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ATOS DO EXECUTIVO
o

DECRETO N 25.816, DE 5 DE SETEMBRO DE 2017.
Abre um Crédito Adicional Suplementar, no valor de
R$ 188.120,62 (cento e oitenta e oito mil, cento e
vinte reais e sessenta e dois centavos) ao
Orçamento Geral do Município.
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, nos termos do disposto no art. 86, da Lei
o
o
o
Orgânica do Município, Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964 e inciso IV, § 2 , do art. 5 , da Lei
o
o
Municipal n 4.495, de 22 de dezembro de 2016, em atendimento ao Memorando Interno n 1.611/2017,
de 4 de setembro de 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda,
D E C R E T A:
o

Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 188.120,62 (cento e oitenta e oito mil, cento e vinte reais e sessenta e dois centavos), para reforço de
dotações, na forma abaixo especificada:
06

- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

02

- DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

04 122 0040 2.014
3.3.90.36

- Manutenção do Prédio Sede e Subsedes da Administração Municipal e Locação
de Imóveis
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

1.000

- Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente ...............

-TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .........................................................................
o

188.120,62
188.120,62

o

o

Art. 2 Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 1 , na forma do art. 43, § 1 ,
o
inciso II, da Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964, os provenientes de excesso de arrecadação por
tendência.
o

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 5 de setembro de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

Erton René Neuhaus
Responsável pela Secretaria
Municipal da Fazenda

o

DECRETO N 25.817, DE 5 DE SETEMBRO DE 2017.
Abre um Crédito Adicional Suplementar, no valor de
R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao Orçamento Geral
do Município.
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, nos termos do disposto no art. 86, da Lei
o
o
Orgânica do Município, Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964, caput do art. 5 , da Lei Municipal
o
o
n 4.495, de 22 de dezembro de 2016, e em atendimento ao Memorando Interno n 1.618, de 5 de setembro
de 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda,
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D E C R E T A:
o

Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 13.000,00 (treze mil reais), para reforço de dotações, na forma abaixo especificada:
08

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04 122 0060 2.149

- Manutenção de Atividades da Gestão do SUAS

3.3.90.14

- Diárias – Pessoal Civil

1.936

- Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) ..............

13.000,00

-TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ...........................................................................
o

13.000,00
o

Art. 2 Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 1 , na forma do art. 43,
o
o
parágrafo 1 , inciso III, da Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964, os resultantes de anulação parcial
ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei, e a seguir especificados:
08

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 0060 2.137

- Manutenção dos Serviços de Gestão

3.3.90.32

- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

1.936

- Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) ..............

-TOTAL DA ANULAÇÃO .......................................................................................

13.000,00
13.000,00

o

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 5 de setembro de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

Erton René Neuhaus
Responsável pela Secretaria
Municipal da Fazenda

REPUBLICA-SE,
o
Por ter saído com incorreção, a Portaria n 63.488, de 21/08/2017, publicada no Diário Oficial do Município
o
n 3143 de 22/08/2017, páginas 16/17 , passando a constar a seguinte redação:
o

PORTARIA N 63.488
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, nos termos do disposto no art. 86, da Lei
o
Orgânica do Município, de acordo com o disposto na Lei Complementar n 097, de 26 de janeiro de 2005 e
os
alterações, com os Decretos n 22.166, de 14 de maio de 2013 e alterações, 25.710, de 18 de julho de 2017
o
e alteração e, ainda, em atendimento ao Memorando Interno n 580/2017, de 31 de julho de 2017, emitido
pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
R E S O L V E:
o

I - DESIGNAR, com efeitos retroativos a 1 de agosto de 2017, os servidores municipais lotados na
Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercerem função de encarregância, na forma e condições
especificadas no Anexo desta Portaria.
II - ATRIBUIR aos servidores Função de Encarregância – FE – a partir da data de designação.
www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.153 de 05 de setembro de 2017

Página 4 de 96

III - REVOGAR, em consequência, as portarias abaixo relacionadas, na parte que trata dos
servidores especificados:
PORTARIA

MATRÍCULA

NOME

53.033/2013

14975.01

Maria Aparecida de Souza

59.685/2016

12193.01

Osmarina Aparecida Katika

61.880/2017

12183.01

Valtenir Lazzarini

52.978/2013

10180.01

Veroni Witor Flor da Silva Klippel

62.191/2017

12180.01

Jean Cleverton Toledo Domingues

62.191/2017

8407.01

Eliane Regina Binotti de Oliveira

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 21 de agosto de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas
o

ANEXO À PORTARIA N 63.488
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – DIPS/SUAS
MATRÍCULA
14975.01
12193.01
12183.01
10180.01

12180.01

8407.01

NOME
Maria Aparecida de Souza
Osmarina Aparecida Katika
Valtenir Lazzarini
Veroni Witor Flor da Silva
Klippel

CARGO
Merendeiro I
Educador Social Pleno
Educador Social Pleno

ATRIBUIÇÕES
Coordenação do CRAS Norte
Coordenação do CRAS Leste
Coordenação do CRAS Sul
Coordenação do CRAS
Educador Social Pleno
Nordeste
Coordenação do Serviço de
Jean
Cleverton
Toledo
Convivência e Fortalecimento
Educador Social Pleno
Domingues
de Vínculos – Centro de
Convivência do Idoso
Coordenação do Serviço de
Eliane Regina Binotti de
Convivência e Fortalecimento
Educador Social Consultor
Oliveira
de Vínculos – Centro da
Juventude

DIRETORIA DE PROTEÇÃO ESPECIAL – DIPE/SUAS
MATRÍCULA

NOME

CARGO

8071.01

Eunice Antônia da Silva

Educador Sênior

17854.01

Cristina de Souza Dias

Assistente Social Pleno

ATRIBUIÇÕES
Coordenação do CREAS III –
PAEFI – CREAS/CRAM
Coordenação do CREAS II –
PAEFI – Medida Socioeducativa – CREAS/MSE

PORTARIA Nº 63.608
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 25.587, de 22 de maio de 2017,
tendo em vista o constante no inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, na forma do disposto nos
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arts. 161 a 163, da Lei Complementar nº 17, de 30 de agosto de 1993 e alterações, em conformidade com o
inciso II, do art. 4º do Decreto nº 18.610, de 3 de dezembro de 2008 e, ainda, em atendimento ao despacho
exarado em 31 de agosto de 2017, pela Diretoria de Relações de Trabalho, subordinada à Secretaria
Municipal da Administração e Gestão de Pessoas,
R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 63.541, de 23 de agosto de 2017, referente à concessão de
Licença Especial, na parte que trata do servidor OSCAR VIDAL LEDESMA BLANCO, matrícula nº 9569.01,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 31 de agosto de 2017.
Ney Patricio da Costa
Secretário Municipal da Administração
e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 63.615
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 25.587, de 22 de maio de 2017,
tendo em vista o constante na alínea "a", inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a
Lei nº 4.137, de 18 de setembro de 2013, e em cumprimento ao Mandado de Intimação de Antecipação de
Tutela exarado nos Autos do Processo nº 0025763.96.2017.8.16.0030, do 3º Juizado Especial da
Fazenda Pública de Foz do Iguaçu - PROJUDI, em decorrência da petição protolada sob nº 30878/2017,
em 25 de julho de 2017,
R E S O L V E:
PRORROGAR por 26 (vinte e seis) dias, a partir de 19 de outubro de 2017, a licença maternidade,
concedida por meio da Portaria nº 62.567, de 26 de abril de 2017, à servidora FRANCINE DE ANDRADE
VERES MACHADO, matrícula nº 14163.01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente
Administrativo Especialista.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2017.
Ney Patricio da Costa
Secretário Municipal da Administração
e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 63.616
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 25.587, de 22 de maio de 2017,
tendo em vista o constante na alínea "a", inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a
Lei nº 4.137, de 18 de setembro de 2013, e em atendimento à petição protocolada sob o nº 38104/2017, de 29
de agosto de 2017,
R E S O L V E:
PRORROGAR, no período de 12 de setembro a 10 de novembro de 2017, a licença maternidade
concedida por meio da Portaria nº 62.943, de 14 de junho de 2017, à servidora ANA PAULA FAUNE
CAMPELO, matrícula nº 17850.01, ocupante do cargo de Enfermeiro Júnior.
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Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, 4 de setembro de 2017.
Ney Patricio da Costa
Secretário Municipal da Administração
e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 63.617
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
o
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de 2017, tendo
em vista o constante na alínea “a”, inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, para atender aos fins
o
o
previstos no art. 36 da Lei Complementar n 107, de 19 de abril de 2006, no Decreto n 23.926, de 3 de julho
o
de 2015, e em atendimento à petição protocolada sob n 35922/2017, de 17 de agosto de 2017,
R E S O L V E:
o

I - Averbar ao acervo funcional da servidora EDILZA SALETE MAYER, matrícula n 13616.01,
detentora do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem, do Grupo Ocupacional da Saúde, o tempo de
contribuição de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias, constantes da Certidão de Tempo de
Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao NIT 1217280085-8 – Protocolo
o
n 14021030.1.00314/16-2, com contribuições vertidas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
somente para efeito de aposentadoria.
a) O período de 15/03/1996 a 23/02/2001, foi averbado parcialmente, excluindo-se a concomitância,
considerando a data de admissão da servidora no Município em 24/04/2000.
II - O período parcial de 24/04/2000 a 23/02/2001, e os períodos de 07/03/2001 a 12/02/2003 e
15/06/2003 a 05/08/2003, constante da Certidão de Tempo de Contribuição descrita no Inciso I, não foram
averbados para aposentadoria, por serem concomitantes ao período estatutário laborado no Município.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2017.
Ney Patricio da Costa
Secretário Municipal da Administração
e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 63.618
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
o
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de 2017, tendo
em vista o constante na alínea “a”, inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, para atender aos fins
o
o
previstos no art. 36 da Lei Complementar n 107, de 19 de abril de 2006, no Decreto n 23.926, de 3 de julho
o
de 2015, e em atendimento à petição protocolada sob n 37932/2017, de 29 de agosto de 2017,
R E S O L V E:
o

I - Averbar ao acervo funcional da servidora ZULMAN DA SILVA LUDKE, matrícula n 12812.01,
detentora do cargo efetivo de Professor - Nível III, do Quadro Próprio do Magistério Público Municipal, o
tempo de contribuição de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, constantes da Certidão
de Tempo de Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao NIT 1214463947-9
o
– Protocolo n 14021030.1.00194/17-5, com contribuições vertidas ao Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, somente para efeito de aposentadoria.
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a) O período de 01/03/1993 a 29/02/1996, constante da Certidão de Tempo de Contribuição descrita
no Inciso I, foi averbado parcialmente, excluindo-se a concomitância considerando a data de
admissão da servidora no Município em 14/02/1996.
II - O período de 14/02/1996 a 29/02/1996, não foi averbado para aposentadoria, por ser
concomitante ao período estatutário laborado no Município.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2017.
Ney Patricio da Costa
Secretário Municipal da Administração
e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 63.619
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
o
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de 2017, tendo
em vista o constante na alínea “a”, inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, para atender aos fins
o
o
previstos no art. 36 da Lei Complementar n 107, de 19 de abril de 2006, no Decreto n 23.926, de 3 de julho
o
de 2015, e em atendimento à petição protocolada sob n 32741/2017, de 3 de agosto de 2017,
R E S O L V E:
I - Averbar ao acervo funcional da servidora MARCIA CRISTINA CARRIEL SAVARIS, matrícula
o
o
n 8374.01 (1 Vínculo), detentora do cargo efetivo de Professor - Nível III, do Quadro Próprio do Magistério
Público Municipal, o tempo de contribuição no total de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias,
para efeito de aposentadoria, como segue:
a)

4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias, constantes da Certidão de Tempo de
Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao NIT 1231532143-5 –
o
Protocolo n 14021030.1.00467/15-5, com as contribuições vertidas ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS.

b)

7 (sete) meses e 13 (treze) dias, constantes da Certidão de Tempo de Contribuição
o
n 496/2017, expedida pela Foz Previdência, com as contribuições vertidas ao Regime Próprio
de Previdência Social – RPPS.
o

o

II - Averbar na matrícula n 8374.02 (2 Vínculo), o tempo de contribuição, no total de 7 (sete) meses
e 13 (treze) dias, laborados na Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, com acúmulo legal de cargos,
o
constante da Certidão de Tempo de Contribuição n 499/2017, expedida pela Foz Previdência, somente para
efeito de aposentadoria.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2017.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 63.620
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
o
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de 2017, tendo
em vista o constante na alínea “a”, inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, para atender aos fins
o
o
previstos no art. 36 da Lei Complementar n 107, de 19 de abril de 2006, no Decreto n 23.926, de 3 de julho
o
de 2015, e em atendimento à petição protocolada sob n 35394/2017, de 15 de agosto de 2017,
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R E S O L V E:
o

I - Averbar ao acervo funcional da servidora AUREA CECILIA DA FONSECA, matrícula n 4623.01,
detentora do cargo efetivo de Assistente Administrativo Especialista, do Grupo Ocupacional TécnicoAdministrativo, o tempo de contribuição no total de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias,
constantes da Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
o
ao NIT 1214712924-2 – Protocolo n 14021030.1.00049/17-5, com contribuições vertidas ao Regime Geral
de Previdência Social – RGPS, como segue:
a) 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias, referentes ao período de 20/11/1984 a
31/08/1993, laborado na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, para os efeitos legais e de
aposentadoria.
b) 1 (um) mês e 1 (um) dia, para efeito de aposentadoria.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2017.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 63.621
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
o
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de 2017, tendo
em vista o constante na alínea “a”, inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, para atender aos fins
o
o
previstos no art. 36 da Lei Complementar n 107, de 19 de abril de 2006, no Decreto n 23.926, de 3 de julho
o
de 2015, e em atendimento à petição protocolada sob n 35104/2017, de 14 de agosto de 2017,
R E S O L V E:
o

