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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017
Veiculação: 22 de dezembro de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1259

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 
081/2017

LEIS

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 038/2013 Código 
Ambiental do Município de Guarapuava e estabelece outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o §4º e acrescenta o §5º ao artigo 7º da Lei com-
plementar 038/2013.

Art. 7º. …………………………………....
§1º. ………………………………………. 
§2º. ………………………………………. 
§3º. ………………………………………. 
§4º. A estrutura organizacional da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Guarapuava – SEMAG, será de acordo com o 
organograma constate no anexo I, sendo composta por: 
1.Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente; 
1.1.Assessoria de Gabinete Administrativa;
1.2.Assessoria de Gabinete Jurídica;
1.3Conselho Municipal de Meio Ambiente;
2.Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental;
2.1.Divisão de Fiscalização Ambiental;
2.2.Divisão de Licenciamento Ambiental;
2.3.Divisão de Proteção Animal;
3.Departamento de Produção Vegetal;
3.1.Divisão de Unidades de Conservação;
3.2.Divisão de Produção;
4.Departamento de Projetos Ambientais;
5.Departamento de Educação Ambiental; 
5.1.Divisão de Educação Ambiental;
5.2.Divisão de Resíduos Sólidos. 
§5º. As atribuições dos departamentos e divisões serão regu-
lantadas por Decreto do Poder Executivo. 
Art. 2º Acrescenta o artigo 185A, inclui a possibilidade de re-
gulamentação dos casos omissos por Decreto do Poder Exe-
cutivo.
Art. 185A. Os casos omissos poderão ser regulamentados por 
Decreto do Poder Executivo Municipal.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 
082/2017

Altera a Lei Complementar nº 072/2016 e institui incentivo fis-
cal para loteamentos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o art. 1º caput, seus parágrafos, incisos e 
instituído o incentivo fiscal para loteamento, que passa a ter a 
seguinte redação:

“Art. 1º Fica autorizada a isenção de IPTU Territorial em imó-
veis objeto de loteamentos aprovados nesta municipalidade, 
conforme dispõe os incisos e parágrafos abaixo relacionados:
I. no primeiro ano, será concedida isenção de 100% (cem por 
cento) dos Lotes;
II. no segundo ano, será concedida isenção dos lotes não co-
mercializados;
III. no terceiro ano, será concedida isenção dos lotes não co-
mercializados, desde que haja a comprovação de venda de 
50% (cinquenta por cento) dos lotes.
§1º O empreendedor, no primeiro ano da isenção, a partir da 
data do decreto de aprovação do loteamento, poderá escolher 
que a isenção seja concedida da seguinte forma:
I. enquanto o mesmo estiver no período de implantação da in-
fraestrutura obrigatória ou;
II. a partir do ano em que se houver recebido a conclusão de 
obra do loteamento. 
§2º A concessão da isenção estende-se até a comercialização 
do lote, assim, não poderá ser concedida a lotes que tenham 
sido comercializados, ainda que dentro do período de 02 (dois) 
anos.
§3º A comprovação da comercialização se dará através do re-
colhimento da guia de ITBI, da apresentação da escritura pú-
blica de compra e venda e/ou através da matrícula do imóvel, 
com a transmissão devidamente registrada, servindo, também 
como prova para encerramento do benefício de isenção do 
IPTU.
§4º A solicitação do benefício de Isenção dar-se-á pelo empre-
endedor a cada exercício, por meio de requerimento, protoco-
lizado junto ao Protocolo Geral da Prefeitura de Guarapuava, 
encaminhado ao Departamento de Receita, instruído com do-
cumentos necessários e comprobatórios para análise acerca 
do pedido de isenção.”
Art. 2º Acrescenta o artigo 2ºA, na Lei Complementar 072/2016, 
o qual terá a seguinte redação:
“Art. 2ºA Os casos omissos desta Lei Complementar, poderão 
ser regulamentados por decreto do Poder Executivo.”
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.
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Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2760/2017
Altera a Lei Municipal nº 2399/15, cria a Corporação Musical 
Guarapuava, constituída pela Banda Jovem Municipal de Gua-
rapuava ‘Maestro Leonel Rossetin’, Orquestra Municipal de 
Câmara e Coral Municipal Maestro Silvino Antonio Turco e, dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

