ESPER DUARTE 

Secretário Municipal de Administração 
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Instrução Normativa n° 001, de 26 de maio de 2022. 

 
Dispõe sobre as instruções complementares para 
aprovação de projetos e licenciamento de obras em 
imóveis com frente ou face voltada para rodovias 
estaduais ou federais, conforme a LEI Nº 5.005 de 
29 de setembro de 2021 (Institui o Código de 
Edificações e Obras das Áreas Urbanas e Rurais do 
Município de Arapongas e dá outras providencias). 

 

Considerando a LEI Orgânica do Município de Arapongas, de 28 de abril de 2014, que no seu Artigo 
73 estabelece, entre as atribuições dos Secretários Municipais, a de expedir instruções para a 
execução das leis, decretos e regulamentos. 

Considerando a LEI Nº 4.451 de 25 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos do Município de Arapongas, conhecido como Estatuto dos Servidores, cujo 
Artigo 215 que trata dos deveres funcionais do servidor, estabelece no inciso III que devem ser 
observadas as normas legais e regulamentares. 

Considerando a SEÇÃO III do CAPÍTULO II do TÍTULO IV da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 
2021 (Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas), que trata DAS NORMAS 
TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO. 

Considerando o Artigo 62 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, segundo o qual, no caso de 
imóveis localizados em área urbana ou rural, com testada para Rodovias Estaduais ou Federais, 
deve ser garantido o atendimento das normas do DER/PR ou do DNIT, e da Legislação Estadual e 
Federal correlata, em especial o Decreto Estadual nº 140 de 2015, evitando ocupações indevidas 
da faixa de domínio, bem como garantindo a preservação da faixa não edificável, conforme a Lei 
Federal nº 6.766 de 1979. 

Considerando o Artigo 85 da LEI Nº 5.001 de 29 de setembro de 2021, segundo o qual para a 
implantação de qualquer empreendimento localizado ao longo das rodovias estaduais ou federais, 
o empreendedor deve atender às exigências do órgão competente do Estado do Paraná e ou da 
União com jurisdição sobre a rodovia, assim como às da Secretaria Municipal de Obras, Transportes 
e Desenvolvimento Urbano do Poder Executivo Municipal, referente ao acesso ao imóvel. 

Considerando o ANEXO I do Decreto Estadual nº 140 de 2015, que institui o regulamento para 
ocupação transversal ou longitudinal da faixa de domínio das rodovias. 

Considerando a Circular nº 01 de 16 de janeiro de 2018 do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER/PR), a qual solicita ao Poder Executivo Municipal que previamente à análise de 
requerimento e/ou expedição de alvará/autorização para realização de qualquer obra, loteamento 
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ou demais ações que venham a ocupar as margens de rodovias estaduais, que o requerimento seja 
submetido à prévia autorização do DER/PR, sob pena de responsabilidade. 

 
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO 
URBANO, no uso de suas atribuições, resolve aprovar a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA: 

 
Art. 1° A presente Instrução Normativa estabelece conceitos e procedimentos complementares a 
serem adotados para a aprovação de projetos e licenciamento de obras em imóveis com face 
voltada para rodovias estaduais ou federais, com ou sem previsão de ocupação da faixa de domínio 
das respectivas rodovias.  

Art. 2° Para efeitos desta Instrução Normativa, conceitua-se: 

I. FAIXA DE DOMÍNIO: área delimitada por lei específica, sobre a qual se assenta 
uma rodovia, constituída pelas bases de rolamento, canteiro central, obras de 
arte, acostamento, sinalização e faixa lateral de segurança, cuja largura é aquela 
necessária à sua construção, operação, manutenção, ampliação e condições de 
segurança. 
 

II. FAIXA NÃO EDIFICÁVEL: área delimitada ao longo das faixas de domínio público 
das rodovias para reserva de área não edificável, definida conforme Lei Federal 
nº 6.766 ou instrumento legal específico. 
 

III. OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO: utilização do bem público facultada à 
terceiros mediante prévia autorização. 

 
a. Ocupação por travessia: ocupação transversal ao eixo da rodovia, podendo 

ser subterrânea, aérea, em obras de arte especiais e obras de arte correntes; 

b. Ocupação longitudinal: ocupação paralela ao eixo da rodovia, podendo ser 
subterrânea, aérea, em obras de arte especiais e obras de arte correntes. 