Averbar ao acervo funcional da servidora NELI FERREIRA DA SILVA, matrícula n 8581.01,
detentora do cargo efetivo de Ajudante de Serviços Gerais, do Quadro Especial/Cargos em Extinção, o
tempo de contribuição no total de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias, referentes ao período de
18/06/1990 a 31/08/1993, laborados na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, constantes da Certidão de
Tempo de Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao NIT 1703661717-7 –
o
Protocolo n 14021030.1.00117/17-0, com contribuições vertidas ao Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, para os efeitos legais e de aposentadoria.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2017.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 63.622
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
o
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de 2017, tendo
em vista o constante na alínea “a”, inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, para atender aos fins
o
o
previstos no art. 36 da Lei Complementar n 107, de 19 de abril de 2006, no Decreto n 23.926, de 3 de julho
o
de 2015, e em atendimento à petição protocolada sob n 37661/2017, de 28 de agosto de 2017,
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R E S O L V E:
o

I - Averbar ao acervo funcional do servidor JOSE BORGES BOMFIM FILHO, matrícula n 13587.01,
detentor do cargo efetivo de Economista Consultor, do Grupo Ocupacional Profissional, o tempo de
contribuição no total de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, referentes aos períodos
de 10/08/1987 a 21/07/1989, 14/12/1989 a 31/01/1996 e 01/08/1996 a 23/04/2000, constantes da Certidão de
Tempo de Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao NIT 1229963295-8 –
o
Protocolo n 14021030.1.00189/17-1, com contribuições vertidas ao Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, somente para efeito de aposentadoria.
II - A pedido do requerente, os demais períodos de tempo de contribuição constantes da CTC/INSS
descrita no Inciso I, não foram destinados para aposentadoria no Município.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2017.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 63.623
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, Estado
o
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n 25.587, de 22 de maio de 2017, tendo
em vista o constante na alínea “a”, inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, para atender aos fins
o
o
previstos no art. 36 da Lei Complementar n 107, de 19 de abril de 2006, no Decreto n 23.926, de 3 de julho
o
de 2015, e em atendimento à petição protocolada sob n 20434/2017, de 6 de junho de 2017,
R E S O L V E:
I - Averbar ao acervo funcional da servidora MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE MAGALHÃES
o
CALDAS, matrícula n 12992.01, detentora do cargo efetivo de Professor – Nível III, do Quadro Próprio do
Magistério Público Municipal, o tempo de contribuição no total de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, para efeito
de aposentadoria, como segue:
a) 11 (onze) meses, referentes aos períodos de 01/07/1977 a 28/02/1978 e 02/06/1986 a 01/09/1986,
constantes da Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social
o
- INSS ao NIT 1071166970-5 – Protocolo n 14021030.1.00165/10-8, com as contribuições vertidas
ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
b) 11 (onze) meses, referentes ao período de 01/09/1986 a 31/07/1987, constante da Certidão de
o
Tempo de Contribuição n 1438/2011, expedida pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com as
contribuições vertidas ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
II - O tempo ficto de 317 (trezentos e dezessete) dias, referentes ao ano de 1989, computado com
o
base na Lei n 1.376/89, integrante da CTC descrita, na alínea “b”, do Inciso I, não foi averbado considerando
o
o
as vedações constantes na Constituição Federal, em seu artigo 40, § 10 , Lei Federal n 9.717/98,
o
o
Orientação Normativa n 02/2009 do Ministério da Previdência Social e ainda Inciso I do artigo 5 do Decreto
o
Municipal n 23.926/2015.
o

III - Revogar em consequência a Portaria n 63.040, de 4 de julho de 2017.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2017.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas
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o

PORTARIA N 63.626
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 25.587, de 22 de maio de
2017, tendo em vista o constante no inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, e em atenção ao
Memorando Interno no 414/2017, de 30 de agosto de 2017, emitido pela Divisão Jurídica de Sindicâncias,
Processos Administrativos e Revisões Disciplinares,
R E S O L V E:
o

DESIGNAR a servidora CRISTIANE JUIF TRINDADE, matrícula n 18735.01, ocupante do cargo de
Assistente Administrativo Júnior, para atuar na Comissão de Processo Administrativo, constituída por meio
o
da Portaria n 59.823/2016, em substituição ao servidor Carlos José Faé.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu, em
4 de setembro de 2017.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 63.628
O Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 25.587, de 22 de maio de
2017, tendo em vista o constante no inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, na forma do art. 258,
da Lei Complementar no 17, de 30 de agosto de 1993, e em atenção ao Memorando Interno no 419/2017, de
31 de agosto de 2017, emitido pela Divisão Jurídica de Sindicâncias, Processos Administrativos e Revisões
Disciplinares,
R E S O L V E:
PRORROGAR, a partir de 22 de setembro de 2017, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a
o
conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria n 60.196, de 7 de junho
de 2016.
Gabinete do Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas do Município de Foz do Iguaçu,
em 4 de setembro de 2017.
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

o

PORTARIA N 63.636
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “a”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, em consonância com o Decreto
o
o
n 22.048, de 19 de março de 2013 e alterações, e em atendimento ao Memorando Interno n 668/2017, de 4
de setembro de 2017, do Gabinete do Prefeito,
R E S O L V E:
EXONERAR, a pedido, ALLINY BRANA MENDONÇA do cargo de provimento em comissão,
o
Símbolo ASS-3, Assessor II, subordinado à Secretaria Municipal da Saúde, com efeitos retroativos a 1 de
setembro de 2017.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

o

PORTARIA N 63.637
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “a”, inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, em consonância com o Decreto
o
o
n 22.048, de 19 de março de 2013 e alterações, e em atendimento ao Memorando Interno n 669/2017,
de 4 de setembro de 2017, do Gabinete do Prefeito,
R E S O L V E:
EXONERAR RAFAEL FERNANDES GOMES FAÉ do cargo de provimento em comissão, Símbolo
ASS-3, Assessor II, subordinado ao Gabinete do Prefeito, a partir de 6 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
o
DO TERMO DE PERMISSÃO N 041
o

O Permissionário JOSÉ ADÃO DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob n 426.533.559-49, residente e
o
domiciliado nesta Cidade, na Rua Ricardo Martins Ramos, n 411, Parque Patriarca, neste ato denominado
o
CEDENTE e, de outro lado, o Senhor ODIR ALOISIO HANSEN, inscrito no CPF/MF sob n 724.617.569-53,
o
residente e domiciliado nesta Cidade, na Rua Murilo Mendes, n 324, Parque Residencial Três Bandeiras, a
seguir denominado CESSIONÁRIO. Têm entre as mesmas, de maneira justa e acordada, com a anuência
expressa do MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, de acordo com o disposto no art. 11, da Lei Complementar
o
o
n 223/2014 e art. 12-A da Lei Federal n 12.587, de 3 de janeiro de 2012, conforme o constante do Processo
o
n 31541/2017, de 28 de julho de 2017, o presente TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
o
DO TERMO DE PERMISSÃO n 041, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente tem como objeto os direitos e obrigações decorrentes do
o
Termo de Permissão n 041, celebrado em 25 de junho de 2015, tendo como Poder Concedente o Município
de Foz do Iguaçu e como Permissionário o Senhor JOSÉ ADÃO DOS SANTOS, ora CEDENTE, proveniente
o
da Concorrência Pública n 024/2014.
Parágrafo único. A partir da assinatura do presente, o CESSIONÁRIO passará a ocupar o lugar do
o
CEDENTE, como Permissionário do Termo de Permissão n 041, nos mesmos termos inicialmente
pactuados.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO: Ficam integrados a este termo, independente de
transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento do CESSIONÁRIO: Termo de
o
Permissão n 041 e legislação pertinente a espécie.
o

§ 1 A assinatura do presente termo indica o CESSIONÁRIO possuir plena ciência do seu conteúdo, bem
como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei Federal
o
o
n 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no Termo de Permissão n 041.
o

§ 2
A partir da assinatura do presente, o cumprimento do Termo de Permissão n
responsabilidade do CESSIONÁRIO.
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CLÁUSULA TERCEIRA: Estabelecer o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para o cumprimento do
o
o
o
disposto inciso III, do art. 6 , da Lei Complementar n 223, de 1 de setembro de 2014.
Parágrafo Único: O descumprimento do disposto deste caput, importará na revogação, de pleno direito da
Permissão.
CLÁUSULA QUARTA: Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos, em face das cláusulas
contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.
CLÁUSULA QUINTA: Elegem as partes o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, para a
solução das questões judiciais resultantes do presente termo. E, por estarem as partes de pleno acordo com
as cláusulas e condições acima estipuladas, assinam o presente termo em três vias de igual teor, valor e
forma.
Foz do Iguaçu, 30 de agosto de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Permitente
José Adão dos Santos
Cedente

Odir Aloísio Hansen
Cessionário

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1061/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa CLODOALDO TURBAY BRAGA, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 163.039.469-68
da Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 613/2017, lavrado em 29
de junho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 613/2017
AUTUADO.......... CLODOALDO TURBAY BRAGA
ASSUNTO...........APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL.
DECRETO N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO
Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 613/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.41.24.0149.001, localizado
na Rua Araucária, 3104, Jardim Ana Cristina, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017,
conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991 (Código de
Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/05.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 06 e certificada em fls. 10.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 09
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A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 492/2017, às fls. 11, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 613/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e CLODOALDO TURBAY BRAGA, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 613/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.41.24.0149.001, localizado na Rua Araucária,
3104, Jardim Ana Cristina, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza e
manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo quanto
na foto de fls. 04, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de
1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
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Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
1
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.41.24.0149.001, localizado na Rua Araucária, 3104,
Jardim Ana Cristina, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza, manutenção
de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular água, que são
potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a aplicabilidade da multa
pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 613/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 613/2017,
na forma da fundamentação supra.
1

Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.153 de 05 de setembro de 2017

Página 15 de 96

À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1062/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa FILIPPOS MATRAKAS, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 747.834.911-00 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 609/2017, lavrado em 30 de
junho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 609/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

FILIPPOS MATRAKAS
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. DEIXAR DE PROMOVER A
ALTERAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO NO PRAZO LEGAL. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da lavratura do Auto de Infração nº. 609/2017, por
meio do qual a Fazenda Pública aplicou a penalidade pecuniária equivalente a 10 (dez) UFFI’s – Unidade
Fiscal de Foz do Iguaçu, em razão do proprietário/responsável não providenciar a comunicação à repartição
fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da ocorrência do fato, cuja penalidade está
descrita no artigo 337, inciso I, “b” da mesma lei.
O auto de infração fora entregue pessoalmente, na pessoa do autuado, conforme fls. 01-verso.
Devidamente intimado, deixou escoar o prazo recursal, sem manifestação, sendo declarada a
revelia às fls. 10.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização - SJU, por meio do Parecer nº. 491/2017, às fls. 12, opinou
pela manutenção do Auto de Infração nº. 609/2017.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 609/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e FILIPPOS MATRAKAS, diante da infração ao disposto
no artigo 296, §2º da Lei Complementar n. 082/2003, tendo como consequência a multa pecuniária de 10
(dez) UFFI’s, prevista no artigo 337, I, “b” do mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 609/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.153 de 05 de setembro de 2017

Página 16 de 96

Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o autuado não providenciou a comunicação à repartição fazendária no prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data da ocorrência do fato, a alteração cadastral do imóvel de inscrição imobiliária n.
10.1.54.01.0319.001, está comprovada.
Salienta-se que o contribuinte tem o prazo legal para que efetuar tal comunicação formal,
conforme dispõe o artigo 296, §2º da Lei Complementar n. 082/2003 (Código Tributário Municipal), senão
vejamos:
Art. 296 - Para fins de inscrição e lançamento, o proprietário, titular de
domínio útil ou possuidor de bem imóvel deve informar os dados e elementos
necessários à perfeita identificação do contribuinte, bem como dos dados de
identificação do imóvel, na forma e nos prazos estabelecidos nesta lei e pela
Administração Municipal.
[...]
§ 2º Qualquer alteração nos dados cadastrais de identificação do imóvel, do
contribuinte ou do responsável do imóvel por sucessão, deverá ser
comunicada à repartição fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, contados
da data da ocorrência do fato.
Constatada a infração ao dispositivo mencionado, o Agente Fiscal lavrou o Auto de Infração
nº 609/2017, aplicando ao autuado a multa de 10 (dez) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s, na forma
do disposto no artigo 337, I, “b” da Lei Complementar nº 082/2003, transcrito a seguir:
Art. 337. O descumprimento das disposições relativas à atualização do
cadastro imobiliário que trata o art. 296 implica na imposição das seguintes
penalidades:
I - multa de 10 (dez) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu - UFFI`s -, aos que:
[...]
b) deixarem de promover a inscrição do imóvel no cadastro imobiliário ou
alteração nos dados cadastrais de identificação do imóvel, do contribuinte ou
do responsável do imóvel por sucessão, no prazo previsto no art. 296.
[...]
Portanto, corretamente aplicada a multa imposta ao autuado, dentro dos patamares legais.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 609/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 214 da Lei Complementar nº. 082/2003, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
Io local, a data e a hora da lavratura;
IIa qualificação do sujeito passivo autuado;
IIIdescrição minuciosa do fato que se alegue constituir infração e que
motivou a lavratura do auto de infração;
IVcapitulação do fato, mediante menção expressa do dispositivo legal
infringido e da penalidade aplicável estabelecida em Lei;
Vo valor do crédito tributário, quando devido, demonstrado em relação
a cada mês:
VIsendo caso, descrição das coisas apreendidas, com indicação do
lugar onde tenham sido depositados;
VII- a autoridade competente para o processo de impugnação;
VIII- a assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto;
IXdeterminação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugnála no prazo de 30 (trinta) dias;
Xa assinatura do autuante e sua identificação funcional.
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Portanto, estando o ato administrativo revestido de legalidade, não contendo qualquer vício, a medida
que se impõe é a manutenção do auto de infração.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 609/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFOA:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1063/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUANA CAROLINA PALUDO, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 044.652.149-36
da Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 600/2017, lavrado em 26
de junho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 600/2017
AUTUADA..........
ASSUNTO...........