TÍTULO I
CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS

Art. 1º Fica criada a Corporação Musical Guarapuava, consti-
tuída pela Banda Jovem de Guarapuava Maestro Leonel Ros-
setin, criada pela Lei Municipal nº 111/1989 e, cuja denomi-
nação foi alterada pela Lei nº 183/1991, pelo Coral Municipal 
Maestro Silvino Antonio Turco, nominado pela Lei Municipal 
nº2537/2016 e pela Orquestra de Câmara de Guarapuava, 
criada pela presente Lei;
Art. 2º A Corporação Musical Guarapuava, reflete a importân-
cia da música como estratégia de educação, socialização e 
cidadania; desenvolvendo ações que buscam reduzir a exposi-
ção de crianças, adolescentes e jovens a situações de vulnera-
bilidade e risco social. Ainda destacam a cidade de Guarapua-
va no cenário cultural e artístico do Estado do Paraná. Sendo 
que cada uma das três companhias tem, de forma individual e 
coletiva, como objetivos: 
I.abrilhantar os eventos de ordem cultural e filantrópica do Mu-
nicípio e/ou atender entidades que os solicitarem, tendo como 
prioridade atender às solicitações do Poder Executivo Munici-
pal; 
II.promover e divulgar toda e qualquer manifestação artística 
que vise o engrandecimento cultural da comunidade; 
III.participar de eventos de expressão artística que visem o de-
senvolvimento da música e de seus instrumentos; 
IV.levar aos munícipes entretenimento, arte musical além de 
favorecer o desenvolvimento de formação gratuita de músicos 
que comporão: a Banda Jovem, Orquestra de Câmara e Coral 
Municipal;
V.manter intercâmbio com entidades musicais dos demais Mu-
nicípios, Estados e Países; 
VI.participar ativamente dos objetivos culturais da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura; 
VII.realizar apresentações públicas e privadas gratuitas, em 
festejos cívicos, sociais e religiosos no Município e fora dele. 
Art. 3º Em apresentações de grande importância, quando re-
querida sua participação, pela Administração Municipal, Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, pelo Conselho Delibe-
rativo da Corporação Musical Guarapuava, ou ainda, quando 
houver convite de entidades, outros municípios ou Estados 
para tanto, as três Companhias (Banda Jovem, Orquestra de 
Câmara e Coral Municipal) poderão atuar de forma integrada 
para constituir apresentação da Orquestra Sinfônica e Coro do 
Município de Guarapuava. Cabendo a cada um dos Maestros/
Maestro articular todos os trâmites necessários aos ensaios, 
preparação e apresentação;
Art. 4º A Corporação Musical Guarapuava, integrada pela Ban-
da Jovem de Guarapuava Maestro Leonel Rossetin, a Orques-
tra de Câmara de Guarapuava e o Coral Municipal Maestro 
Silvino Antonio Turco ficam vinculados à Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

CAPÍTULO I
DA BANDA JOVEM MAESTRO LEONEL ROSSETIN

Art. 5º A Banda Jovem de Guarapuava Maestro Leonel Rosse-
tin terá a seguinte composição artística: 
I. 1 (um) maestro; 
II. 1 (um) contramestre; 
III. 10 (dez) instrutores; 
IV. 40 (quarenta) membros efetivos; 
V. 25 (vinte e cinco) membros aprendizes. 
§1º Ao maestro incumbe a função de organizar as atividades 
e a estrutura da Banda, bem como ensinar e reger seus mem-
bros. 
§2º Ao contramestre incumbe auxiliar o maestro em todas as 
atividades desenvolvidas pela Banda. 
§3º Os instrutores serão selecionados, dentre os membros 
efetivos da Banda, através de avaliação que incluirá conheci-
mentos acerca de técnica e proficiência musical, realizada pelo 
maestro da Banda em conjunto com o maestro da Orquestra de 
Câmara e com o maestro do Coral. 
§4º Considera-se membro efetivo, aquele que, após aprovado 
em teste de seleção, passar a integrar um dos níveis de classi-
ficação assim definidos: 
I.Nível I: básico; 
II.Nível II: intermediário; 
III. Nível III: avançado. 
§5º Será considerado membro aprendiz, aquele que estiver em 
processo de aprendizagem e adaptação. 

CAPÍTULO II
DA ORQUESTRA DE CÂMARA DE GUARAPUAVA

Art. 6º A Orquestra de Câmara de Guarapuava contará com a 
seguinte composição artística:
I. 1 (um) maestro; 
II. 1 (um) maestro assistente; 
III. 05 (cinco) instrutores; 
IV. 30 (trinta) membros efetivos; 
V. 30 (trinta) membros aprendizes. 
§1º Dentre as incumbências do maestro, cabe-lhe a função de 
organizar as atividades e a estrutura da Orquestra de Câmara, 
bem como ensinar e reger seus membros. 
§2º Ao maestro assistente cabe auxiliar o maestro em todas as 
atividades desenvolvidas pela Orquestra de Câmara. 
§3º Os instrutores serão selecionados, dentre os membros efe-
tivos da Orquestra de Câmara, através de avaliação que in-
cluirá conhecimentos acerca de técnica e proficiência musical, 
realizada pelo maestro da Orquestra de Câmara em conjunto 
com o maestro da Banda e com o maestro do Coral. 
§4º Considera-se membro efetivo, aquele que, após aprovado 
em teste de seleção, passar a integrar um dos níveis de classi-
ficação assim definidos: 
I.Nível I: básico; 
II.Nível II: intermediário; 
III.Nível III: avançado. 
§5º Será considerado membro aprendiz, aquele que estiver em 
processo de aprendizagem e adaptação. 

