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DECRETO N° 017/2010 
11/05/2010 

 
 

 

O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado Do Paraná, no uso de suas 
competências que lhe confere o Artigo 65 Inciso VI, da Lei Orgânica Municipal aprovada em 
24/11/2004, resolve 

 
 
 

D E C R E T AR: 
 
 
 

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de servidão 
administrativa pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, as áreas de terra abaixo 
descritas, destinadas à Faixa de Servidão para passagem de Rede Coletora de Esgotos Sanitários, 
projeto aprovado pela SANEPAR sob nº 9183/113 de 02 de outubro de 2009. 

 
Área: 246,0 m2 

Proprietário: Aluízio Leoni Levandoski, ou a quem de direito pertencer. 
 
Situação: Terreno Forreiro situado no rocio do Patrimônio Municipal – 

Laranjeiras do Sul constante da matrícula n° 312 – Livro 2-2 Folhas 156 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Laranjeiras do Sul, Cadastro no CRI 
Local. 

 
 

Art. 2º.  Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR – a 
promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição 
administrativa na área descrita no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente. 
 

Art. 3º. Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão 
administrativa em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para o fim 
indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de 
reconhecimento e medição da Faixa de Servidão da Rede Coletora de Esgotos. 

 
Art. 4º. O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa 

limitará o uso e gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, 
conseqüentemente, da prática dentro da referida área, de quaisquer atos que causem danos à 
mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar 
estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados. 
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Art. 5º. A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR poderá invocar em 
juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, e suas alterações. 

 
Art. 6º. O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa da área a 

que se refere o art. 1° deste Decreto ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – 
SANEPAR. 

 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º. Revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 11 de outubro de 2010. 
 
 

 
 
 
 
 

JONATAS FELISBERTO DA SILVA 
Prefeito Municipal 