 
IV. AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO: autorização 

concedida pelo DER/PR ou pelo DNIT, a título precário, para ocupação da faixa 
de domínio das rodovias estaduais e federais, respectivamente. 
 

Art. 3° A aprovação de projetos e o licenciamento de obras em imóveis com testada ou face voltada 
para rodovias estaduais ou federais, com previsão de ocupação da faixa de domínio, fica 
condicionada à apresentação, por parte do requerente, de Termo de Anuência ou documento 
equivalente expedido pelo DER/PR ou pelo DNIT que conceda autorização expressa para a 
ocupação pretendida. 
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I. Caracteriza-se como ocupação da faixa de domínio a realização de qualquer 
obra, loteamento, instalação de equipamento ou demais ações, inclusive 
subterrâneas ou aéreas, enquadrados como: 

a. Instalação de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica; 

b. Instalações de redes digitais ou cabos de transmissão para fins de 
telecomunicações; 

c. Execução de redes de água, emissários de esgoto e redes de drenagem de 
águas pluviais; 

d. Gasodutos, oleodutos e polidutos; 

e. Projetos comerciais; 

f. Projetos industriais; 

g. Correias transportadoras; 

h. Execução de obra de arte especial; 

i. Execução de obra de arte corrente (bueiros); 

j. Instalação de dispositivos visuais; 

k. Implantação de novos acessos; 

l. Modificações de acessos existentes; 

m. Ações que acabem por influenciar no tráfego de rodovias administradas pelo 
DER/PR ou pelo DNIT; 

n. Outras instalações, obras ou empreendimentos acrescidos a critério do 
DER/PR, DNIT ou do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 4º Não havendo previsão de ocupação da faixa de domínio dentro das categorias listadas no 
Art. 3º, está dispensada a apresentação de Termo de Anuência ou documento equivalente expedido 
pelo DER/PR ou pelo DNIT para aprovação de projeto ou licenciamento de obras em imóveis com 
testada ou face voltada para rodovias estaduais ou federais. 

Art. 5° É vedada a execução de obra, loteamento, instalação ou ação que ocupe a faixa de domínio 
e/ou a faixa não-edificável de rodovias estaduais ou federais sem o devido prévio licenciamento 
junto ao DER/PR ou ao DNIT, respectivamente. 



QUINTA-FEIRA 02/06/2022                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XIV Nº: 3135 PÁG: 12

ARAPONGAS  

 

PREFEITURA do MUNICÍPIO de ARAPONGAS 
 

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 
Desenvolvimento Urbano - SEODUR 

 

Rua Garças, nº 750 | Centro | Arapongas - Paraná | CEP: 86.700-285 
Fone: (43) 3902-1030 | E-mail: obras@arapongas.pr.gov.br | Site: www.arapongas.pr.gov.br         4 

 

Art. 6° Diante do exposto, o Secretário Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano, 
no uso das suas atribuições, resolve que todo processo de análise e aprovação de projetos técnicos 
desta natureza deverão atender às considerações da presente Instrução Normativa. 

Art. 7° A presente instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Arapongas, 26 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

 
  

 Jair Milani   
 Secretário Municipal de Obras, Transportes e 

Desenvolvimento Urbano - SEODUR 
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Instrução Normativa n° 002, de 31 de maio de 2022. 

 
Dispõe sobre as possibilidades, condições e 
procedimentos excepcionais para desdobro de 
imóveis urbanos, em complemento à LEI Nº 5.001 
de 29 de setembro de 2021 (Dispõe sobre o 
zoneamento de uso e ocupação de propriedades 
urbanas e rurais do município de Arapongas e dá 
outras providências). 

 

Considerando a LEI Orgânica do Município de Arapongas, de 28 de abril de 2014, que no seu Artigo 
73 estabelece, entre as atribuições dos Secretários Municipais, a de expedir instruções para a 
execução das leis, decretos e regulamentos. 

Considerando a LEI Nº 4.451 de 25 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos do Município de Arapongas, conhecido como Estatuto dos Servidores, cujo 
Artigo 215 que trata dos deveres funcionais do servidor, estabelece no inciso III que devem ser 
observadas as normas legais e regulamentares. 