LUANA CAROLINA PALUDO
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 600/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que a proprietária do imóvel, de inscrição imobiliária n. 10.2.18.27.0131.001, localizado
na Rua Sérgio Oliva, 176, Jardim San Rafael II, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017,
para limpeza e manutenção do imóvel, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07,
de 18 de novembro de 1991 (Código de Posturas) e no referido Decreto.
Fotos e documentos às fls. 02/04.
O auto de infração fora entregue por carta registrada a autuada conforme fls. 05 e certificada pelo
agente fiscal em fls. 10.
Devidamente intimada deixou escoar o prazo sem manifestação, sendo declarada sua revelia,
conforme termo de fls.071.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 486/2017, às fls. 12, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
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II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 600/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUANA CAROLINA PALUDO, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia da Autuada, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 600/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que a proprietária do imóvel de inscrição imobiliária n. 10.2.18.27.0131.001, localizado na Rua Sérgio
Oliva, 176, Jardim San Rafael II, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza e
manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo quanto
nas fotos de fls. 03, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de
1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.153 de 05 de setembro de 2017

Página 19 de 96

Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta a autuada/infratora, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
1
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 10.2.18.27.0131.001, localizado na Rua Sérgio Oliva, 176,
Jardim San Rafael II, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza, manutenção
de asseio do imóvel e, principalmente, eliminação de potenciais criadouros do mosquito e animais
peçonhentos ou ocultar possíveis recipientes que possam acumular água, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 600/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 600/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE a autuada da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização
1

Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1064/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LIAW HWAI EN, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 081.071.928-26 da Decisão de
Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 621/2017, lavrado em 30 de junho de
2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário Oficial do
Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 621/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LIAW HWAI EN
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 620/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.57.06.0487.001, localizado
na Rua Getúlio Vargas, 469, Parque Presidente, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017,
conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991 (Código de
Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 09 e certificada em fls. 12.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 490/2017, às fls. 13, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 621/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LIAW HWAI EN, diante da infração ao disposto nos
artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do mesmo
Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 621/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.57.06.0487.001, localizado na Rua Getúlio
Vargas, 469, Parque Presidente, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza e
manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo quanto
na foto de fls. 07, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de
1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
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Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.

1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.57.06.0487.001, localizado na Rua Getúlio Vargas, 469,
Parque Presidente, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza, manutenção de
asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular água, que são
potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a aplicabilidade da multa
pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 621/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 621/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1065/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LIAW HWAI EN, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 081.071.928-26 da Decisão de
Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 620/2017, lavrado em 30 de junho de
2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário Oficial do
Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 620/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LIAW HWAI EN
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
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I – RELATÓRIO
Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 620/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.57.06.0474.001, localizado
na Rua Francisco Rodrigues Alves, 15, Parque Presidente, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março
de 2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 09 e certificada em fls. 12.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 489/2017, às fls. 13, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 620/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LIAW HWAI EN, diante da infração ao disposto nos
artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do mesmo
Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 620/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.57.06.0474.001, localizado na Rua Francisco
Rodrigues Alves, 15, Parque Presidente, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para
limpeza e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato
administrativo quanto na foto de fls. 07, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18
de novembro de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
www.pmfi.pr.gov.br
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Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.57.06.0474.001, localizado na Rua Francisco Rodrigues
Alves, 15, Parque Presidente, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 620/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 620/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1066/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa GERCINDO ROCHA JUNIOR, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 510.142.549-49 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 684/2017, lavrado em 19 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 684/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

GERCINDO ROCHA JUNIOR
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 684/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n.06.6.34.26.0158.001, localizado na
Rua Rio Claro, 1296, Jardim Canadá I, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, conforme
preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991 (Código de Posturas)
e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/06.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 07.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 09
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A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 493/2017, às fls. 10, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 684/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e GERCINDO ROCHA JUNIOR, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 684/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.34.26.0158.001, localizado na Rua Rio Claro,
1296, Jardim Canadá I, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza e
manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo quanto
na foto de fls. 04, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de
1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
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Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
1
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.34.26.0158.001, localizado na Rua Rio Claro, 1296,
Jardim Canadá I, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza, manutenção de
asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular água, que são
potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a aplicabilidade da multa
pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 684/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 684/2017,
na forma da fundamentação supra.
1

Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1067/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 703/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 703/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 703/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0057.001, localizado
na Rua Marte, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de
2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal (fls. 09).
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 496/2017, às fls. 12, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 703/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
www.pmfi.pr.gov.br
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disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 703/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0057.001, localizado na Rua Marte, s/n,
Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza
e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo
quanto na foto de fls. 06, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro
de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.

1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
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Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
1
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0057.001, localizado na Rua Marte, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 703/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 703/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.

Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

1

Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1068/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 704/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 704/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 704/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0065.001, localizado
na Rua Vênus, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de
2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/07.
O auto de infração fora entregue via postal (fls. 08).
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 10.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 497/2017, às fls. 11, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 704/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 704/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0065.001, localizado na Rua Vênus, s/n,
www.pmfi.pr.gov.br
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Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza
e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo
quanto na foto de fls. 03, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro
de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0065.001, localizado na Rua Vênus, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 704/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 704/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1069/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 705/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
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DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 705/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 705/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0050.001, localizado
na Rua Vênus, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de
2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/07.
O auto de infração fora entregue via postal (fls. 08).
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 10.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 498/2017, às fls. 11, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 705/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 705/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0050.001, localizado na Rua Vênus, s/n,
Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza
e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo
quanto na foto de fls. 06, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro
de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
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[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.

1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0050.001, localizado na Rua Vênus, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 705/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 705/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1070/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 706/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 706/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 706/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
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onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0679.001, localizado
na Rua Urano, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de
2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/10.
O auto de infração fora entregue via postal (fls. 11).
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 13.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 499/2017, às fls. 14, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 706/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 706/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0679.001, localizado na Rua Urano, s/n,
Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza
e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo
quanto na foto de fls. 09, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro
de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
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Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0679.001, localizado na Rua Urano, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 706/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 706/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1071/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 707/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 707/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 707/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0057.001, localizado
na Rua Vênus, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de
2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/07.
O auto de infração fora entregue via postal (fls. 08).
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 12.
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A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 500/2017, às fls. 11, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 707/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 707/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0057.001, localizado na Rua Vênus, s/n,
Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza
e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo
quanto na foto de fls.03, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro
de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
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Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
1
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0057.001, localizado na Rua Vênus, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 707/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
III-

IIIIVV-

O dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
Nome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de
atenuantes ou de agravantes à ação;
O nome do infrator, sua profissão e residência;
A disposição infringida;
A assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.

Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 707/2017,
na forma da fundamentação supra.
1

Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.153 de 05 de setembro de 2017

Página 42 de 96

À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1072/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 708/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 708/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 708/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0400.001, localizado
na Rua Vênus, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de
2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/07.
O auto de infração fora entregue via postal (fls. 08).
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 10.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 501/2017, às fls. 11, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 708/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
www.pmfi.pr.gov.br
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disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 708/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0400.001, localizado na Rua Vênus, s/n,
Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza
e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo
quanto na foto de fls.05, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro
de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
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Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
1
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0400.001, localizado na Rua Vênus, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 708/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 708/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

1

Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1073/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 709/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 709/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 709/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0157.001, localizado
na Rua Netuno, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março
de 2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/07.
O auto de infração fora entregue via postal.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls.09.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 502/2017, às fls. 10, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 709/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 709/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0157.001, localizado na Rua Netuno,
www.pmfi.pr.gov.br
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s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para
limpeza e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato
administrativo quanto na foto de fls.05, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18
de novembro de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código

1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
www.pmfi.pr.gov.br
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de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0157.001, localizado na Rua Netuno, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 709/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 709/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1074/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 710/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
www.pmfi.pr.gov.br
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DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 710/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 710/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0144.001, localizado
na Rua Netuno, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março
de 2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/09.
O auto de infração fora entregue via postal.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 10.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 503/2017, às fls. 11, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 710/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 710/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0144.001, localizado na Rua Netuno,
s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para
limpeza e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato
administrativo quanto na foto de fls.05, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18
de novembro de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
www.pmfi.pr.gov.br
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Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.03.0144.001, localizado na Rua Netuno, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 710/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 710/2017,
na forma da fundamentação supra.

À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1075/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 711/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 711/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
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I – RELATÓRIO
Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 711/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0349.001, localizado
na Rua Netuno, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março
de 2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 09.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 504/2017, às fls. 12, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 711/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 711/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0349.001, localizado na Rua Netuno,
s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para
limpeza e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato
administrativo quanto na foto de fls.06, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18
de novembro de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
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[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0349.001, localizado na Rua Netuno, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.

1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 711/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 711/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1076/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 712/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 712/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 712/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0366.001, localizado
na Rua Netuno, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março
de 2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
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Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 09.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 505/2017, às fls. 12, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 712/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 712/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0366.001, localizado na Rua Netuno,
s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para
limpeza e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato
administrativo quanto na foto de fls.06, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18
de novembro de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
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A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0366.001, localizado na Rua Netuno, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 712/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 712/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1077/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 713/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 713/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 713/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0383.001, localizado
na Rua Netuno, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março
de 2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 09.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 506/2017, às fls. 12, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
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III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 713/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 713/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0383.001, localizado na Rua Netuno,
s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para
limpeza e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato
administrativo quanto na foto de fls.06, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18
de novembro de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:

1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
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[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
1
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0383.001, localizado na Rua Netuno, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 713/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 713/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização
1

Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1078/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 715/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 715/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 715/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0349.001, localizado
na Rua Netuno, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março
de 2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 09.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 507/2017, às fls. 12, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 715/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 715/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0349.001, localizado na Rua Netuno,
www.pmfi.pr.gov.br
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s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para
limpeza e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato
administrativo quanto na foto de fls.06, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18
de novembro de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código

1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
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de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.04.0349.001, localizado na Rua Netuno, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 715/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 715/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1079/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 716/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 716/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 716/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0366.001, localizado
na Rua Netuno, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março
de 2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 09.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 508/2017, às fls. 12, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 716/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 716/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0366.001, localizado na Rua Netuno,
s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para
limpeza e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato
administrativo quanto na foto de fls.06, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18
de novembro de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
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Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0366.001, localizado na Rua Netuno, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 716/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 716/2017,
na forma da fundamentação supra.

À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1080/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 717/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 717/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
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I – RELATÓRIO
Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 717/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0383.001, localizado
na Rua Netuno, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março
de 2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 09.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 509/2017, às fls. 12, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 717/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 717/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0383.001, localizado na Rua Netuno,
s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para
limpeza e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato
administrativo quanto na foto de fls.06, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18
de novembro de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
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[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0383.001, localizado na Rua Netuno, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.

1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 717/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 717/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1081/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa LUIZ CARLOS DALCANALE, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.143.799-34 da
Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 718/2017, lavrado em 20 de
julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 718/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

LUIZ CARLOS DALCANALE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 718/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0400.001, localizado
na Rua Marte, s/n, Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de
2017, conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991
(Código de Posturas) e no referido Decreto.
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Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 09.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 510/2017, às fls. 12, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 718/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e LUIZ CARLOS DALCANALE, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 718/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0400.001, localizado na Rua Marte, s/n,
Parque Residencial Três Fronteiras, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza
e manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo
quanto na foto de fls.06, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro
de 1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
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A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
2
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 06.6.45.05.0400.001, localizado na Rua Marte, s/n, Parque
Residencial Três Fronteiras,, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza,
manutenção de asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular
água, que são potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a
aplicabilidade da multa pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 718/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
2
Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 718/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1082/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa MARIO ESPEDITO OSTROVSKI, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.140.509-91
da Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 622/2017, lavrado em 30
de junho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 622/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

MARIO ESPEDITO OSTROVSKI
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 622/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 10.3.07.20.0148.001, localizado
na Av. dos Imigrantes, 1158, Jardim Eliza I, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017,
conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991 (Código de
Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/08.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 09.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 11.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 487/2017, às fls. 14, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
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II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 622/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e MARIO ESPEDITO OSTROVSKI, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 622/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 10.3.07.20.0148.001, localizado na Av. dos
Imigrantes, 1158, Jardim Eliza I, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza e
manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo quanto
na foto de fls. 07, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de
1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.