CAPÍTULO III
DO CORAL MUNICIPAL MAESTRO SILVINO ANTONIO TUR-

CO
Art. 7º O Coral Municipal contará com a seguinte composição 
artística:
I. 1 (um) maestro; 
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II. 1 (um) maestro assistente; 
III. 35 (trinta e cinco) membros efetivos; 
IV. 25 (vinte e cinco) membros aprendizes. 
§1º Caberá ao maestro, observar e organizar as atividades e a 
estrutura do Coral Municipal, bem como ensinar e reger seus 
membros. 
§2º Ao maestro assistente cabe auxiliar o maestro em todas as 
atividades desenvolvidas pelo Coral Municipal. 
§3º A transição da condição de aprendiz para membro efetivo 
se dará através de avaliação que incluirá conhecimentos acer-
ca de técnica e proficiência musical, realizada pelo maestro do 
Coral em conjunto com o maestro da Banda e com o maestro 
da Orquestra de Câmara. 
§4º Considera-se membro efetivo, aquele que, após aprovado 
em teste de seleção, passar a integrar um dos naipes de clas-
sificação assim definidos:
I. Vozes femininas:
a) Soprano; 
b) Contralto;
II. Vozes Masculinas:
a) Baixo ou Barítono; 
b)Tenor.
§5º Será considerado membro aprendiz, aquele que estiver em 
processo de aprendizagem e adaptação. 

TÍTULO III
DA INSCRIÇÃO, PARTICIPAÇÃO E EXAMES CLASSIFICA-

TÓRIOS
Art. 8º Poderão se inscrever para participar da Corporação Mu-
sical Guarapuava, todas as pessoas que: 
I. preencham o formulário de inscrição, indicando a qual Com-
panhia pretendem integrar-se e, devolvam devidamente assi-
nado, no prazo pré-estabelecido; 
II. tenham, na data da inscrição, entre 10 (dez) e 14 (quatorze) 
anos de idade, comprovada através da apresentação de docu-
mento oficial de identificação; 
III. residam, preferencialmente, na cidade de Guarapuava, de-
vendo apresentar comprovante de residência; 
IV. estejam matriculados no ano letivo atual, mediante a apre-
sentação de documentos comprobatórios; 
V. anexem a autorização do pai, da mãe ou responsável legal, 
devidamente assinada; 
VI. cumpram demais requisitos previstos em Regimento Inter-
no de cada Companhia. 
§1º Dentre os inscritos serão selecionados participantes de 
acordo com a quantidade máxima de membros iniciantes pre-
vista para cada Companhia, conforme disposto no Art. 4º Inciso 
V, Art.5º Inciso V e, Art. 6º Inciso IV, da presente Lei. 
§2º Todos os candidatos inscritos para cada uma das Compa-
nhias participarão de processo avaliativo conduzido pelo maes-
tro ou maestro da Companhia à qual se candidatam e/ou estão 
inseridos e, realizado conjuntamente pelos três maestros, com 
objetivo de avaliar condição de avanço do candidato para cate-
goria Membro Efetivo, sendo composto por questões teóricas 
envolvendo técnica musical e, de proficiência, onde demons-
trarão conhecimento e domínio dos requisitos básicos para a 
etapa onde se encontram.
§3º O processo de que trata o parágrafo anterior ocorrerá uma 
vez em cada ano letivo, sendo organizado de forma integra-
da para abranger a avaliação de integrantes a ser promovidos 
entre Níveis das três Companhias que integram a Corporação 
Musical Guarapuava. Será organizado, elaborado e aplicado 
pelos Maestros/Maestro que avaliarão conhecimentos técnicos 
de teoria e proficiência musical pertinentes à cada etapa em 
que o integrante se encontra e mínimas necessárias à sua pro-
gressão;

§4º A permanência e participação de integrantes de qualquer 
das três Companhias que integram a Corporação Musical Gua-
rapuava, após o participante haver completado idade máxima 
de 18 (dezoito) anos dar-se-á mediante compromisso desse 
em atuar como multiplicador de conhecimentos para os novos 
participantes, havendo ou não inscrição no programa de Bolsa 
Auxílio na categoria de Instrutor. 
Art.9º As inscrições para o ingresso de novos participantes na 
Corporação Musical Guarapuava acontecerão anualmente en-
tre os meses de Janeiro e Fevereiro, sendo o período espe-
cífico, divulgado amplamente nos meios de comunicação do 
Município e através de visitas às unidades educacionais da 
cidade. 

TÍTULO IV
DA BOLSA AUXÍLIO

Art. 10. Os membros efetivos e os instrutores das três Compa-
nhias, o contramestre e o maestro assistente receberão, sem 
qualquer vínculo empregatício com o Município de Guarapua-
va, bolsa auxílio a título de incentivo, de acordo com o nível de 
sua colocação, da seguinte forma: 
I.14 UFM´s para o contramestre, maestro assistente, para os 
instrutores que atuam em período integral;  
II. 7 UFM´s para os instrutores que atuam em meio período, se 
houver;  
III.5 UFM´s para os membros efetivos Nível III;  
IV. 3,5 UFM´s para os membros efetivos Nível II;  
V.2 UFM´s para os membros efetivos Nível I, Sopranos, Con-
traltos, Baixo/Barítonos e Tenores. 
§1º A Bolsa Auxílio de que trata o caput, será concedida pelo 
período relativo ao interstício de 11 (onze) meses do ano letivo, 
não abarcando o mês de Janeiro, compreendido como período 
de férias escolares;
§2º Os membros aprendizes de qualquer das Companhias, in-
tituladas nesta Lei, não terão direito em receber bolsa auxílio. 
Art. 11. O pagamento da Bolsa Auxílio será realizado mediante 
depósito em conta corrente, preferencialmente da mãe, do pai 
ou responsável legal e, no caso dos maiores de 18 (dezoito) 
anos de idade, em conta própria. 
Art. 12. O Município de Guarapuava, através da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, é responsável pelo pagamento 
dos valores das bolsas auxílios, que poderão também advir, 
entre outros, de: 
I. doações; 
II. incentivos fiscais;  
III. arrecadações de eventos culturais e campanhas; 
IV.subvenções sociais. 
Art. 13. O reajuste de valores pagos à título de Bolsa Auxílio, 
será calculado a partir do reajuste anual do valor da Unidade 
Fiscal do Município (UFM) e, concedido conforme disponibi-
lidade de recursos orçamentários da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.