Considerando a LEI Nº 3.589 de 05 de janeiro de 2009, que dispunha sobre o zoneamento de uso 
e ocupação de propriedades urbanas e rurais do município de Arapongas e dava outras 
providências, em momento anterior à revisão do Plano Diretor Municipal. 

Considerando a LEI Nº 3.590 de 05 de janeiro de 2009, que dispunha sobre o parcelamento e o 
remembramento do solo para fins urbanos do município de Arapongas e dava outras providências, 
em momento anterior à revisão do Plano Diretor Municipal. 

Considerando a LEI Nº 5.001 de 29 de setembro de 2021, que dispõe sobre o zoneamento de uso 
e ocupação de propriedades urbanas e rurais do município de Arapongas e dá outras providências, 
a partir da revisão do Plano Diretor Municipal. 

Considerando a LEI Nº 5.002 de 29 de setembro de 2021, que dispõe sobre o parcelamento e o 
remembramento do solo urbano e dá outras providências, a partir da revisão do Plano Diretor 
Municipal. 

Considerando que a LEI Nº 5.001 e a LEI Nº 5.002, ambas de 29 de setembro de 2021, passaram 
a a vigorar 90 (noventa) dias após sua publicação, ou seja, 15 de janeiro de 2022, revogando as 
disposições em contrário. 

Considerando a SEÇÃO II do CAPÍTULO VI da LEI Nº 5.001 de 29 de setembro de 2021, em que 
são apresentadas as possibilidades e condições para desdobro de lotes urbanos. 



QUINTA-FEIRA 02/06/2022                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XIV Nº: 3135 PÁG: 14

ARAPONGAS  

 

PREFEITURA do MUNICÍPIO de ARAPONGAS 
 

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 
Desenvolvimento Urbano - SEODUR 

 

Rua Garças, nº 750 | Centro | Arapongas - Paraná | CEP: 86.700-285 
Fone: (43) 3902-1030 | E-mail: obras@arapongas.pr.gov.br | Site: www.arapongas.pr.gov.br         2 

 

Considerando a SEÇÃO I do TÍTULO III do CAPITULO IX da LEI Nº 5.002 de 29 de setembro de 
2021, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano na forma de lotes, na modalidade de 
desdobro. 

Considerando ter havido alteração de zoneamento em áreas urbanas consolidadas e/ou com 
parcelamento de solo licenciado em momento anterior à data de início de vigência da LEI Nº 5.001 
de 29 de setembro de 2021. 

 
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO 
URBANO, no uso de suas atribuições, resolve aprovar a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA: 

 
Art. 1° A presente Instrução Normativa estabelece possibilidades, condições e procedimentos 
excepcionais para desdobro de imóveis urbanos, em complemento às disposições previstas na 
SEÇÃO II do CAPÍTULO VI da LEI Nº 5.001 de 29 de setembro de 2021. 

Art. 2° Para efeitos desta Instrução Normativa, conceitua-se como DESDOBRO DE LOTE a 
subdivisão de lote para formação de novos lotes, atendendo às exigências mínimas de 
dimensionamento e índices urbanísticos estabelecidos na Lei Específica e Complementar de 
Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano, com o aproveitamento do sistema viário existente, 
desde que não implique na abertura de novas vias ou logradouros públicos nem no prolongamento, 
modificação ou ampliação das já existentes. 

Art. 3° Ratifica-se por meio da presente Instrução Normativa que a possibilidade de desdobro de 
lotes urbanos se mantém permitida em Zonas Residenciais 2 (ZRE2), Zonas Residenciais 3 (ZRE3) 
e Zonas Residenciais 4 (ZRE4), desde que todas as condições previstas na LEI Nº 5.001 de 29 de 
setembro de 2021 referentes à questão sejam atendidas. 

Art. 4º Excepcionalmente será permitido o desdobro de lotes urbanos inseridos em outros 
zoneamentos que não os previstos na LEI Nº 5.001 de 29 de setembro de 2021, desde que 
atendidas às condições e procedimentos previstos na presente Instrução Normativa. 