1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
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Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
1
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 10.3.07.20.0148.001, localizado na Av. dos Imigrantes, 1158,
Jardim Eliza I, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza, manutenção de
asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular água, que são
potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a aplicabilidade da multa
pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 622/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 622/2017,
na forma da fundamentação supra.
1

Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1083/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa MARIO ESPEDITO OSTROVSKI, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 004.140.509-91
da Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 623/2017, lavrado em 30
de junho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 623/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

MARIO ESPEDITO OSTROVSKI
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. RISCO IMINENTE. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 623/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel, de inscrição imobiliária n. 10.3.07.20.0209.001, localizado
na Av. dos Imigrantes, 1176, Jardim Eliza I, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017,
conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991 (Código de
Posturas) e no referido Decreto.
Foto e documentos às fls. 02/07.
O auto de infração fora entregue via postal, fls. 08 e certificada em fls. 11/12.
Devidamente intimado, decorreu o prazo, sem interposição de recurso, sendo declarada a revelia
às fls. 10.
A Supervisão Jurídica de Fiscalização – SJU, emitiu parecer n. 488/2017, às fls. 13, opinando pela
manutenção do auto de infração.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 623/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e MARIO ESPEDITO OSTROVSKI, diante da infração ao
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disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março
de 2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O auto de infração é subsistente.
Tendo em vista a revelia do Autuado, a análise do presente processo resta prejudicada nas
questões de mérito, no entanto, serão levadas a julgamento as questões de ordem formal relativa à lavratura
do Auto de Infração nº 623/2017, que podem gerar uma possível nulidade.
Depreende-se dos autos que a materialidade da infração descrita no auto de infração, qual seja,
de que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 10.3.07.20.0209.001, localizado na Av. dos
Imigrantes, 1176, Jardim Eliza I, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza e
manutenção de asseio do imóvel, conforme se verifica tanto na descrição fática do ato administrativo quanto
na foto de fls. 07, infringindo assim os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de
1991 (Código de Posturas) e o artigo 2º do Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de algum forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017
[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
A utilização de decreto para notificação dos munícipes não é fato isolado, sendo vários os
1
exemplos que, reiteradamente, se utilizam de um decreto geral, até mesmo pelo fato de que a notificação
individual seria muito custosa aos cofres públicos.
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991, que
assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]

1

Município de Catanduva/SP - http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/02/paracombater-dengue-catanduva-faz-decreto-para-limpeza-de-terrenos.html
Município de Nova Mutum/MT - http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/46/materia/162798/t/Decreto+
notifica+propriet%E1rios+Mutuenses+a+limparem+terrenos+em+15+dias
Município de Leopoldina/MG - http://leopoldinense.com.br/noticia/9474/decreto-4087-de-1--novembro-de-2016
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b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
A título de elucidação da lavratura direta do auto de infração, salienta-se que a notificação
1
preliminar fora excepcional, realizada com fulcro, em especial, no parágrafo único do artigo 196 do Código
de Posturas, conforme detalhadamente descrito no Decreto Municipal n. 25.143, de 06 de março de 2017,
sendo imposto naquele ato, o prazo improrrogável de 07 (sete) dias para que fossem asseados os imóveis ou
comércios que se encontram sujos e/ou com água estagnada, o que efetivamente não ocorreu no caso em
tela.
Tal fato da edição do Decreto fora amplamente divulgada nos meios de comunicação local (Diário
Oficial do Município, jornal escrito, telejornais e radiocomunicadores), portanto não pode o cidadão alegar
ignorância do ato administrativo, até porque o foco da manifestação do Chefe do Poder Executivo é a
incolumidade pública.
Desta forma, restou caracterizada a infração constatada pelo agente fiscal, qual seja, que o
proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 10.3.07.20.0209.001, localizado na Av. dos Imigrantes, 1176,
Jardim Eliza I, não cumpriu o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpeza, manutenção de
asseio do imóvel, e, principalmente o mato pode ocultar recipientes que possam acumular água, que são
potenciais criadouros do mosquito e animais peçonhentos, sendo permitida ao caso a aplicabilidade da multa
pecuniária.
Evidencia-se, inclusive, que o Auto de Infração nº. 623/2017 fora lavrado em conformidade com o
disposto no artigo 198 da Lei Complementar nº. 007/1991, dele constando todos os requisitos exigidos no
dispositivo citado, quais sejam:
IO dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
IINome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato
constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes ou
de agravantes à ação;
IIIO nome do infrator, sua profissão e residência;
IVA disposição infringida;
VA assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas
capazes, se houver.
Portanto, diante da fundamentação supra, a medida que se impõe é a manutenção do auto de
infração pois revestido de todos os elementos legais previstos na Legislação Municipal.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), DECIDO PELA MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 623/2017,
na forma da fundamentação supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização
1

Art. 196 – A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, onde
constará:
[...]
Parágrafo único – A notificação poderá ser dirigida publicamente, através dos meios de comunicação local, sem
especificação individual do imóvel ou proprietário mantendo-se, contudo a especificação da natureza da infração e
para regularizar, separar e ou suspender a ação infringente. (grifo nosso)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 1098/2017.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 216, inciso III, parágrafo único, combinando com artigo
247 da Lei Complementar nº. 082, de 24 de Dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal. INTIMA o (a)
contribuinte e/ou empresa SILVIO ROBERTO DA COSTA, inscrito (a) no CPF/CNPJ sob nº 886.027.709-44
da Decisão de Primeira Instância abaixo transcrita referente ao Auto de Infração nº 743/2017, lavrado em 27
de julho de 2017, abaixo transcrito, operando todos os efeitos legais desde a data da publicação no Diário
Oficial do Município.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 743/2017
AUTUADO..........
ASSUNTO...........

SILVIO ROBERTO DA COSTA
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. LIMPEZA DE IMÓVEL. DECRETO
N. 25.143/2017. CÓDIGO DE POSTURAS.
I – RELATÓRIO

Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da emissão do Auto de Infração nº. 743/2017, no
qual foi imposta penalidade de multa na ordem de 20 (vinte) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI’s,
onde foi constatado que o proprietário do imóvel de inscrição imobiliária n. 10.3.22.21.0143.001, não cumpriu
o Decreto n. 25.143, de 06 de março de 2017, para limpar o imóvel, conforme preceituam os artigos 13 e 14
da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991 (Código de Posturas) e no referido Decreto.
Fotos e documentos às fls. 02/06.
Certidão da DVFPP às fls. 10, onde relata um engano no ato, sendo que o registro fotográfico
onde apresenta-se tão somente a testada frontal do imóvel, com vegetação rasteira, não cabendo a infração
autuada.
É o relatório.
II – RITO PROCESSUAL ADOTADO
Considerando os artigos 210/211 da Lei Complementar nº. 007, de 18 de novembro de 1991, o
procedimento segue o rito processual do Processo Administrativo Fiscal de Instrução Contraditória da Lei
Complementar nº. 082, de 24 de dezembro de 2003.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Fiscal – Auto de Infração nº. 743/2017,
em que é parte o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU e SILVIO ROBERTO DA COSTA, diante da infração ao
disposto nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07/1991 e Decreto Municipal n. 25.143, 06 de março de
2017, tendo como consequência a multa pecuniária de 20 (vinte) UFFI’s, prevista no artigo 206, “b” do
mesmo Codex.
O Auto de Infração nº. 743/2017 foi lavrado em consequência de ter sido, em tese, constatado
pelo agente fiscal que não foi executada a limpeza do imóvel de inscrição imobiliária n. 10.3.22.21.0143.001,
conforme preceituam os artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 07, de 18 de novembro de 1991 (Código de
Posturas) e o Decreto n. 25.143/2017, ilustrados a seguir:
Art. 13 – Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito
estado de asseio os seus quintais, pátios e terrenos.
[...]
Art. 14 – Não será permitido nos quintais ou pátios das edificações situadas
na cidade, vilas ou povoados, a permanência de água estagnada
contaminada ou que de alguma forma comprometa a higiene das habitações
vizinhas.
[...]
Decreto n. 25.143, 06 de março de 2017

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.153 de 05 de setembro de 2017

Página 77 de 96

[...]
Art. 2º Notificar todos os proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu/PR ou
responsáveis, a cumprir o determinado nos arts. 13 e 14 da Lei
Complementar n. 07/1991 (Código de Posturas), ou seja, a manutenção dos
quintais, pátios, terrenos e edificações em perfeito estado de asseio.
[...]
Diante da situação e da infração constatada, fora aplicada a penalidade de 20 (vinte) Unidades
Fiscais de Foz do Iguaçu – UFFI´s, prevista na alínea “b” do artigo 206 da Lei Complementar nº. 07/1991,
que assim dispõe:
Art. 206 Independe de outras penalidades previstas na legislação em geral e
pelo presente Código, serão aplicadas multas, através do Auto de Infração e
nos seguintes valores:
[...]
b) De 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu –
nos demais casos previstos.
Deste modo, verifica-se que a multa imposta ao autuado/infrator, pelas circunstâncias, fora
aplicada dentro dos parâmetros legais.
Entretanto, como muito bem apontado pela DVFPP, há vício existente no auto de infração que
deve ser reconhecido por esta autoridade, acolhendo, assim, tais ponderações juntadas pela divisão, sendo
que o próprio despacho de fls. 03-verso atestam que seria tão somente notificação para calçada e não
autuação como realizada, retirando assim, sua eficácia, legitimidade e justa causa.
Desta forma, não havendo necessidade de se alongar na questão, já que devidamente
comprovado nos autos, por meio de documentação e informação fiscal pertinente, a medida que se impõe é
o reconhecimento do vício existente no auto de infração, por não ser se tratar de imóvel em desasseio pois o
próprio parecer fiscal de fls. 03-verso resta evidente tal alegação, sendo no caso obrigatório a notificação a
posteriori de construção de calçada.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do artigo 237, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de
2003 (Código Tributário Municipal), RECONHEÇO, DE OFÍCIO, VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO, E,
DECLARO O CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 743/2017, na forma da fundamentação
supra.
À DVFPP:
INTIME-SE o autuado da presente decisão na forma do artigo 216 combinado com o artigo 247,
da referida Lei Complementar nº 082/2003 (Código Tributário Municipal).
Foz do Iguaçu, 05 de setembro de 2017.
Jackson Niehues
Diretoria de Fiscalização

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 03/2017
Pelo presente Edital de Intimação, o Técnico em Vigilância Sanitária dos quadros da Secretaria
Municipal de Saúde infra qualificada em cumprimento ao que dispõe no artigo 67, inciso III, da Lei Estadual
13331/01, considerando o fato de que o autuado encerrou suas atividades no endereço constante nos
Autos de Infração nº 133589 e sendo desconhecido seu atual endereço, CIENTIFICA-O da DECISÃO
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a

DE 1 INSTÂNCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, implicando a publicação em Órgão
Oficial do Município idênticos efeitos legais aos da citação pessoal.
Sebastião de Oliveira Costa
Técnico em Vigilância Sanitária
Matrícula 10202
Decisão de 1ª instância
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO PROTOCOLADO SOB N° 059/2016
AUTUADO: TRANSPORTES RODOVAL LTDA
ASSUNTO: Não adotar medidas preventivas de controle ou favorecer a proliferação de vetores
nocivos à saúde
PENALIDADE: 501 (quinhentos e um) FCA – fator de correção e atualização

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 059/2016
AUTUADO: TRANSPORTES RODOVAL LTDA.
Vistos e relatados estes autos em que é autuante a VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO
IGUAÇU e autuado TRANSPORTES RODOVAL LTDA passo a proferir o JULGAMENTO.
Sobre a Infração lavrada no Auto n.º 133589 de 04/08/2016: “Infracionado o proprietário ou responsável
legal empresa acima citada por não ter adotado medidas preventivas de controle efetivas e estar
favorecendo a proliferação de vetores nocivos à saúde da coletividade em lonas sobre duas (02)
carretas. Foram localizados 02 focos e as larvas coletadas e encaminhadas para análise no
laboratório de entomologia do Centro de Controle de Zoonoses.”
Durante os trabalhos desenvolvidos pelo Técnico em Vigilância Sanitária, juntamente com os Agentes de
Combate a Endemias do Centro de Controle de Zoonoses – CCZ, no imóvel da empresa autuada, foram
encontrados dois focos de mosquitos sobre as lonas de duas carretas estacionadas no pátio, bem como,
objetos com potencial para acúmulo indevido de água e proliferação de vetores.
Corroborando com o alegado no relatório de inspeção, foram juntados aos autos os registros fotográficos de
fls. 11 à 16.
Uma vez constatada a situação de risco à saúde pública, houve a lavratura do Auto de Infração.
A atitude do autuado contrariou o disposto nos Artigos 263, 320, 321 e 543 inciso XLIV e XLVII do Decreto
Estadual n.º 5711/02, que regulamenta a Lei Estadual n.º 13.331/01, Lei Municipal 07/91, artigos 13 e 14, Lei
196/12, artigo 51 e § único, Resolução SESA 29/11, artigo 6º, III e IV.
Ao decorrer o prazo para a apresentação do contraditório, não contestou o ocorrido. Apresentou declaração
informando que o pátio é constantemente averiguado por funcionários da empresa, para que não ocorra tal
situação, mas que há vários dias havia uma carreta estacionada no local e devido a chuvas a lona foi
cedendo e formando bolsas de água sobre a lona, ficando sem visão das mesmas para providências. Informa
que a empresa já tomou as medidas para que não volte a ocorrer tal situação, e que sempre zela com
comprometimento em favor do meio ambiente.
Muito embora confirme a infração cometida e apresente declarações tentando justificar o ocorrido, essas não
podem prevalecer a fim de isenta-lo das consequências advindas do cometimento da infração sanitária. O
fato de estar adotando medidas preventivas para o controle de vetores, reveste-se tão somente em dever
legal do autuado, dever este de observar o cumprimento das normas regulamentares, procedendo de acordo
com o preconizado na legislação, a fim de evitar agravos à saúde coletiva.
Por todo o explicitado, julgo procedente o Auto de Infração n.º 133389 de 04/08/2016.
Classifica-se a presente infração como de natureza grave, imputando-se ao autuado a penalidade de multa.
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Com base na Lei Estadual 13.331/01, Artigo 55, inciso XI, e Artigo 62, Parágrafo único, fica estipulado ao
infrator a pena pecuniária consistente no recolhimento de multa no valor de 501 (quinhentos e um) FCA –
Fatores de Correção e Atualização.
DETERMINO os procedimentos legais e necessários para o cumprimento desta decisão.
DÊ-SE CIÊNCIA ao interessado.
Foz do Iguaçu, 08 de março de 2017.
Carmensita A. Gaievski Bom
Coordenadora da Divisão de Vigilância em Saúde