TÍTULO V
DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 14. Os componentes de cada uma das Companhias que 
integram a Corporação Musical Guarapuava deverão: 
I. zelar pelo bom nome da Companhia que representam e do 
Município, procurando honrá-los com conduta irrepreensível e 
com o cumprimento dos deveres, tratando a todos com edu-
cação, cordialidade e companheirismo, sejam colegas ou ter-
ceiros, independentemente do local onde a Companhia esteja 
presente; 
II. comparecer pontualmente às aulas, ensaios, concertos, 
apresentações, viagens e outras atividades que venham a ser 
desenvolvidas; 
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III. estar atento(a) e atender as convocações extraordinárias; 
IV. cumprir, fielmente, as tarefas que lhe forem atribuídas; 
V. justificar, preferencialmente com antecedência, suas ausên-
cias; 
VI.acatar a autoridade e as decisões dos seus superiores; 
VII.ocupar, nas aulas, ensaios ou apresentações, o lugar que 
lhe for designado, ficando responsável pelo material utilizado; 
VIII. possuir o material exigido, conservando-os em ordem, lim-
pos e em plenas condições de uso; 
IX. colaborar na conservação do prédio onde a Companhia es-
tiver sediada, do mobiliário escolar e de todo o material de uso 
coletivo, inclusive mantendo a rigorosa limpeza e organização 
do espaço e suas dependências; 
X. observar, nos locais onde a Companhia estiver presente, 
atuando ou não, a conduta compatível com a disciplina e a or-
dem; 
XI. indenizar o(s) prejuízo(s) quando causar danos materiais 
oriundos de descuido, negligência, mau uso e má-fé, ao es-
tabelecimento e ao patrimônio tais como: mesas, cadeiras, 
instrumentos e seus acessórios, estantes, pastas, bandeiras, 
adereços, uniforme oficial ou de passeio ou em objetos de pro-
priedade de colegas e terceiros. 
Art. 15. Perderá, automaticamente, o direito de participar de 
qualquer das Companhias que integram a Corporação Musical 
Guarapuava o componente que: 
I.faltar, sem justa causa, em 03 (três) atividades consecutivas 
ou 06 (seis) atividades alternadas, durante o período de traba-
lho da Companhia, compreendido entre o dia 1º de Janeiro e o 
dia 31 de Dezembro do ano em curso; 
II. não estiver matriculado, ou estando matriculado não este-
ja frequentando regularmente Unidade Escolar, inclusive, com 
bom comportamento no ano letivo atual; 
§1º Considera-se justa causa: 
I. doença, desde que comprovada com atestado médico; 
II. casamento; 
III. nascimento de filhos; 
IV. óbito de parentes; 
V. doação de sangue; 
VI. desastre natural; 
VII. calamidade pública; 
VIII. avaliação escolar desde que comprovada com declaração 
da Unidade de Ensino. 
§2º As faltas com justificativas serão abonadas após a análise 
do maestro da Companhia. 
Art. 16. É proibido ao componente de qualquer Companhia in-
tegrante da Corporação Musical Guarapuava: 
I. entrar ou sair do local de aula, ensaio, apresentação ou 
quaisquer outras atividades desenvolvidas pela Companhia, 
sem a autorização do maestro; 
II. ocupar-se, durante a aula, ensaio, apresentação ou qualquer 
outra atividade, de ações estranhas aos interesses da Compa-
nhia; 
III. trazer para o local de trabalho da Companhia ou qualquer 
outro local onde a mesma esteja reunida, material estranho às 
suas atividades; 
IV. praticar atos de violência de qualquer natureza contra supe-
riores e colegas da Companhia; 
V. utilizar qualquer material de trabalho, bem como emprestar 
qualquer um destes itens ou parte deles, a outros colegas ou 
a terceiros; 
VI. durante qualquer atividade da Companhia, afastar-se do 
grupo ou do local designado, sem autorização do maestro; 
VII. escrever nos equipamentos de trabalho e acessórios, nas 
paredes, no piso ou em qualquer parte do local de trabalho da 
Companhia, palavras, desenhos ou qualquer outro sinal; 
VIII. deixar de utilizar, mesmo que em partes, o uniforme ne-