Art. 5º A partir da presente Instrução Normativa, prevê-se a possibilidade excepcional de desdobro 
de lotes urbanos sobre os quais estejam edificadas ao menos duas unidades obrigatoriamente 
residenciais, independentes, sem partes comuns, e de no máximo 2 (dois) pavimentos, que se 
enquadrem simultaneamente às seguintes condições: 

I. Que o lote urbano seja fruto de parcelamento regular de solo, devidamente 
licenciado pelo Poder Executivo Municipal; 
 

II. Que o lote urbano em questão estivesse enquadrado em zoneamento com 
previsão de desdobro nos termos da LEI Nº 3.589 de 05 de janeiro de 2009; 

 
III. Que tenha havido aprovação de projeto e emissão de alvará de construção para 

ambas as edificações anteriormente à 15 de janeiro de 2022, data de início de 
vigência da LEI Nº 5.001 de 29 de setembro de 2021; 
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IV. Que tenha havido início das obras anteriormente à 15 de janeiro de 2022, data 

de início de vigência da LEI Nº 5.001 de 29 de setembro de 2021; 
 

V. Que tenha havido emissão de Habite-se para ambas as edificações residenciais, 
atestando a conclusão das obras; 

 
VI. As áreas dos lotes resultantes perfaçam, no mínimo, 125 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados); 
 

VII. A frente mínima dos lotes resultantes não seja inferior a 5 (cinco) metros; 
 

VIII. Os lotes resultantes possuam testada voltada para vias existentes regulares ou 
vias projetadas. 

 

§1º Caracteriza-se como início de obra a conclusão dos trabalhos de movimento de terra e 
fundações, inclusive baldrames. 

§2º Para situações de desdobro em lotes com testada voltada para via projetada, a área 
deste arruamento deverá obrigatoriamente ser transferida sem ônus ao Município. 

Art. 6º Não serão considerados aptos para o desdobro nas condições da presente Instrução 
Normativa os lotes em que: 

I. Estiverem edificadas unidades de qualquer uso/finalidade que não o residencial; 
 

II. Estiver edificada apenas uma ou nenhuma edificação residencial; 
 

III. Estiverem edificadas unidades irregulares ou clandestinas nos termos do Art. 2º 
da LEI nº 5.005 de 29 de setembro de 2022, independentemente de seu uso ou 
finalidade; 

 
IV. Em caso de emissão de alvará de construção individualizado – ou seja, um alvará 

para cada unidade residencial -, pelo menos uma das edificações residenciais 
tenha tido seu início de obra consolidado após 15 de janeiro de 2022; 

 
V. Estiver edificada unidade residencial descaracterizada do licenciamento já 

realizado.  
 

VI. Estiverem edificadas unidades residenciais que desrespeitem parâmetros 
urbanísticos vigentes à época do início de obra, tais como recuos mínimos 
obrigatórios, taxa de ocupação e/ou coeficiente de aproveitamento, dentre outros 
dispositivos legais; 
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VII. Pelo menos uma das frações resultantes não atenda aos parâmetros urbanísticos 

vigentes à época do início de obra, como testadas mínimas ou área mínima; 
 

VIII. Pelo menos uma das frações resulte em lote vago, ou seja, ausente de unidade 
residencial nas condições do Art. 5º; 

 
IX. Pelo menos uma unidade residencial edificada em fração resultante não atenda 

aos parâmetros urbanísticos vigentes à época do início de obra, tais como recuos 
mínimos obrigatórios, taxa de ocupação e/ou coeficiente de aproveitamento, 
dentre outros dispositivos legais. 

 

Art. 7º Para desdobro de imóveis enquadrados nas condições previstas no Art. 4º, o interessado 
deverá requerer ao Prefeito Municipal a aprovação do respectivo projeto, devendo para tal fim, 
anexar em seu requerimento, os seguintes documentos: 

I. Cópia de Alvará de Construção de ambas as unidades residenciais edificadas 
sobre o lote; 
 

II. Cópia de Habite-se de ambas as unidades residenciais edificadas sobre o lote; 
 

III. Comprovante de início de obra anterior à data de 15 de janeiro de 2022; 
 

IV. Certidão da matrícula do imóvel em nome do requerente, emitida pelo Cartório 
de Registro de Imóveis, atualizada no máximo de 90 (noventa) dias, sem cláusula 
restritiva, ressalvado o disposto no §4º do artigo 18 da Lei Federal nº 6.766, de 
19 de dezembro de 1979; 
 