AUTO DE MULTA Nº 059/16
PROCESSO Nº 059/2016
Confirmada a infração do Autuado (a) TRANSPORTES RODOVAL LTDA , inscrito no CNPJ sob o
Nº 44.294.593/0001-11, estabelecido à Avenida Olimpio Rafagnin, 2197, Parque Imperatriz, neste município,
por não adotar medidas preventivas efetivas de controle ou favorecer a proliferação de vetores nocivos à
saúde, como consta no respectivo Auto de Infração nº 133589, lavro o presente Auto de Multa em
conformidade com o artigo 55, inciso XI e artigo 62 Parágrafo único da Lei Estadual 13331/01, do qual lhe é
entregue uma via.
O Autuado fica ciente da decisão e intimado para, no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste,
efetuar o depósito de 501 (quinhentos e um) FCA – Fatores de Correção e Atualização, junto à
Secretaria Municipal da Fazenda, de acordo com o artigo 563 § 1º e 2º do Decreto 5711/02, sob pena de
ser inscrito em dívida ativa e cobrança Judicial.
Fica ciente também, que deve apresentar uma via da Guia de Recolhimento e/ ou cópia do comprovante do
pagamento junto a Vigilância Sanitária Municipal.
Segue anexo cópia do julgamento.
Obs. 501 FCA corresponde à 16,24 UFFI
Foz do Iguaçu, 09 de março de 2017.
Carmensita A. Gaievski Bom
Coordenadora da Divisão de Vigilância Sanitária

EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 04/2017
Pelo presente Edital de Intimação, o Técnico em Vigilância Sanitária dos quadros da Secretaria
Municipal de Saúde infra qualificado em cumprimento ao que dispõe no artigo 67, inciso III, da Lei Estadual
13331/01, considerando o fato de que o autuado não foi encontrado no endereço constante nos Autos de
a
Infração nº 133650, CIENTIFICA-O da DECISÃO DE 1 INSTÂNCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANITÁRIO, implicando a publicação em Órgão Oficial do Município idênticos efeitos legais aos da citação
pessoal.
Roberto Bahls
Técnico em Vigilância Sanitária
Matrícula 12430
Decisão de 1ª instância
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO PROTOCOLADO SOB N° 074/2016
AUTUADO: ABF COMERCIO DE OCULOS LTDA.
ASSUNTO: Não executar o projeto de exaustão aprovado junto a Vigilância Sanitária
PENALIDADE: 501 (quinhentos e um) FCA - fator de correção e atualização
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 074/2016
ABF COMERCIO DE ÓCULOS LTDA.
Vistos e relatados estes autos em que é autuante a VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO
IGUAÇU/PR e autuado ABF COMERCIO DE ÓCULOS LTDA, passo a proferir o JULGAMENTO.
Sobre a infração lavrada: Auto nº 132429 de 01/09/2016: “Transgredir normas legais ou regulamentares
destinadas a promoção, proteção e recuperação da saúde, no que se refere a não execução do projeto
de exaustão contemplado e aprovado em Projeto Arquitetônico, previsto nos artigos acima citados.”
Durante inspeção realizada, constatou-se o estabelecimento funcionava sem adequar a ventilação e
climatização do local ao Projeto de Climatização e Renovação do Ar –PCRA aprovado pelo órgão sanitário.
Compulsando os autos do presente processo administrativo sanitário, verifico às fls. 09/10, que constam no
Histórico Sanitário do autuado, várias intimações para a regularização da estrutura, em especial quanto a
ventilação e exaustão dos ambientes, que embora aprovados se mantiveram inalterados.
Saliente-se que, tanto no termo de intimação nº 128675 de 30/06/2016, fls. 07, quanto no demonstrativo de
movimento de fls. 08, foi informado ao responsável, que o não cumprimento da solicitação sanitária
acarretaria penalidades previstas em lei, contudo, desconsiderou as informações e manteve o local de forma
inalterada.
A omissão do Autuado foi fundamental para a caracterização do descumprimento à legislação. Deveria este,
ter providenciado o que lhe foi solicitado pelas autoridades sanitárias, a fim de sanar as irregularidades
existentes em seu estabelecimento, evitando comprometer o bom desempenho de suas atividades.
Contrariou o disposto na Lei Estadual 13331/01, artigo 63, inciso XLIV, no Decreto Estadual 5711/02, artigo,
143 e 282.
Cientificado, no momento da lavratura do Auto de Infração, do direito de defesa no prazo legal, o autuado
deixou de apresentá-la.
Por todo o explicitado, julgo procedente o Auto de Infração n.º 132249 de 01/09/2016.
Quanto as circunstâncias atenuantes tem a seu favor a primariedade.
Quanto às circunstâncias agravantes, temos o inciso VI do artigo 50 da Lei Estadual 13.331/01. Agiu com
dolo ainda que de forma eventual, pois ao deixar de atender as intimações feitas pelas autoridades sanitárias,
assumiu os riscos por sua inação.
Com base na Lei Estadual 13.331/01, Artigo 55, inciso XI, e Artigo 62, Parágrafo único, fica estipulada a pena
pecuniária consistente no recolhimento de multa no valor de 501 (quinhentos e um) FCA – Fatores de
Correção e Atualização
DETERMINO os procedimentos legais e necessários para o cumprimento desta decisão.
DÊ-SE CIÊNCIA a parte interessada.
Foz do Iguaçu, 17 de março de 2017.
Carmensita A. Gaievski Bom
Coordenadora da Divisão de Vigilância Sanitária

AUTO DE MULTA Nº 074/16
PROCESSO Nº 074/2016
Confirmada a infração do Autuado (a) ABF COMERCIO DE ÓCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
nº 12.959.560/000157, estabelecida à Rua Quintino Bocaiuva, 744, centro, neste município, por não executar
o projeto de exaustão contemplado e aprovado em projeto arquitetônico, como consta no respectivo Auto de
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Infração nº 132429, lavro o presente Auto de Multa em conformidade com o artigo 55, inciso XI e artigo 62
Parágrafo único da Lei Estadual 13331/01, do qual lhe é entregue uma via.
O Autuado fica ciente da decisão e intimado para, no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste,
efetuar o depósito de 501 (quinhentos e um) FCA – Fatores de Correção e Atualização, junto à
Secretaria Municipal da Fazenda, de acordo com o artigo 563 § 1º e 2º do Decreto 5711/02, sob pena de
ser inscrito em dívida ativa e cobrança Judicial.
Fica ciente também, que deve apresentar uma via da Guia de Recolhimento e/ ou cópia do comprovante do
pagamento junto a Vigilância Sanitária Municipal.
Segue anexo cópia do julgamento.
Obs. 501 FCA corresponde à 16,17 UFFI
Foz do Iguaçu 17 de março de 2017.
Carmensita A. Gaievski Bom
Coordenadora da Divisão de Vigilância Sanitária

EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 05/2017
Pelo presente Edital de Intimação, o Técnico em Vigilância Sanitária dos quadros da Secretaria
Municipal de Saúde infra qualificado em cumprimento ao que dispõe no artigo 67, inciso III, da Lei Estadual
13331/01, considerando o fato de que o autuado não foi encontrado no endereço constante nos Autos de
a
Infração nº 133650, CIENTIFICA-O da DECISÃO DE 1 INSTÂNCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANITÁRIO, implicando a publicação em Órgão Oficial do Município idênticos efeitos legais aos da citação
pessoal.
Roberto Bahls
Técnico em Vigilância Sanitária
Matrícula 12430
Decisão de 1ª instância
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO PROTOCOLADO SOB N° 061/2016
AUTUADO: DELMO APARECIDO BERTOLAZO
ASSUNTO: Não cumprir exigência sanitária contida no termo de intimação 122719
PENALIDADE: 1000( um mil) FCA - fator de correção e atualização

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 061/2016
Autuado: DELMO APARECIDO BERTOLAZO
Vistos, relatados estes autos em que é autuante a VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO
IGUAÇU e autuado DELMO APARECIDO BERTOLAZO, passo a proferir o JULGAMENTO.
Sobre a Infração lavrada no Auto n.º 133541 de 08/09/2016: “Infracionado o proprietário do imóvel acima
citado, pelo fato do mesmo não observar/cumprir exigências contidas no termo de intimação
nº 122719 de 07/11/2014, relativo a transferência de criação de animais “galináceos”, para a área
rural.”
Em atenção a Ficha de Solicitação de Serviço nº 5532 de 05/11/2014 a equipe da vigilância sanitária realizou
inspeção no imóvel situado à Rua Trombetas, 46, Campos do Iguaçu, onde, por sobre o muro, constataram a
criação de animais em meio urbano.
De acordo com o Relatório de Inspeção de fls, 04, havia grande quantidade de galináceos no imóvel. Em
07/11/2014, foi intimado o responsável para no prazo de 15 dias transferir os animais para área rural ou que
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eliminasse os mesmos. Em 25/08/2015, retornaram ao local a fim verificar a situação e constataram que
animais permaneciam ali em grande número.
Em 12/03/2016, os Agentes de Combate a Endemias do Centro de Controle de Zoonose – CCZ, estiveram no
local e orientaram o Sr. Delmo a eliminar águas estagnadas localizadas no imóvel, higienizá-lo e mantê-lo no
mais rigoroso asseio. O responsável ainda se comprometeu a encerrar a criação de aves e desmanchar os
galinheiros, através do Termo de Compromisso nº 34916, fls. 12.
Contudo, a notificação não fora acatada pelo autuado, fato que motivou novas reclamação - Ficha de
Reclamações n° 4342 e 5903 (fls. 13/14) – e nova inspeção no local que, frente à constatação do iminente
risco sanitário, houve a lavratura do Auto de Infração.
No intuito de ratificar as informações expostas foram juntadas fotos (fls. 15/19) nas quais se evidencia o
problema sanitário.
A atitude do autuado contrariou o disposto nos Artigos 263, 320, 321, 330 e 543 inciso XLIV e XLVII do
Decreto Estadual n.º 5711/02, que regulamenta a Lei Estadual n.º 13.331/01, na Lei Municipal 196/2013, art.
19 e Lei Municipal 07/91, art. 84.
Cientificado, no momento da lavratura do Auto de Infração, do direito de defesa no prazo legal, o autuado
deixou de apresentá-la.
Por todo o explicitado, julgo procedente o Auto de Infração n.º 133541 de 08/09/2016.
Quanto as circunstâncias atenuantes nenhuma milita em favor do autuado.
Quanto às circunstâncias agravantes, temos os incisos I, V e VI do artigo 50 da Lei Estadual 13.331/01. O
autuado é reincidente específico. Consta em nossos arquivos a existência de processo administrativo
sanitário, com decisão condenatória por motivo idêntico. Ademais, mesmo, tendo conhecimento do ato lesivo
à saúde pública, deixou de tomar providências de sua alçada, tendente a evitá-lo ou minorar o dano. Agiu
com dolo ainda que de forma eventual, pois ao deixar de atender as orientações dadas pelos agentes de
endemias, assumiu os riscos por sua inação.
A reincidência, de acordo com o § 1º do artigo 527 do Decreto Estadual 5711/02, por si só já torna o infrator
passível de enquadramento na penalidade máxima e a infração caracterizada como gravíssima.
Com base na Lei Estadual 13.331/01, Artigo 55, inciso XI, e Artigo 62, Parágrafo único, deixo de impor a
penalidade prevista para infrações gravíssimas estipulado ao infrator a pena pecuniária consistente no
recolhimento de multa no valor de 1000 (um mil) FCA – Fatores de Correção e Atualização.
DETERMINO os procedimentos legais e necessários para o cumprimento desta decisão.
DÊ-SE CIÊNCIA ao interessado.
Foz do Iguaçu, 16 de março de 2017.
Carmensita A. Gaievski Bom
Coordenadora da Divisão de Vigilância Sanitária