cessário ao evento e indicado pelo maestro, seja ele de pas-
seio ou oficial; 
IX. participar de qualquer outra atividade musical, portando 
equipamento da Companhia, sem a autorização do maestro; 
X. comprar, receber, guardar, transportar, consumir ou manu-
sear, qualquer tipo de bebida alcoólica, cigarro, drogas e entor-
pecentes, antes, durante e depois, caso ainda esteja sob seu 
regime disciplinar, de qualquer atividade da Companhia. 
Art. 17. Pela inobservância dos deveres e das proibições afixa-
das nesta Lei ou no Regimento Interno de cada Companhia, os 
componentes estarão sujeitos as seguintes penalidades: 
I. advertência verbal; 
II.advertência escrita; 
III.suspensão de 01 (uma) a 03 (três) atividades; 
IV. exclusão. 
§1º Ao integrante que praticar as infrações descritas nos inci-
sos I, II e III do artigo 16, será aplicada advertência verbal. 
§2º A advertência escrita será aplicada aquele que cometer 
duas infrações cuja penalidade aplicada foi a de advertência 
verbal, bem como se incidir nas infrações previstas nos incisos 
V, VI, VIII e IX, do art. 16. 
§3º Será submetido à suspensão o componente que receber 
duas advertências por escrito ou cometer as infrações descri-
tas nos incisos VII e X do art. 16. 
Art. 18. Será aplicada ainda a penalidade de exclusão da Ban-
da, ao componente que: 
I.receber 03 (três) advertências por escrito ou 02 (duas) sus-
pensões; 
II.cometer a infração prevista no inciso IV do art. 16. 

TÍTULO VI
DO QUADRO DE AVISOS, COMUNICAÇÕES E BANCO DE 

DADOS
Art. 19. Será colocado na sede de cada Companhia um qua-
dro de avisos onde serão afixados os comunicados oficiais, 
tais como, calendário de atividades, orientações, advertências, 
suspensões e outros assuntos pertinentes ao grupo, da mes-
ma forma que será mantido pelo maestro, um banco de da-
dos onde serão colocadas todas as informações sobre as suas 
ações e seu desempenho. 
§1º As comunicações sobre atividades que serão realizadas, 
deverão ser efetuadas com a antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas; 
§2º O banco de dados será alimentado com as informações 
sempre que uma atividade da Companhia for encerrada. 

TÍTULO VII
DOS INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS

Art. 20. Os instrumentos musicais e acessórios serão adqui-
ridos e armazenados pelo Poder Público e cedidos para uso 
dos componentes de cada Companhia nos ensaios e apresen-
tações, sendo seu uso restrito ao estudo, ensaio e apresenta-
ções.

TÍTULO VIII
DO UNIFORME OFICIAL E UNIFORME DE PASSEIO

Art. 21. O uniforme oficial de cada Companhia deverá ser uti-
lizado nos desfiles, encontros, festivais de bandas, concertos, 
procissões, concursos, campeonatos e demais apresentações 
que se julgue necessário pelo maestro. 
Art. 22. O participante deverá manter em casa e durante os 
deslocamentos o Uniforme Oficial, completo, sempre limpo e 
passado dentro das capas apropriadas para sua acomodação. 
Art. 23. O uniforme de passeio de cada Companhia, se houver, 
deverá ser utilizado nos deslocamentos, alojamentos, oficinas 
de música e dança, nas apresentações de menor expressão e 
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em atividades que se julgue necessário pelo maestro da Com-
panhia, servirá para dar maior uniformidade e divulgação ao 
grupo durante seus deslocamentos. 
Parágrafo único. Poderão ainda ser adicionadas ao uniforme 
de passeio, outras peças como bonés, calçados, entre outros. 

TÍTULO IX
DAS AULAS E ENSAIOS

Art. 24. As aulas, teóricas, práticas ou os ensaios de repertório 
ocorrerão semanalmente, conforme calendário de trabalho de 
cada Companhia, de terça à sexta feira, em data e hora deter-
minada pelo maestro e, comunicado aos participantes com no 
mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.  
§1º Obrigatoriamente estarão presentes às aulas ou ensaios 
com os músicos e ensaios gerais, incluindo-se aqueles que 
se realizarem conjuntamente pelas três Companhias que inte-
gram a Corporação Musical Guarapuava: o maestro da Banda 
Jovem, o maestro da Orquestra de Câmara e o maestro do 
Coral Municipal.
§2º Os ensaios por naipes, em cada Companhia, deverão con-
tar com a presença do maestro de cada Companhia ou em 
caso de sua impossibilidade, o contramestre, maestro assis-
tente ou, ainda, instrutores de naipe escolhidos por cada maes-
tro, assumirão temporariamente a direção da atividade. 
Art. 25. O horário do início da aula e ensaio deverá ser cum-
prido fielmente, e preferencialmente os participantes deverão 
chegar com quinze minutos de antecedência para preparar o 
local. 
Parágrafo único. Não serão tolerados atrasos superiores a vin-
te minutos, sem prévia comunicação ou justificativa plausível, 
exceto nos casos de justa causa, constantes no Art. 15, § 1º, 
Incisos I à VIII. 

TÍTULO X
DAS VIAGENS

Art. 26. O deferimento de solicitações para viagens de cada 
Companhia se dará mediante apresentação de solicitação ou 
convite formal à Companhia, endereçado à Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura e após análise procedida pelo Con-
selho Deliberativo da Corporação Musical Guarapuava, obser-
vado o interesse do Município de Guarapuava em viabilizá-la e 
a disponibilidade orçamentária para tal provimento. 
§1º Os participantes não terão despesas com transporte, ali-
mentação ou estadia. 
§2º As viagens sempre acontecerão em ônibus ou outro meio 
de transporte adequado para os deslocamentos do grupo. 
§3º Os membros de cada Companhia, menores de 18 (dezoito) 
anos de idade, deverão apresentar, com no mínimo 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência, autorização dos pais ou res-
ponsável. 

CAPITULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27. Fica criado o Conselho Deliberativo da Corporação 
Musical Guarapuava, integrado pelos seguintes representan-
tes:
a) Secretário (a) de Educação e Cultura – membro nato e pre-
sidente;
b) Diretor (a) do Departamento de Cultura;
c) Maestro da Banda Jovem de Guarapuava Maestro Leonel 
Rossetin;
d) Maestro da Orquestra de Câmara de Guarapuava;
e) Maestro do Coral Municipal Maestro Silvino Antonio Turco;
f) 01 (um) representantes dos pais, mães ou responsáveis le-
gais de participantes da Banda Jovem e/ou Orquestra de Câ-
mara e/ou Coral Municipal, escolhidos mediante Assembleia, 

por votação de seus pares;
Art. 28. Os pedidos de apresentações deverão ser formulados 
oficialmente ao Município de Guarapuava e, direcionados à 
Secretaria de Educação e Cultura, em documento oficial, com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do evento. 
Art. 29. O Município de Guarapuava disponibilizará local para 
ensaios, reuniões e guarda de instrumentos de cada Compa-
nhia que integra a Corporação Musical Guarapuava. 
Art. 30. Fica criado, no Plano de Cargos e Salários de Provi-
mento em Comissão, da Estrutura Organizacional do Município 
de Guarapuava, GRUPO OCUPACIONAL 07: CARGOS EM 
COMISSÃO, 06 (seis) cargos de Assessor Técnico, para as-
sessorar os trabalhos e projetos desenvolvidos pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, sendo que todos observarão 
o estipulado na Lei 2121/2013, como também as seguintes atri-
buições:
I. assessorar e cuidar da organização funcional e a estrutura-
ção musical da Companhia à qual estiver vinculado;
II. organizar o assessoramento artístico e a administração dos 
itens que compõem musicalmente a Companhia; 
III. Assessorar e responsabilizar-se pela elaboração, aquisição, 
e distribuição de peças musicais, partituras, dobrados, fitas 
gravadas, discos, mídias digitais, enfim todo e qualquer mate-
rial de uso útil para a Companhia; 
IV. realizar a seleção e treinamento dos componentes inician-
tes da Companhia; 
V. realizar de forma conjunta com os maestros da Corporação 
Musical Guarapuava as atividades de avaliação técnica de 
componentes que pleiteiam a evolução à condição de Membro 
Efetivo ou Instrutor, em cada Companhia.
Parágrafo único. Os cargos de Assessores técnicos de que tra-
ta o caput deste artigo, equivalente, terão vencimentos corres-
pondentes ao nível CC5, do Grupo Ocupacional 07, previsto na 
Lei Municipal nº 2121/2013 ou legislação que a substitua, com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 31. Cada Companhia elaborará o seu Regimento Interno, 
que será acompanhado, orientado e avaliado pelo Conselho 
Deliberativo da Corporação Musical Guarapuava e, homologa-
do por ato oficial do Poder Executivo. 
Art. 32. As despesas decorrentes da implantação desta Lei 
correrão por conta da Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura. 
Art. 33. Os casos omissos poderão ser disciplinados por de-
creto do Poder Executivo do Município.
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, em 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2761/2017
Institui o Programa de Desligamento Voluntário – PDV – no 
âmbito da Administração Municipal Direta do Poder Executivo 
Municipal.
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da administração direta do Po-
der Executivo, o Programa de Desligamento Voluntário - PDV 
- nos termos e condições previstos nesta lei.
Art. 2º Poderá requerer sua adesão ao PDV o empregado em 
regime celetista, com mais de 9 (nove) anos de serviço junto ao 
Poder Executivo Municipal.
Parágrafo Único. O PDV não se aplica aos empregados contra-
tados em regime de Processo Seletivo, contratados através de 
cargos comissionados ou estatutários.
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Art. 3º É vedada a adesão ao PDV ao empregado em regime 
CLT que:
I – estiver em acúmulo ilegal de cargo, emprego público ou 
função pública;
II – estiver respondendo a Processo Disciplinar Administrativo;
III – tenha sido condenado por decisão judicial transitado em 
julgado e que importe na perda do emprego ou cargo público 
do qual ocupa.
Art. 4º A adesão ao PDV será permitida ao empregado que:
I - não for excluído, conforme disposto no Parágrafo Único do 
artigo 2º, ou que possuir uma das vedações descritas no caput 
e nos incisos do artigo 3º. 
II - estiver obrigado a ressarcir ou devolver dinheiro aos cofres 
públicos, desde que efetue, previamente, a quitação dos valo-
res devidos, juntando ao requerimento documentos que com-
prove ou autorize expressamente a compensação do débito, 
quando do recebimento da respectiva indenização.
Art. 5º Em caso de acumulação lícita de cargo, o empregado 
poderá requerer sua adesão ao PDV em um ou mais dos car-
gos exercidos.
Parágrafo único. Caso tenha sido requerida a adesão em mais 
de um cargo, os requerimentos serão processados e analisa-
dos em separado, não se estabelecendo vínculo entre cada 
uma das indenizações auferidas.
Art. 6º Os professores que possuírem vínculo em dois padrões 
poderão realizar pedido em apenas um deles, ou em ambos.
Art. 7º O empregado em gozo de qualquer das modalidades 
de licença previstas nas Leis Municipais, podem requerer sua 
adesão ao PDV e, deferida essa adesão, a licença perderá 
efeito de pleno direito, ficando o empregado desligado do ser-
viço público após todas as formalidades necessárias.
Art. 8º O empregado que tiver deferida sua adesão ao PDV, 
fará jus à seguinte compensação indenizatória: 
I.indenização por ano de serviço prestado ao Município de 
Guarapuava;
II.pagamento de férias vencidas e não gozadas;
III.pagamento de saldo de salário e de décimo terceiro propor-
cional até data de efetivo desligamento.
§1º Considerando a natureza de pedido de demissão por ini-
ciativa do empregado, não haverá pagamento da multa de 40% 
sobre os depósitos fundiários realizados, bem como somente 
será possível o saque dos depósitos de FGTS conforme dis-
posto em legislação vigente.
§2º A indenização de que trata o inciso I deste artigo corres-
ponderá:
a) para empregados que possuírem até 10 (dez) anos de efeti-
vo exercício a indenização correspondente será de R$2.000,00 
(dois mil reais) multiplicado por ano. 
b) para empregados que possuírem mais de 10 (dez) anos, 
de efetivo exercício a indenização será a prevista na alínea 
“a” mais R$1.000,00 (mil reais) multiplicado a partir do décimo 
primeiro ano. 
c) aos empregados que possuírem mais de 55 (cinquenta e 
cinco) anos de idade terá acréscimo de 5% sobre o valor total 
da indenização. 
§3º O valor da indenização será pago em duas parcelas iguais 
sendo a primeira em até 30 (trinta) dias, e a segunda em até 
60 (sessenta) dias após a publicação do desligamento do em-
pregado.
§4º Considera-se ano de serviço, para os fins deste artigo, 
cada ano integral ou fração igual ou superior a 06 (seis) meses 
de efetivo serviço prestado ao Poder Executivo do Município 
de Guarapuava. 
I.para fins da indenização prevista, não serão calculados, os 
meses fracionados.
§5º Não será considerado como efetivo exercício o período em 

