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DECRETO N. 1.142/2018 

 

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR, Prefeito Municipal de Barra do 

Jacaré, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

   

CONSIDERANDO ser dever do Município, promover o interesse da 

coletividade, a segurança e a saúde pública, recuperar e proteger os recursos naturais, visando 

o equilíbrio ambiental para a sadia qualidade de vida; 

 

CONSIDERANDO ser dever do Município promover o saneamento 

ambiental; 

 

CONSIDERANDO a resolução CONAMA nº 369 de 28, de março de 2006, 

que dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 

impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente-APP; 

 

CONSIDERANDO o art. 5 da resolução nº 21 SEMA, de 23 de outubro de 

2009, que dispensa do licenciamento ambiental as redes de distribuição, adutoras, 

reservatórios e elevatórias de sistemas de abastecimento de água, perante Decreto de Utilidade 

Pública e, se necessário, autorização florestal para supressão; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de intervenção em Áreas de Preservação 

Permanente para fins de manutenção de obras de saneamento e, que na falta destas obras, 

podem resultar em interrupção por tempo indeterminado no abastecimento público do 

Município de Andirá; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a Área de Preservação Permanente 

necessária às intervenções de saneamento ambiental do Córrego Guaxupé, localizado no Sitio 

Guaxupé, matricula nº 4.542, livro nº 2 – “V, fl. 59”. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Paço Municipal José Galdino Pereira, 16 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 

Prefeito Municipal 
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