AUTO DE MULTA Nº 061/16
PROCESSO Nº 060/2016
Confirmada a infração do Autuado (a) DELMO APARECIDO BERTOLAZO , inscrito no CPF sob o
nº 732.144.939-49, responsável pelo imóvel situado à Rua Trombetas, 46, Campos do Iguaçu, neste
município, por não cumprir exigência sanitária contida no termo de intimação nº 122719, como consta no
respectivo Auto de Infração nº 133541, lavro o presente Auto de Multa em conformidade com o artigo 55,
inciso XI e artigo 62 Parágrafo único da Lei Estadual 13331/01, do qual lhe é entregue uma via.
O Autuado fica ciente da decisão e intimado para, no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste,
efetuar o depósito de 1000 (um mil) FCA – Fatores de Correção e Atualização, junto à Secretaria
Municipal da Fazenda, de acordo com o artigo 563 § 1º e 2º do Decreto 5711/02, sob pena de ser inscrito
em dívida ativa e cobrança Judicial.
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Fica ciente também, que deve apresentar uma via da Guia de Recolhimento e/ ou cópia do comprovante do
pagamento junto a Vigilância Sanitária Municipal.
Segue anexo cópia do julgamento.
Obs. 1000 FCA corresponde à 32,42 UFFI
Foz do Iguaçu, 17 de março de 2017.
Carmensita A. Gaievski Bom
Coordenadora da Divisão de Vigilância Sanitária

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 93/2017, autuado com o número de processo
nº 37.185/2017, fundamentado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município, conforme
disposto no Artigo 24 Lei nº. 8.666/93, referente à Realização de consulta com Cardiopediatra, para atender a
Demanda Judicial da Vara da Infancia e Juventude – Processo nº 0020969-32.2017.8.16.0030., em favor do
menor Mateus Ferreira de Alencar.
Em favor de: CLINICA DO CORAÇÃO RN A ADOLESCENCIA LTDA - ME.
CNPJ: 16.732.636/0001-68.
Valor: R$ 300,00 (trezentos reais).
Foz do Iguaçu, 04 de agosto de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 94/2017, autuado com o número de processo
nº 35.437/2017, fundamentado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município, conforme
disposto no Artigo 24 Lei nº. 8.666/93, referente à aquisição de filtros de barros (incluindo velas) para a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Em favor de: PILÃO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
CNPJ: 04.288.410/0001-30.
Valor: R$ 2.859,50 (Dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).
Foz do Iguaçu, 04 de setembro de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 95/2017, autuado com o número de processo nº 37.454,
conforme disposto no Artigo 24 Lei nº. 8.666/93, referente à aquisição de cadeira de rodas adaptada para
fornecimento a aluna da rede municipal de ensino.
Em favor de: JS Ind. e Com. de Produtos Ortopédicos Ltda.-EPP
CNPJ: 06.304.884/0001-54.
Valor: R$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta reais).
Foz do Iguaçu, 04 de setembro de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 96/2017, autuado com o número de processo
nº 33.814/2017, fundamentado no parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município, conforme
disposto no Artigo 24 Lei nº. 8.666/93, referente à locação de 02 equipamentos (Placa Vibratória), para serem
utilizados na manutenção da pavimentação asfáltica do Sistema Viário do Município, na Operação Tapa
Buraco, pelo período de 02 (dois) meses.
Em favor de: ULTRAMAQFOZ LOCADORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME.
CNPJ: 04.685.983/0001-06.
Valor: R$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais).
Foz do Iguaçu, 05 de setembro de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 139/2017
Homologado o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 139/2017 aos vinte e nove dias do mês de agosto do
ano de 2017, torno público, para que produza os efeitos legais, a presente Ata de Registro de Preços,
contendo a relação dos preços registrados a cada fornecedor, conforme segue:
Produções e Eventos Medianeira Ltda. Me - CNPJ sob nº 10.474.334/0001-50
Item

Metros
Lineares

01

5.000

02

2.000

03

1.000

Descrição - Lote 01
Contratação de diárias para locação de arquibancada com
03 (três) degraus, medindo 0,70cm de largura cada, saindo
do chão com parapeito, estrutura em tubo redondo, pintura
nova e base de degraus em madeira antiderrapante em
perfeito estado de conservação, incluindo a montagem e
desmontagem no local definido.
Padrão: NPT 012 do Corpo de Bombeiros.
Contratação de diárias para locação de arquibancada com
06 (seis) degraus, medindo 0,70cm de largura cada,
saindo do chão com parapeito, estrutura em tubo redondo,
pintura nova e base de degraus em madeira antiderrapante
em perfeito estado de conservação, incluindo a montagem
e desmontagem no local definido.
Padrão: NPT 012 do Corpo de Bombeiros.
Contratação de diárias para locação de arquibancada com
09 (nove) degraus, medindo 0,70cm de largura cada,
saindo do chão com parapeito, estrutura em tubo redondo,
pintura nova e base de degraus em madeira antiderrapante
em perfeito estado de conservação, incluindo a montagem
e desmontagem no local definido.
Padrão: NPT 012 do Corpo de Bombeiros.

Valor
unitário (R$)

Valor Total
(R$)

64,50

322.500,00

120,00

240.000,00

145,00

145.000,00

Valor Total: R$ 707.500,00
Item

Unidade/
Diária

01

5.000

02

5.000

Descrição - Lote 02
Contratação de diárias para locação de Grade de proteção
de ferro tamanho 3m x 1m (ml), para os eventos em locais
abertos e fechados, incluindo a montagem e
desmontagem.
Contratação de diárias para locação de Grade de proteção
de ferro tamanho 2m x 1m (ml), para os eventos em locais
abertos e fechados, incluindo a montagem e
desmontagem.

Valor
unitário (R$)

Valor Total
(R$)

8,65

43.250,00

8,65

43.250,00

Valor Total: R$ 86.500,00
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Item

Unidade
/Diária

01

50

02

50

03

50

04

50

05

50

06

50

07

50

08

50

09

50

Descrição Lote 04

Valor
unitário R$

Contratação de diárias para locação de tendas nas medidas
de 3 x 3 x x 2,5 simples, incluído a montagem e
desmontagem.
Contratação de diárias para locação de tendas nas medidas
de 5 x 5 x 2,5 simples, incluído a montagem e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de tendas nas medidas
de 7 x 5 x 2,5 simples, incluído a montagem e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de tendas nas medidas
de 8 x 8 x 3 simples, incluído a montagem e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de tendas nas medidas
de 10 x 5 x 3 simples, incluído a montagem e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de tendas nas medidas
de 10 x 10 x 3,5 simples, incluído a montagem e
desmontagem.
Contratação de diárias para locação de tendas nas medidas
de 12 x 10 x 3,50 simples, incluído a montagem e
desmontagem.
Contratação de diárias para locação de fechamentos laterais
em lona nas medidas de 10 x 3,5, incluído a montagem e
desmontagem.
Contratação de diárias para locação de fechamentos laterais
em lona nas medidas de 4 x 3, incluído a montagem e
desmontagem.
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Valor
Total R$

255,00

12.750,00

375,00

13.650,00

410,00

20.500,00

455,65

22.782,50

410,00

20.500,00

729,00

36.450,00

910,00

45.500,00

109,00

5.450,00

59,00

2.950,00

Total do lote 04 - R$ 180.532,50
Item

Unidade/
Diária

01

10

02

10

03

10

04

10

05

500 m2

06

500 m2

07

500 m2

08

500 m2

Valor unitário
Valor
Descrição Lote 05
R$
Total R$
Contratação de diárias para locação de palco com cobertura
Box truss Q30 ou Q50, tablado de madeira com cobertura e
12.950,00
129.500,00
estrutura Box trus alumínio 16m de largura, 16m de fundo e
14m de pé direito, tablado de 2,00m ou equivalente, incluindo
a montagem e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de palco com cobertura
Box truss Q30 ou Q50, tablado de madeira com cobertura e
5.435,00
54.350,00
estrutura Box trus alumínio 14m de largura, 08m de fundo e
07m de pé direito, tablado de 1,00mx1,50mx2,00m ou
equivalente, incluindo a montagem e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de palco com cobertura
Box truss Q30 ou Q50, tablado de madeira com cobertura e
4.075,00
40.750,00
estrutura Box trus alumínio 11m de largura, 08m de fundo e
07m de pé direito, tablado de 1,00m x 1,50m x 2,00m ou
equivalente, incluindo a montagem e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de palco com cobertura
Box truss Q30 ou Q50, tablado de madeira com cobertura e
2.170,00
21.700,00
estrutura Box trus alumínio 08m de largura, 05m de fundo e
07m de pé direito, tablado de 1,00m x 1,50m x 2,00m ou
equivalente, incluindo a montagem e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de tablado piso deck,
0,50m x 1,00m x 1,50m x m², para 06 e 12 horas, incluindo a
18,00
9.000,00
montagem e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de tablado piso sem
forração, 0,50m x 1,00m x 1,50m x m², incluindo a montagem
18,00
9.000,00
e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de tablado estruturado
com forração, 0,50mx1,00mx1,50m x m², incluindo a
24,40
12.200,00
montagem e desmontagem.
Contratação de diárias para locação de tablado elevado
0,50cm, 0,85cm e 1,10cm de altura, c/ forração na cor grafite
29,90
14.950,00
ou vermelho bordo, incluindo a montagem e desmontagem.
(m²).
Valor total do lote: R$ 291.450,00
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Estrutura Cataratas Ltda. EPP - CNPJ nº 76.680.347/0001-94
Item

Unidad
e/Diária

01

200

02

200

Descrição Lote 03
Contratação de diárias para locação de banheiros químicos,
incluindo o papel higiênico, a limpeza e a manutenção durante o
evento, e os serviços de montagem e desmontagem no local.
Contratação de diárias para locação de banheiros químicos, para
portadores de necessidades especiais - PNE, incluindo o papel
higiênico, a limpeza e a manutenção durante o evento, e os
serviços de montagem e desmontagem no local.

Valor
unitário (R$)

Valor Total
(R$)

125,50

25.100,00

142,00

28.400,00

Total R$ 53.500,00

As estruturas montadas pela CONTRATADA deverão ser contabilizadas como 1 (uma) diária corresponde ao
período máximo de até 4 (quatro) dias, à contar da data da montagem da estrutura referentes a todos os lotes
contratados.
A presente ata entra em vigência a partir da sua publicação no diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu,
devendo o Município efetuar a aquisição, preferencialmente dos detentores dos menores preços registrados. O
Município poderá efetuar a aquisição através de outras modalidades licitatórias, garantido aos detentores dos
menores preços da ata a igualdade de condições, em especial o preço. Vinculam-se a esta ata todas as
condições estabelecidas no edital de licitação que a deu origem.
Foz do Iguaçu-PR, 04 de setembro de 2017.

Etelvina de Fátima Maciel Oliveira
Responsável pela Diretoria de Compras e Suprimentos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 140/2017
Homologado o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 140/2017 aos vinte e nove dias do mês de agosto do
ano de 2017, torno público, para que produza os efeitos legais, a presente Ata de Registro de Preços,
contendo a relação dos preços registrados a cada fornecedor, conforme segue:
CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS - CNPJ nº 09.380.520/0001-41
Item

Unidade
/ Diária

Descrição - Lote 01

Valor
unitário R$

Contratação de diárias para prestação de serviços de sonorização (sons
pequenos - nível I), para os eventos realizados em locais fechados e
344,72
abertos, com diárias previstas de 06 a 08 horas, sendo disponibilizados os
equipamentos com as especificações mínimas à seguir:
Contratação de diárias para prestação de serviços de sonorização (sons
02
200
pequenos - nível I), para os eventos realizados em locais fechados e
abertos, com diárias previstas de 08 a 12 horas, sendo disponibilizados os
344,72
equipamentos com as especificações mínimas à seguir:
Especificações (sons pequenos - NÍVEL I): Para eventos com capacidade para até 500 pessoas:
12 caixas ativas com no mínimo 800 watts 12 polegadas QSC ou equivalente;

06 caixas monitor / retorno - palco;

03 mixer 01 V- 96 v2- ou equivalente;

06 microfones sem fio;

06 pedestais de microfones, tipo girafa;

03 técnicos de som;

06 microfones de mesa c/ haste flexível e removível e com cápsula condensadora.

Cabos, conexões, acessórios e suprimentos (pilhas e baterias) para total funcionamento.