que empregado tenha ficado em licença sem remuneração.
Art. 9º O início e término do Programa de Desligamento Volun-
tário - PDV será definido por Decreto Municipal, com direito de 
até três prorrogações.
Art. 10. O requerimento terá caráter irrevogável e será proto-
colado, pelo interessado, no Protocolo Geral, mediante orien-
tação do Núcleo de Recursos Humanos, da Secretaria de Ad-
ministração do Município de Guarapuava.
Parágrafo único. O empregado que não puder realizar pessoal-
mente, poderá requerer sua adesão ao PDV por meio de procu-
rador, constituído por instrumento com firma reconhecida, com 
poderes especiais para representá-lo, assinar o requerimento 
de demissão e qualquer documento que se fizer necessário, 
bem como para firmar compromisso, receber e dar quitação.
Art. 11. O requerimento para a adesão ao PDV será analisado 
por uma Comissão Especial, composta por 5 (cinco) membros 
sendo 4 (quatro) servidores estáveis designados pela autorida-
de superior da Secretaria de Administração e 1 (um) represen-
tante indicado pelo sindicato da categoria.
§1º Após a realização do protocolo a Comissão deverá solicitar 
as seguintes informações e declarações:
I.Declaração emitida pela chefia imediata do empregado, de 
que a aceitabilidade da inscrição ao PDV não irá gerar prejuízo 
ao andamento dos trabalhos da Administração Municipal.
II.Declaração emitida pelo Departamento de Pessoal, referente 
aos valores relativos à indenização nos termos da Lei Munici-
pal que institui o PDV.
III.Declaração emitida pela Secretaria de Finanças, referente a 
disponibilidade orçamentária para efetivação do PDV e desli-
gamento do empregado.
§2º A Comissão emitirá seu parecer no prazo de 10 (dez) dias, 
após a juntada de todas as informações e declarações contidas 
no §1º. 
§3º O parecer da Comissão poderá ser contrário em casos 
onde o Desligamento do empregado representar grave com-
prometimento ao serviço público Municipal.
§4º Após o parecer da Comissão, o processo deverá ser enca-
minhado para a Procuradoria Geral do Município para Parecer 
Jurídico.
Art. 12. A decisão final irrecorrível, sobre o pedido do emprega-
do, referente à adesão ao PDV será dada pelo Chefe do Exe-
cutivo, mediante a regularidade dos pareceres da Comissão e 
da Procuradoria Geral do Município.
Parágrafo único. A decisão final prevista no caput deste artigo 
deverá ser publicada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data de sua efetivação. 
Art. 13. Na decisão sobre o deferimento do pedido do empre-
gado serão observadas:
I.a garantia de que a execução das atividades e dos serviços 
públicos de cada uma das áreas não serão prejudicadas;
II.a possibilidade jurídica do pedido;
III.a existência de recursos financeiros disponíveis.
Parágrafo único. O empregado deverá aguardar, em exercício, 
a decisão sobre sua adesão ao PDV.
Art. 14. O empregado receberá o valor total apurado da inde-
nização de que trata esta Lei nos termos do §2º do artigo 8º.
Parágrafo único. Se o empregado tiver desconto de pensão 
alimentícia em folha, o Município depositará o respectivo valor, 
referente às verbas rescisórias, observado a proporcionalidade 
entre a pensão e a remuneração mensal.
Art. 15. O empregado desligado em decorrência do PDV, so-
mente poderá ser nomeado no serviço público do Município 
de Guarapuava, após o prazo de 05 (cinco) anos, e não terá 
computado o tempo de serviço anterior para fins de percepção 
de adicionais e vantagens.
Art. 16. Para as despesas decorrentes da execução desta Lei 
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fica o Poder Executivo autorizado a fazer alterações necessá-
rias no Plano Plurianual 2018-2021, na Lei das Diretrizes Orça-
mentárias e na Lei Orçamentária Anual dos anos respectivos.
Art. 17. Os casos omissos ou de dúvidas quanto à execução 
da presente Lei poderão ser regulamentados mediante Decreto 
do Prefeito Municipal.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.
    
