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DECRETO Nº 2710

Declara de utilidade pública a área que 

administrativa em favor da Companhia de 

Saneamento do Paraná.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI do art. 87 

da Constituição Estadual e tendo em vista o contido no protocolado 

administrativo n.º 13.802.618-3,

DECRETA:

servidão administrativa, em favor da Companhia de Saneamento do Paraná 

– Sanepar, a área de terra abaixo descrita, destinada à Faixa de Servidão da 

Rede Coletora de Esgotos Sanitários, com fulcro no art. 2.°, nas alíneas “e” e 

“h” do art. 5.° e no art. 6.º, todos do do Decreto-Lei Federal n.° 3.365, de 21 

de junho de 1941, alterado pela Lei Federal n.° 2.786, de 21 de maio de 1956:

Área: 250,10 m²

Proprietário: VILLE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, ou a 

quem de direito pertencer.

Situação: Parte do lote de terreno “Y-2-A” da subdivisão do lote 

Y-2 oriundo do lote Y, com área total de 11.498,25 m², situado no lugar 

denominado Tatuquara, constante da Matrícula n.° 137.422 do Cartório de 

Registro de Imóveis da 8.ª Circunscrição da Comarca de Curitiba, com área 

de servidão de 250,10 m², com a seguinte descrição: O ponto de partida foi 

estabelecido na estação A, situada na divisa da propriedade de Matrícula 

n.° 9.550, com a propriedade de Matrícula n.° 137.422. Da estação A, AZ 

089°52’32”, mediu-se 23,55 m até o PV-27. Do PV-27, AZ 035°54’32”, 

mediu-se 36,20 m até o PV-28. Do PV-28, AZ 053°48’32”, mediu-se 33,40 

m até a estação B, situada na divisa da propriedade de Matrícula n.°137.422, 

com a propriedade de Matrícula n.° 88.363. Do PV-27, AZ 140°23’32”, 

mediu-se 31,90 m até a estação C, situada na divisa deste lote Y-2-A, com 

a divisa do lote Y-2-B. Os azimutes acima descritos referem-se ao norte e 

Art. 2.° Autoriza a Sanepar a promover todos os atos judiciais 

ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição da servidão 

administrativa na área descrita no art. 1.° deste Decreto, na forma da 

legislação vigente.

Art. 3.° Reconhece a conveniência da constituição de servidão 

o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e 

medição da área descrita no art. 1.° deste Decreto.

Art. 4.° O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão 

administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for compatível com a 

existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro da 

referida área, de quaisquer atos que causem danos à mesma, incluídos entre 

eles erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, 

usar explosivos e transitar em veículos pesados.

Art. 5.° A Sanepar poderá invocar em juízo, quando necessário, a 

urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei Federal n.° 3.365, de 1941 

e suas alterações.

Art. 6.° O ônus decorrente da instituição da servidão da área a que 

Art. 7.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, em 04 de novembro de  2015, 194º da Independência e 

127º da República.

CARLOS ALBERTO RICHA EDUARDO FRANCISCO SCIARRA

Governador do Estado Chefe da Casa Civil
96631/2015
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DESPACHO DO GOVERNADOR DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

13.828.914-1/15 – Of. nº 680/2015 - Solicita autorização para afastamento, con-
AUTORIZO, de acordo com a lei. Em 

30/10/15”. (Enc. proc. à SEDU, em 30/10/15).
96795/2015

DESPACHO DO GOVERNADOR DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ

13.511.780-3/15 - “1. AUTORIZO, com fulcro na Lei Estadual n° 15.608/2007, 

n, art. 1° do Decreto Estadual n° 6191/2012, e com amparo 
nos Pareceres n°s 0231/2015 e 0404/2015 – AJU/DETRAN/
PR, a realização de despesas pelo Departamento de Trânsito 
do Paraná – DETRAN/PR, por meio de procedimento licita-
tório, na modalidade Concorrência, pelo Sistema de Registro 
de Preços, para a contratação de empresa especializada em 
construção civil para execução de serviços de manutenção 
e reparos em Ciretrans e Unidades Administrativas do DE-
TRANPR, em diversos municípios do Estado do Paraná – Re-
gião de Curitiba, no valor máximo de R$ 3.500.000,00 ( três 
milhões e quinhentos mil reais). 2. AUTORIZO, consoante 
faculdade prevista no art. 13 da Lei Estadual n° 17.431/2012, 
que o planejamento, projeto, coordenação e execução do pre-
sente procedimento licitatório, bem como a gestão da Ata de 
Registro de Preço, seja realizado pelo próprio Departamento 
de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR, a partir de diretrizes 
ditadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