* Até 3 eventos simultaneamente / Diária.
Valor Total do Lote 01: R$ 137.888,00 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais).
01

200
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CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS - CNPJ nº 09.380.520/0001-41
Item

Unidade
/Diária

Descrição Lote 06

01

300

02

150

03

150

04

150

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

150
50
20
20
10
20
10
150
150
150
100
150
150
150
100
100

Contratação de rádios comunicadores HT Yaesu FT 250; ou
equivalente:
Mooving Head Weinas Beam 200 - Equipamento de iluminação
profissional com diversos efeitos e cores. Possui projeção de 17
globos que produzem efeitos, luzes estrobos cópicas e também pode
ser utilizado como canhão de luz.
Mooving Head DTS Beam 575 - Equipamento de iluminação
profissional. Possui projeção de 17 globos, sistema FPR (patenteado),
filtro smooth (elimina o ponto quente), difusa a luminosidade
uniformidade) Filtro frost.
Mooving Led - - Equipamento de iluminação profissional. Gira em
torno de 2 eixos.
Notebook Corel I3 3 GB RAM
Notebook Qbex Core i7 8 GB RAM 500 HD
Fotocopiadora
Impressora jato de tinta
Par de cartuchos de tinta
Impressora laser
Tonner
Distribuidor de vídeo
Distribuidor VGA
DVD player Pionner, ou equivalente
Pedestal para televisor
Projetor EPSON 4500 Ansi lumens e/ou equivalente
Projetor Epson 3000 Ansi lumens e/ou equivalente
Projetor Panasonic PTEX 600U - 6000 Ansi Lumens e/ou equivalente
Tela de projeção 100"
Tela de projeção 120" (2,4 x 1,8 m)

21

100

Tela de projeção 150" (3,0 x 2,25 m)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

100
50
50
50
100
100
250
250
250
300
200
100
50
50

Valor
unitário
30,00

Valor
Total
9.000,00

150,00

22.500,00

100,00

15.000,00

100,00

15.000,00

60,00
100,00
80,00
100,00
5,00
120,00
50,00
50,00
50,00
5,00
47,00
200,00
150,00
300,00
50,00
50,00

9.000,00
5.000,00
1.600,00
2.000,00
50,00
2.400,00
500,00
7.500,00
7.500,00
750,00
4.700,00
30.000,00
22.500,00
45.000,00
5.000,00
5.000,00

50,00

5.000,00

Tela de Projeção 200"
80,00
Tela de projeção 8 x 3,5 com estrutura de alumínio Q15
300,00
Tela de projeção 9 x 4 m com estrutura de alumínio Q15
400,00
Tela de projeção 16 x 4 m com estrutura de alumínio Q15
600,00
Televisor de Led 42"
100,00
Televisor de Plasma 50"
180,00
Refletor elipsoidal ETC com Iris
50,00
Refletor HQI 400 watts
40,00
Refletor par 64 foco 1 - foco 2 - foco 5
20,00
Refletor par led RGBW 3 watts
25,00
Refletor set light
20,00
Refletor strobo dmx 3000
50,00
CD player
5,00
Púlpito aço escovado / acrílico
100,00
Valor total do lote 05: R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais)

8.000,00
15.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
18.000,00
12.500,00
10.000,00
5.000,00
7.500,00
4.000,00
5.000,00
250,00
5.000,00

Antonio Aparecido Dantas e Irmão Ltda - CNPJ nº 81.711.004/0001-80
Item
01
02
03
04

Unidade/
Diária
200
200
200
200

05
06

200
200

07

200

Descrição - lote 05
Cubo q25
Cubo q30
Base quadrada e tubular
Box Truss p - 38 (ml) - estrutura metálicas modulares fabricadas em
aço carbono ou alumínio, projetadas para atender necessidades
estrutura diferenciadas.
Box Truss p - 76 (ml)
Corner p - 38 - estruturas metálica para elevar estruturas de grandes
proporções.
Corner p - 76

www.pmfi.pr.gov.br

Valor
unitário
14,00
19,00
13,26

Valor Total
2.800,00
3.800,00
2.652,00

39,44

7.888,00

44,20

8.840,00

44,20

8.840,00

44,20

8.840,00

Ano XX
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09
10
11
12

Item
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200

Sleev Box 50 x 50 - estrutura metálica que é utilizada no reforço e no
suporte de treliça.
200
Sleev Box 76 x 76
200
Treliça circular 3 m - 1/4
200
Treliça q25 metro linear
200
Treliça q30 metro linear
Valor total do lote 05: R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais).

Unidade
/Diária

Proemix Audiovisual Ltda Me - CNPJ nº 81.711.004/0001-80
Descrição - Lote 02
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44,20

8.840,00

60,00
60,00
14,00
19,00

12.000,00
12.000,00
2.800,00
3.800,00

Valor
unitário

Valor
Total

Contratação de diárias para prestação de serviços de sonorização
(sons médios - nível II), para os eventos realizados em locais
fechados e abertos, com diárias previstas de 08 a 12 horas, sendo
1.000,00
10.000,00
disponibilizados os equipamentos com as especificações mínimas à
seguir:
Contratação diárias para prestação de serviços de sonorização (sons
02
10
médios - nível II), para os eventos realizados em locais fechados e
abertos, com diárias previstas de 06 a 08 horas sendo
1.233,00
12.330,00
disponibilizados os equipamentos com as especificações mínimas à
seguir:
Especificações (sons médios - NÍVEL II): Para eventos com capacidade para até 501 até 3.000 pessoas:

01 mixer Yamaha digital 01v 96; ou equivalente;

04 microfones Shure SM 58 sem fio, ou equivalente;

04 pedestais de microfones; tipo girafa;

06 caixas lines Eurosond VA 102, ou equivalente;

02 caixas sub duplo 18 polegadas - 6000 watts sem distorção harmônica;

02 caixas monitor / retorno - palco;

02 caixas delay 12 polegadas QSC ou equivalente

01 técnico de áudio / som;

01 processador BSS Omini Driver, ou equivalente;

04 microfones de mesa, com haste flexível e removível e com cápsula condensadora;

Cabos, conexões, acessórios e suprimentos (pilhas e baterias) para total funcionamento.
Valor Total do Lote 02: R$ 22.330,00 (Vinte e dois mil, trezentos e trinta reais).
01

Item

10

Unidade
/Diária

Proemix Audiovisual Ltda Me - CNPJ nº 81.711.004/0001-80
Descrição - Lote 03

Valor
unitário

Contratação de diárias para prestação de serviços de sonorização
(sons grandes - nível III), para os eventos realizados em locais
abertos, com diárias previstas de 08 a 12 horas, sendo
disponibilizados os equipamentos com as especificações mínimas
1.377,00
à seguir:
Contratação de diárias para prestação de serviços de sonorização
02
05
(sons grandes - nível III), para os eventos realizados em locais
abertos, com diárias previstas de 06 a 08 horas, sendo
1.500,00
disponibilizados os equipamentos com as especificações mínimas
à seguir:
Especificações (sons grandes - NÍVEL III): Para eventos com capacidade de 3.001 até 5.000 pessoas:

01 mixer Yamaha digital 01v 96; ou equivalente;

06 microfones Shure SM 58 sem fio, ou equivalente;

06 pedestais de microfones; tipo girafa;

08 caixas line Eurosond VA 102, ou equivalente;

06 caixas sub duplo 18 polegadas - 6000 watts sem distorção harmônica;

04 caixas delay 12 polegadas QSC ou equivalente

04 caixas monitor / retorno - palco;

01 processador DBX, ou equivalente;

01 main Power, estabilizador, transformador, distribuidor de AC;

08 pedestais de microfones, ou equivalentes;

02 tablados para elevação das caixas, ou equivalente;

Estrutura e m treliça para sustentação das caixas Q 30

02 técnicos de áudio;

Cabos, conexões, acessórios e suprimentos (pilhas e baterias) para total funcionamento.
Valor Total do Lote 03: R$ 14.385,00 (quatorze mil, trezentos e oitenta e cinco reais).
01

Valor
Total

05
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Proemix Audiovisual Ltda Me - CNPJ nº 81.711.004/0001-80
Item

Unidade
/Diária

Valor
Valor Total
Descrição - Lote 04
unitário R$
R$
Contratação de diárias para prestação de serviços de sonorização
01
04
(sons grandes - nível IV), para os eventos realizados em locais
abertos e fechados, com diárias previstas de 08 a 12 horas, sendo
3.262,50
13.050,00
disponibilizados os equipamentos com as especificações mínimas à
seguir:
Especificações (sons grandes - NÍVEL IV): Para eventos com capacidade acima de 10.000 pessoas:01 mixer de no
mínimo 16 canais, com 03 equalizadores paramétricos, inversão de fase, filtro passa altas, chave atenuadora, Phanton
Power e 04 saídas auxiliares por canal mais L e R;
 02 processadores digitais com o mínimo 02 entradas e 06 saídas balanceadas, com as funções de: crossover
clássicos, equalização paramétrica, equalização linear, fase linear, limiter Max e RMS, execução de A/D e D/A
conversão de 24 bit, 96 KHZ de frequência interna, controle total via software configurável;
 12 caixas de som line Array de no mínimo 03 vias cada e capacidade de produzir 130 a 140 DB SPL de saída sem
distorção harmônica. Reproduzindo frequência de 48 HZ a 18 KHZ e cobertura horizontal de 90º e composta de: 02
falantes neo dimiun de 12” e 8000 Watts RMS de potência pico; 04 falantes 5.5” e 2400 Watts RMS de potência de
pico e 02 drives de 3” e 600 Watts RMS de potência de pico;
 06 caixas de som para sub grave contendo 02 falantes neodimium 18”, com capacidade de produzir 136 DB SPL
acima de 6000 Watts de potência de pico reproduzindo frequência de 27 HZ a 200 HZ sem distorção harmônica;
 12 Caixas de som triway ativas ou passivas com no mínimo 800 watts RMS de potência, contendo 02 falante de 12”
ou 15” e drive de 2” ou maior com capacidade de reproduzir frequência de 40 HZ a 20 KHZ;
 04 caixas para monitores contendo 02 falantes neodimiun de 12” e 01 drive neodimiun de 2”, com capacidade de
produzir 130 DB SPL de volume, reproduzindo frequências de 60 HZ a 18 KHZ;
 10 microfones para captação de voz, com cápsula omnidirecional;
 02 microfones para captação de voz, com cápsula omnidirecional e sistema de transmissão UHF de frequência
variável digital;
 Transformador, regulador, isolador e distribuidor de energia com: capacidade mínima de 15 KVA protegido por
disjuntores em todas as entradas e saídas; aterramento para todo o sistema, leitores de voltagem, amperagem,
ciclagem para todas as fases;
 Cabos, conexões, acessórios e suprimentos (pilhas e baterias) para total funcionamento;
 02 mestres de cerimônia.
Valor Total do Lote 04: R$ 13.050,00 (treze mil e cinquenta reais).

A presente ata entra em vigência a partir da sua publicação no diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu,
devendo o Município efetuar a aquisição, preferencialmente dos detentores dos menores preços registrados. O
Município poderá efetuar a aquisição através de outras modalidades licitatórias, garantido aos detentores dos
menores preços da ata a igualdade de condições, em especial o preço. Vinculam-se a esta ata todas as
condições estabelecidas no edital de licitação que a deu origem.
Foz do Iguaçu-PR, 04 de setembro de 2017.
Etelvina de Fátima Maciel Oliveira
Responsável pela Diretoria de Compras e Suprimentos

ATOS DO LEGISLATIVO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu faz saber que realizará Audiência Pública no dia 04 de outubro
de 2017, a partir das 9 horas, nas dependências do Plenário, em atendimento ao Requerimento
nº 384/2017, de autoria dos Vereadores Márcio Rosa, Rogério Quadros e Jeferson Brayner, para debater
acerca da elaboração do Plano Plurianual – PPA, da Lei Orçamentária Anual – LOA, bem como a
execução do Orçamento do Município, indicando as modificações necessárias à consecução dos
objetivos da política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.
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PORTARIA DA PRESIDÊNCIA Nº 228/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento nos artigos 65 e 66, da Lei Complementar nº 17/1993, na forma do disposto na
Resolução Legislativa nº 14/2003, artigo 41, e alterações posteriores, e ainda, em atendimento ao processo
GIIG nº 1499/2017, de 14 de agosto de 2017, e ao Parecer nº 233/2017 da Diretoria Jurídica desta Câmara
Municipal,
RESOLVE
Conceder à Servidora LETÍCIA DE SOUZA PINTO MEYER, matrícula nº 201.487, a título de
incentivo ao estudo e à melhor qualificação profissional, 3 (três) padrões de vencimento, além daquele em
que se encontra enquadrada, por ocasião de conclusão de curso de Pós-graduação, a contar de 1º de
setembro de 2017, passando do Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo III, NM-VIII, Letra D
para o Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo IV, NM-IX, Letra B.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 1º de setembro de 2017.
Rogério Jorge Dos Santos Ferreira De Quadros
Presidente

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA Nº 229/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento nos artigos 65 e 66, da Lei Complementar nº 17/1993, na forma do disposto na
Resolução Legislativa nº 14/2003, artigo 41, e alterações posteriores, e ainda, em atendimento ao processo
GIIG nº 1583/2017, de 22 de agosto de 2017, e ao Parecer nº 238/2017 da Diretoria Jurídica desta Câmara
Municipal,
RESOLVE
Conceder à Servidora GIOVANA GOMES GAVIÃO GONZAGA, matrícula nº 200.038, a título de
incentivo ao estudo e à melhor qualificação profissional, 3 (três) padrões de vencimento, além daquele em
que se encontra enquadrada, por ocasião de conclusão de curso de Pós-graduação, a contar de 1º de
setembro de 2017, passando do Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo VII, NM-XII, Letra A
para o Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo VII, NM-XII, Letra D.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 1º de setembro de 2017.
Rogério Jorge Dos Santos Ferreira De Quadros
Presidente

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA Nº 230/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento nos artigos 65 e 66, da Lei Complementar nº 17/1993, na forma do disposto na
Resolução Legislativa nº 14/2003, artigo 41, e alterações posteriores, e ainda, em atendimento ao processo
GIIG nº 1583/2017, de 22 de agosto de 2017, e ao Parecer nº 238/2017 da Diretoria Jurídica desta Câmara
Municipal,
RESOLVE
Conceder à Servidora GIOVANA GOMES GAVIÃO GONZAGA, matrícula nº 200.038, a título de
incentivo ao estudo e à melhor qualificação profissional, 1 (um) padrão de vencimento, além daquele em
que se encontra enquadrada, por ocasião de conclusão de curso de Pós-graduação, a contar de 1º de
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setembro de 2017, passando do Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo VII, NM-XII, Letra D
para o Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo VII, NM-XII, Letra E.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 1º de setembro de 2017.
Rogério Jorge Dos Santos Ferreira De Quadros
Presidente

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA Nº 231/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o Requerimento da servidora Karla Miranda Jorge da Silva Faria, de 30 de agosto de
2017, processo GIIG nº 1628/2017,
RESOLVE
Art. 1º EXONERAR, a pedido, a Servidora KARLA MIRANDA JORGE DA SILVA FARIA, matrícula
nº 201.492, do Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo III, Nível Médio VIII, Faixa C, a contar
de 18 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.
Art. 2º DECLARAR vago o referido cargo.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 1º de setembro de 2017.
Rogério Jorge Dos Santos Ferreira De Quadros
Presidente

FOZTRANS

PORTARIA Nº 2465
DATA: 28 de agosto de 2017
O Diretor Superintendente do Foztrans - Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, no uso
de suas atribuições conferidas pelo Inciso XIII, do Artigo 5º, da Seção I, do Capítulo II do Regulamento
Interno do Instituto, aprovado pelo Decreto 11.625 de 09/01/1998 e parágrafo 3º do art.7º do Capítulo III da
Lei nº 2.290 de 28/02/2000, de acordo com o disposto do art. 134 da Lei Complementar nº 17 de 30/08/1993,
regulamentado pelo Decreto nº 18.967, de 18/06/2009 e ainda em conformidade com o art. 15, da Lei
Complementar nº 107 de 19/04/2006,
R E S O L V E:
I – REVOGAR, a Portaria nº 2462, datada de 17 de agosto de 2017.
Gabinete do Diretor Superintendente do Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 28 de agosto de 2017.