V. Certidão negativa de tributos estaduais e federais, quando couber, referente ao 
Imóvel; 
 

VI. Certidão negativa de ônus reais relativos ao imóvel; 
 

VII. Certidão negativa de ações reais referentes ao imóvel pelo período de 10 (dez) 
anos; 

 
VIII. Planta do imóvel, apresentada em cópia sem rasura, na escala adequada, 

contendo no mínimo as seguintes informações: 
a. As divisas do imóvel, perfeitamente definidas e traçadas; 

b. Localização dos cursos de água correntes ou intermitentes, nascentes, 
lagos e lagoas naturais, represas, várzeas e demais linhas de drenagem; 
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c. Locais alagadiços ou sujeitos à inundação, destacando a cota de maior 
inundação; 

d. Vegetação existente, com indicação das árvores significativas, matas 
nativas e reservas florestais legais; 

e. Áreas de Preservação Permanente; 

f. Construções existentes; 

g. Orientação do norte verdadeiro e magnético; 

h. Vias adjacentes e de acesso ao lote, destacando as vias oficiais de 
circulação indicando-se as suas larguras; 

i. Outras informações que possam interessar, a critério da secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano do Poder 
Executivo municipal. 

 
IX. Projeto de Desdobro de Lote apresentado em no mínimo 04 (quatro) vias, sendo 

uma delas em mídia digital e as demais impressas em papel, sem rasuras, na 
escala adequada, contendo no mínimo as seguintes informações: 
 

a. Situação atual e pretendida; 

b. Identificação dos novos lotes, dimensões lineares e angulares, raios, 
cordas, pontos de tangência, ângulo central, rumos e outras indicações 
necessárias para análise do Projeto; 

c. Quadro estatístico de áreas; 

d. Memorial descritivo de cada lote; 

e. Certidão narrativa de edificações, descrevendo a característica e 
distribuição das edificações nos lotes resultantes do desdobro pretendido; 

f. Outras informações que possam interessar, a critério da secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano do Poder 
Executivo municipal. 

Parágrafo Único. Todas as peças gráficas e demais documentos exigidos terão a 
assinatura do proprietário do imóvel e do responsável técnico pelo projeto, com as 
respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART perante o CREA ou os 
Registros de Responsabilidade Técnica - RRT perante o CAU. 
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Art. 8º Serão aceitos como comprovantes de início de obra anterior à 15 de janeiro de 2022 os 
seguintes documentos: 

I. Imagem de satélite disponibilizada pelo Poder Executivo Municipal; 
 

II. Imagem de satélite histórica e datada, obtida por meio de software ou sistema de 
mapeamento (por exemplo, Google Earth), a ser apreciado pelo Grupo Técnico 
Permanente; 

 
III. Outro documento ou comprovante que ateste o início de obra nos termos do §2º 

do Art. 5º ocorreu em momento anterior à 15 de janeiro de 2022, a ser apreciado 
pelo Grupo Técnico Permanente. 

§1º Na impossibilidade de comprovação por meio dos documentos previstos no caput deste 
artigo, poderá ser apresentada declaração assinada pelo proprietário e pelo profissional 
técnico responsável pela execução das obras, atestando que o início das mesmas ocorreu 
em momento anterior à 15 de janeiro de 2022, nos termos do §1º do Art. 5º. 

§2º A apresentação de Alvará de Construção emitido em data anterior à 15 de janeiro de 
2022 não será considerada como comprovação de início de obra. 

Art. 9º A aprovação de projeto de desdobro nas condições descritas na presente Instrução 
Normativa não implica em nenhuma responsabilidade, por parte do Município de Arapongas, quanto 
a eventuais divergências referentes a áreas e dimensões de glebas, quadras ou lotes, tampouco 
quanto ao direito de terceiros em relação à área parcelada. 

Art. 10. Diante do exposto, o Secretário Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento 
Urbano, no uso das suas atribuições, resolve que todo processo de análise e aprovação de projetos 
técnicos desta natureza deverão atender às considerações da presente Instrução Normativa. 

Art. 11. A presente instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Arapongas, 31 de maio de 2022. 
 
 
 
 

 
  

 Jair Milani   
 Secretário Municipal de Obras, Transportes e 

Desenvolvimento Urbano - SEODUR 
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