-
-

lidade do Titular do Órgão/Entidade solicitante, assim como 
é de competência de sua assessoria jurídica a análise técnica 
frente à Lei Estadual n° 15.608/07. 4. Para o consentimento 
acima foram levados em consideração por esta autoridade 
apenas os aspectos da conveniência e oportunidade. 5. Ca-
berá à autoridade competente da entidade interessada, nos 
termos do art. 1°, parágrafo primeiro, do Decreto Estadual 
n° 6.191/12, por meio de ato próprio, providenciar os demais 
atos procedimentais relativos à contratação, cumprindo ri-
gorosamente a legislação de regência. 6. PUBLIQUE-Se e 
ENCAMINHE-SE à origem para as providências legais. Em 
30/10/15”. (Enc. proc. ao DETRAN, em 30/10/15).

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINIS-
TRAÇÃO PENITENCIÁRIA

13.743.885-2/15 - “1. CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pelo ex-
-militar Sd. QPM 1-0 Sérgio Jair Mizerski, RG 6.228.189-8, 
por existir previsão legal, e no mérito, NEGO PROVIMEN-
TO, nos termos da Solução de Conselho de Disciplina, man-
tendo a decisão do Comandante Geral da PMPR, qual seja, 

em vista que com sua conduta o acusado violou princípios 
éticos elencados no art. 5º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” 
da Lei Estadual n.º 16.544/2010 (Processo Disciplinar da Po-
lícia Militar do Paraná); itens 7, 9, 19, 23 e 26 do Anexo I 
do Decreto Federal n.° 4.346/02 (Regulamento Disciplinar do 
Exército), o que implica ofensa ao art. 6°, II, III, IV, V e VII 
e art. 7°, VIII, IX, XVII e XXII, do Decreto n.º 5.075/1998 

do Paraná); 2. Encaminhe-se à origem para as providências 
de praxe. Em 30/10/15”. (Enc. proc. à SESP, em 30/10/15).

13.738.803-0/15 - “1. CONHEÇO do Recurso Disciplinar interposto pelos ex-
-militares, Cb. QPM 1-0 Laurito Ferreira de Souza, RG n.° 
7.734.439-0 e Sd. QPM 1-0 Geferson José Cardias, RG n.° 
5.568.633-5, por existir previsão legal e, no mérito, NEGO 
PROVIMENTO, nos termos da Solução de Conselho de Dis-
ciplina, mantendo a decisão do Comandante Geral da PMPR 

-
do em vista que com sua conduta violaram princípios éticos 
elencados no art. 5º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei 
Estadual n.º 16.544/2010 (Processo Disciplinar da Polícia 
Militar do Paraná); Anexo I, itens 7, 9 e 108 do Decreto Fede-
ral n.° 4.346/02 (Regulamento Disciplinar do Exército) o que 
implica, no caso do item 9, afronta ao art. 102, alíneas ‘c’, ‘d’ 
e ‘j’ da Lei Estadual n.° 1.943/54 (Código da Polícia Militar 
do Paraná); art. 7°, V, VIII, IX e XXIX e art. 8 §§1º e 4º do 

dos Militares Estaduais do Paraná); 2. Encaminhe-se à origem 
para as providências de praxe. Em 30/10/15”. (Enc. proc. à 
SESP, em 30/10/15).

13.477.261-1/15 - “1. À vista dos elementos de instrução do protocolado e consi-
derando a Informação nº 542/2015 – AJ/SESP, aliado à rele-
vância da ação administrativa apresentada neste protocolado, 
AUTORIZO, nos termos do art. 87, XVIII, da Constituição 
Estadual c/c art. 4º, § 1º, IV, do Decreto Estadual 6.191/2012, 
a celebração de Termo de Cooperação, entre o Estado do Pa-
raná, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Administração Penitenciária e o Município de Curi-
tiba, cujo objeto é “a ampla cooperação entre os Órgãos Es-

de modo a propiciar à sociedade curitibana condições de 

-
cípio de Curitiba”, com prazo de vigência de 03 (três) anos, 
sem repasse de recursos. 2. O exame da viabilidade técnica, 

-
colado é de responsabilidade do Titular do Órgão/Entidade 
solicitante. 3. Para o consentimento acima foram levados 
em consideração por esta autoridade apenas os aspectos da 
conveniência e oportunidade. 4. No momento da celebração 
do ajuste, todas as certidões comprobatórias de regularidade 

-
balho deverá estar devidamente aprovado pelas autoridades 
competentes. 5. Publique-se e encaminhe-se à origem para as 
providências legais. Em 30/10/15”. (Enc. proc. à SESP, em 