Fernando Maraninchi
Diretor Superintendente
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PORTARIA Nº 2468
DATA: 01 de setembro de 2017
O Diretor Superintendente do Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, no uso
de suas atribuições conferidas pelo inciso XIII, do art. 5º, da seção I, do capítulo II, do Regulamento Interno
do Instituto, aprovado pelo Decreto 11.625, de 09/01/1998, na forma do disposto nos arts. 161 a 164, da Lei
Complementar nº 17, de 30/08/1993, Decreto nº 18.610, de 03/12/2008 e em atendimento ao despacho
favorável do respectivo Diretor imediato, ao requerimento da servidora,
RESOLVE:
CONCEDER, a partir de 1º de setembro de 2017, 01 (um) mês de licença especial, por quinquênio
de efetivo exercício, a servidora abaixo relacionada, efetiva do quadro de pessoal do Foztrans:
Mat.
189

Nome
SIMONE PINHEIRO

Cargo
ORIETADORA EST. ROT. JÚNIOR

Período Aquisitivo
23/05/2011 A 22/05/2016

Gabinete do Diretor Superintendente do Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, em 01 de setembro de 2017.
Fernando Maraninchi
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 2469
DATA: 04 de setembro de 2017
O Diretor Superintendente do Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, no uso
de suas atribuições conferidas pelo Inciso XIII, do Artigo 5º, da Seção I do Capítulo II do Regulamento Interno
do Instituto, aprovado pelo Decreto nº 11.625 de 09/01/1998 e em conformidade com o Decreto nº 25.012, de
15/12/2016,
RESOLVE:
I - ADERIR ao Ponto Facultativo do dia 08 de setembro de 2017, tendo em vista o feriado da
Independência do Brasil;
II - O serviço do Estarfi não aderirá ao item I.
III – O serviço de Fiscalização não aderirá ao item I e funcionará de acordo com escala própria do
setor.
Gabinete da Superintendente do Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná, em 04 de setembro de 2017.
Fernando Maraninchi
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do FOZTRANS – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, no
uso de suas atribuições resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº. 002/2017,
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na confecção, fornecimento e instalação de
novos abrigos de pontos de ônibus no Município de Foz do Iguaçu - PR, de acordo com as especificações
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constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital e seus anexos, em favor da empresa SPIL
ESTRUTURAS METÁLICAS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 02.120.853/0001-92.
Firmo o presente para que produza seus efeitos legais. Ciência aos interessados, observadas as prescrições
legais pertinentes.
Foz do Iguaçu, 01 de Setembro de 2017.
Fernando Maraninchi
Diretor Superintendente

FOZHABITA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Dispensa de Licitação nº 014/2017: Tem como objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de plotagem, traço e cópias de projetos arquitetônicos para o Setor Técnico e
Topografia desta Autarquia.
Prazo: 12 meses.
Em favor de: Dariotec Comércio De Papéis Técnicos Ltda,
CNPJ82.344.490/0001-08
Dotação: 40.01.16.482.02.10.2115.33.9039.1001
Valor Total:R$6.000,00 (seis mil reais)
Fundamentação Legal: artigos art. 24,inciso IIda Lei 8.666/93, conforme Parecer Jurídico.
Foz do Iguaçu, 04 de setembro de 2017.
Eduardo Luiz Teixeira da Silva
Diretor Superintendente

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Dispensa de Licitação nº 015/2017: Tem como objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de remanejamento e fusão de fibra óptica, ativação de pontos de rede e pontos
telefônicos, montagem de tubulação para cabeamento de rede e conserto de um switch, sendo este serviços
realizado nas dependências do prédio desta Autarquia.
Prazo: 30(trinta) dias.
Em favor de:

Powernet Tecnologias Ltda - ME
CNPJ05.484.015/0001-96

Dotação: 40.01.16.482.02.10.2115.33.9039.1001
Valor Total:R$3.115,16 (três mil, cento e quinze reais e dezesseis centavos)
Fundamentação Legal: artigos art. 24,inciso IIda Lei 8.666/93, conforme Parecer Jurídico.
Foz do Iguaçu, 04 de setembro de 2017.
Eduardo Luiz Teixeira da Silva
Diretor Superintendente
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº002/2016
DAFUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO
IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.
A Interventora da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
TORNA PÚBLICO:
Art. 1º -A CONVOCAÇÃO de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 002/2016 para
comparecerem no auditório da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, com sede a Rua Adoniran
Barbosa, 370 Jardim Central, no dia 12de setembrode 2017 às 9h00min,munidos dos documentos
conforme Art. 2º desta convocação.
Classificação Auxiliar de Higienização Processo Seletivo 002/2016
Classificação
Nome do Candidato
Total de Pontos
5º
Douglas Rafael dos Santos
6
Art. 2º - Os candidatos convocados deverão comparecer munidos de fotocopias autenticados ou meros
fotocopia desde que apresente o original para conferência, das seguintes documentações:
I.
Duas (02) fotos 3x4 colorida recente;
II.
Cédula de Identidade - RG;
III.
CPF;
IV.
Certificado Militar – Dispensa ou Reservista (para homens);
V.
Título de Eleitor e comprovante de votação das últimas eleições;
VI.
Registro Civil (casamento ou nascimento);
VII.
Registro Civil de filhos menores de 21 anos para dependente de imposto de renda e menores de 14
anos para salário família;
VIII.
Cartão de vacinação ou equivalente para filhos menores de 06 anos de idade;
IX.
Frequência Escolar (filhos até 14 anos);
X.
Cartão de vacinação do candidato;
XI.
Certificado de conclusão de curso exigido para o cargo – nível fundamental, médio ou superior;
XII.
Registro no conselho da categoria – exemplo: COREN, CMR, CRO, OAB, acompanhado da certidão
negativa de débito...;
XIII.
Comprovante de residência recente (últimos 30 dias) – água, luz ou telefone;
XIV.
Conta corrente ou conta salário no Banco do Brasil;
XV.
Cartão ou espelho do PIS/PASEP;
XVI.
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
XVII.
Declaração do Imposto de Renda ou Declaração de Bens atualizada;
XVIII.
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitidas pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Paraná (Policia Civil);
Art. 3º - O candidato retirar a REQUISIÇÃO autorizando a realização dos exames junto ao SESMT– Serviços
Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho no dia da sua apresentação,sendo que os exames
laboratoriais e complementares e servirão como elementos subsidiários à inspeção da Perícia Médica Oficial
da Fundação.
Art. 4º- O candidato deverá comparecer em jejum para a realização do exame admissional.
Art. 5º - O candidato que deixar de comparecer no prazo estipulado no edital de convocação será tido como
desistente, e substituído, na sequencia, pelo classificado imediatamente posterior.
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Art. 6º - O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não
comprovação dos requisitos para a admissão no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que
vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, impedirá a admissão
do candidato e implicará na sua eliminação do concurso, na nulidade da classificação e na perda dos efeitos,
sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste edital.
Art. 7º - Os candidatos considerados inaptos nos exames médicos admissionais, ou que não se sujeitarem à
realização dos mesmos, serão eliminados do concurso.
Art. 8º - Os casos omissos nesta convocação serão resolvidos com base nas regras estabelecidos no edital
de abertura.
Publique-se e cumpra-se.
Foz do Iguaçu, 04 de setembro de 2017.
Raymundo Marques Machado
Diretor Presidente
Hospital Municipal Padre Germano Lauck
Decreto n°25.073/2017

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO -01/2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Hospital Municipal Padre Germano Lauck
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2017.
O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais,
em razão do Decreto Municipal n° 25.073, bem como o Termo de Cooperação Técnica e Financeira n°
123/2016, RESOLVE:
TORNA PÚBLICO:
Art. 1º -A CONVOCAÇÃO de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2017 para
comparecerem no setor de Recursos Humanos da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, com
sede a Rua Adoniran Barbosa, 370 Jardim Central, no dia 13 de setembro de 2017, conforme horário na
planilha abaixo, munidos dos documentos conforme Art. 2º desta convocação.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Classif.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nome
Sandra Hoch
Andre Luiz Silva de Almeida
Lisiane Silva de Brito Alves dos Santos
DangelaNathiele Monteiro
Alex Silva Teixeira
Thiago Donizete Reis
Priscila Cristina da Silva
Douglas Graciano de Souza

Acertos
27
24
20
20
19
19
19
19

Data de
Nascimento
09/07/1980
19/10/1986
13/05/1991
11/12/1996
15/04/1986
22/02/1989
15/01/1993
07/07/1993

CPF
039.115.539-35
057.165.699-43
133.186.717-70
093.608.479-09
010.680.331-00
078.923.589-78
041.681.451-40
056.422.889-38

Horário
09h00min
09h40min
10h20min
11h00min
14h00min
14h40min
15h20min
16h00min

Art. 2º - O candidato convocado deverá comparecermunido de fotocopias autenticado ou mero fotocopia
desde que apresente o original para conferência, das seguintes documentações:
I.
Uma (01) foto 3x4 colorida recente;
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II.
Cédula de Identidade - RG e CPF.
III.
Certificado Militar – Dispensa ou Reservista (para homens);
IV. Título de Eleitor e comprovante de votação das últimas eleições;
V.
Registro Civil (casamento ou nascimento);
VI. Registro Civil de filhos menores de 21 anos para dependente de imposto de renda e menores de 14
anos para salário família;
VII. Cartão de vacinação ou equivalente para filhos menores de 06 anos de idade;
VIII.
Frequência Escolar (filhos até 14 anos);
IX.
Cartão de vacinação do candidato;
X.
Certificado de conclusão de curso exigido para o cargo – nível fundamental, médio ou
superior;
XI. Registro no conselho da categoria – exemplo: COREN, CMR, CRO, OAB, acompanhado da certidão
negativa de débito;
XII. Comprovante de residência recente (últimos 60 dias) – água, luz ou telefone;
XIII.Conta corrente ou conta salário no Banco do Brasil;
XIV.
Cartão ou espelho do PIS/PASEP;
XV. Carteira de Trabalho e Previdência Social; e cópia da CTPS da página inicial e qualificação civil
frente e verso.
XVI.
Declaração do Imposto de Renda ou Declaração de Bens atualizada;
XVII.
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitidas pela Secretaria de Segurança Pública
do Estado do Paraná (Policia Civil);
Parágrafo Único: Preencher os formulários exigidos no edital no setor de Recursos Humanos.
Art. 3º - O candidato retirá a REQUISIÇÃO autorizando a realização dos exames junto ao SESMT – Serviços
Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho no dia da sua apresentação,sendo que os exames
laboratoriais e complementares servirão como elementos subsidiários à inspeção da Perícia Médica Oficial
da Fundação.
Art. 4º - O candidato que deixar de comparecer no prazo estipulado no edital de convocação será tido como
desistente, e substituído, na sequencia, pelo classificado imediatamente posterior.
Art. 5º - O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não
comprovação dos requisitos para a admissão no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que
vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, impedirá a admissão
do candidato e implicará na sua eliminação do processo seletivo, na nulidade da classificação e na perda dos
efeitos, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste
edital.
Art. 6º - Os candidatos considerados inaptos nos exames médicos admissionais, ou que não se sujeitarem à
realização dos mesmos, serão eliminados do processo seletivo.
Art. 7º - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos com base nas regras estabelecidas no edital
Nº001/2017.
Publique-se e cumpra-se.
Foz do Iguaçu, 04 de setembro de 2017.
Raymundo Marques Machado
Diretor Presidente
Hospital Municipal Padre Germano Lauck
Decreto n°25.073/2017
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