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DECRETO N°040/2007
Data: 24/04/2007

Súmula: Dispõe sobre Instituição de uma
Unidade de Conservação através da
constituição de uma APA - Área de
Proteção Ambiental, denominando-a APA
DO LAGO DE ITAIPU, localizada no
Município de Diamante D'Oeste - Pr, e da
outras providencias .

O Prefeito Municipal de Diamante O 'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suaf

atribuições legais, sobretudo as prerrogativas federais conferidas pela lei 9.985, de julho de

2.000, e da Lei Orgânica do Municipio:

a) Considerando a Lei federal nO 9.985, de 18 de julho de 2000 e seu Decreto

regulamentador, de n° 4.340, de 22 de agosto de 2002, que disciplinam o Sistema Nacional

de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, bem como a legislação estadual que

institui') o SEUC - Sistema Estadual de Unidades de Conservação;

b) Considerando a necessidade de contribuir para a preservação do meio

ambiente, em especial com a vegetação existente na área do entorno do lago da Usina de

/taipu, do qual parte está localizada no municipio de Diamante O 'Oeste - PR;

c) considerando ainda a necessidade da proteção do ecossistema regional, dentro

do estatuido na resolução do CONAMA No. 10188, em seu artigo 1°, institui Unidade de

Conservação e dá outras Providências .

DECRETA:

Artigo 10. Fica Instituida uma Unidade de Conservação através da constituição de

uma APA - Área de Proteção Ambiental, denominando-a APA DO LAGO DE ITAIPU,

localizada no Municipio de Diamante O'Oeste - Pr, com área total de 19.870 hectares,

apresentado no mapa e demais documentos anexos a este, os quais passam a integrar este

decreto, tendo a finalidade de:
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Parágrafo 10. - conservar e proteger o ecossistema que constitui o entorno do lago

de Itaipu, área qual está inserida neste municipiC', de modo a assegurar a

qualidade da vida selvagem que esta possui, terrestre ou aquática, bem como

assegurar a interação entre comunidade e meio ambiente;

Parágrafo 2°. - prestar apoio em todos os projetos que possuem a finalidade de

preservar e recuperar a área objeto desta decretação, independendo de que

• órgãos sejam originados estes projetos;

Artigo 2°. Quando da implantação da APA DO LAGO DE ITAIPU, o municipio

adotará as seguintes medidas:

a) firmará no prazo de 60 dias, convênio com o CONSELHO DE

DESENVOLVIMENTO DOS MUNIClplOS LINDEIROS AO LAGO
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b)

c)

DE ITAIPU, o qual será o responsável pela administração da APA

DO LAGO DE ITAIPU, para que sejam elaborados projetos para

melhor gerir os atos junto a esta;

adotará todas as medidas que forem necessárias, dentro do que for

estabelecido no convênio, mas sempre analisando as medidas no

que concernir aos ditames legais contidos na Resolução 10/88 do

CONAMA, e da lei 7.804/89;

divulgará o ato de decretação da APA DO LAGO DE ITAIPU, com a

finalidade de informar e orientar os munícipes e visitantes, bem

como implantará junto as instituições de ensino do municipio

divulgação acerca da implantação desta,

•

Artigo 3°. Sofrerão restrições ou proibições as atividades que ofereçam ou possam

oferecer risco a conservação do ecossistema integrante da APA DO LAGO DE ITAIPU,

sendo que para a efetiva implantação será necessário a outorga da entidade gestora da

APA, qual seja, o Conselho dos Municipios Lindeiros ao Lago de Itaipu, desde que estas

atividades sejam implantadas em municípios integrantes do CONSELHO DE

DESENVOLVIMENTO DOS MUNiCíPIOS LINDEIROS AO LAGO DE ITAIPU;
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Parágrafo Único - As restrições serão as mesmas exigidas pela legislação federal

e estadual, no que concernir a atividade pretendida.

Artigo 4°. Estarão sujeitas a outorga do Gestor da APA, as seguintes atividades:

a) os loteamentos de caráter urbano;

b) a implantação de atividades comerciais, industriais e outras, independente da

exigência contida em legislação federal e estadual;

c) a atividade de extração mineral, de qualquer natureza;

d) a abertura de trilhas, estradas, passagens, e outros caminhos, sendo que para

estas atividades será ainda necessária a comunicação prévia a

autoridade policial federal da região;

5°. Para as práticas turisticas, lazer, estudos, pesquisas e visitações coletivas, os

locais serão previamente estabelecidos através do uso dos locais já destinados a estes fins,

sendo ainda estipulados novos locais, desde que justificados com estudos prévios, através

de solicitação expressa ao Gestor da APA

6°. A guarda, proteção e manutenção da APA serão de responsabilidade solidária

entre o Municipio de Diamante D'Oeste - Pr, o órgão Gestor da APA, as autoridades

integrantes do SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente, dentre as quais estão o

IBAMA, Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis e da Amazônia Legal, o IAP -

Instituto Ambiental do Paraná, a PMPR - Polícia Militar do Paraná através de sua unidade

especializada, e demais autoridades competentes .

70. Em caso de descumprimento de qualquer dos artigos contidos neste decreto

sujeitará o infrator as sanções previstas em nossa legislação ordinária, no que aplicar-se ao

caso ('')ncreto.

8°, A administração da APA DO LAGO DE ITAIPU, estará a cargo do CONSELHO

DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNiCípIOS LINDEIROS AO LAGO DE ITAIPU, mediante

compromisso que será firmado entre o municipio e o conselho, (/Í)
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90
. Após a efetiva implantação da APA DO LAGO DE ITAIPU, o município terá o

prazo de 18 (dezoito) meses, para elaborar o plano de manejo da APA, sendo que este

deverá ser direcionado a coadunar-se com os demais planos de manejo, em razão da

decretação dos Municipios lindeiros ao lago .

100
. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, estando revogadas

as disposições contrárias .

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante O'Oeste, Estado do Paraná.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e sete .

u _
FAUSTINO RO RIGUES DE MAGALHAES

Prefeito Municipal
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