Guarapuava, em 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2762/2017

Altera a Lei 2516/2016, amplia a quantidade de cargos de Con-
tador e Fiscal Tributário e estabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Altera o anexo I da Lei 2516/2016, amplia a quantidade 
de vagas para o cargo de Contador e Fiscal tributário: 
ANEXO I
RELAÇÃO DE CARGOS E VAGAS
I - NÍVEL SUPERIOR
CARGO VAGAS
(...)
Contador 12
(...)
Fiscal Tributário 25
(...)

Art. 2º Altera item XIX do anexo IV, do cargo de Fiscal tributário 
que passa a vigorar conforme segue:
 
ANEXO IV
DESCRIÇÃO DE CARGOS
SEÇÃO I
NÍVEL SUPERIOR
(...)
XIX - FISCAL TRIBUTÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: .................................
TAREFAS TÍPICAS: 
Assistir e orientar unidades de execução no cumprimento da 
legislação tributária; Supervisionar e orientar as atividades de-
senvolvidas pelos Fiscais Técnicos; Efetuar cálculos e siste-
mas explicativos de cálculos de tributos; Elaborar e acompa-
nhar cronogramas de fiscalização, lançamentos e arrecadação 
de tributos; Constituir mediante lançamento, o crédito tributário 
e de contribuições; Auditar documentos fiscais e contábeis e 
realizar comparações visando  o melhor enquadramento fiscal 
do contribuinte; Prestar atendimento, orientações e informa-
ções ao público; Estudar e propor alterações na legislação tri-
butária; Desenvolver técnicas de aperfeiçoamento da sistemá-
tica de fiscalização, consciência e conhecimento comunitário 
no que tange a tributação; Desenvolver estudos, objetivando 
o acompanhamento, controle e avaliação da receita; Emitir pa-
receres em processos e consultas interpretando e aplicando a 
Legislação Tributária quando houver tal delegação; Dirigir veí-
culos leves; Executar outras tarefas compatíveis com a função, 
determinadas pela chefia imediata.

REQUISITOS: Instrução: Superior Completo: Curso de Ciên-
cias Contábeis, Administração e Economia, com o respectivo 
Conselho Regional. Experiência: não exigida. Complexidade 
das Tarefas: Tarefas especializadas, com partes complexas, 
que exigem sólidos conhecimentos técnicos; Responsabilida-
de por erros: Trabalho que exige atenção e exatidão elevadas, 
para evitar erros em decisões que envolvem lucros ou perdas. 
Um erro pode causar grandes perdas financeiras. Responsa-
bilidade por dados confidenciais: tem  acesso a informações 
estritamente confidenciais, cuja divulgação inadvertida pode 
provocar sérios embaraços e/ou grandes prejuízos financei-
ros e/ou morais a empresa. Discrição e integridade máxima, 
são requisitos essenciais do cargo; Responsabilidade por con-
tato: Contatos internos e externos, par obter e fornecer infor-
mações conforme necessidade do serviço; Responsabilidade 
por máquinas e equipamentos não inerente ao cargo; Esforço 
físico: leve. Esforço mental e visual: constante esforço mental 
e visual; Condições de trabalho: ideais de trabalho; Responsa-
bilidade por segurança de terceiros: não é inerente ao cargo; 
Responsabilidade por supervisão: o exercício de supervisão é 
inerente ao cargo; Carga horária proposta: 40 horas semanais.
(...)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2763/2017
Autoriza a compensação de créditos do contribuinte perante a 
Fazenda Pública Municipal, decorrentes de recolhimento inde-
vido ou a maior que o devido, ou em duplicidade pelo contri-
buinte, com os débitos tributários da Fazenda Municipal, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica admitida a compensação de créditos líquidos, cer-
tos e vencidos do sujeito passivo tributário em face do Municí-
pio, oriundos de relação jurídica tributária, decorrentes de reco-
lhimento indevido ou a maior que o devido, ou em duplicidade, 
com os débitos tributários administrados pela Fazenda Pública 
Municipal em que figure como devedor o sujeito passivo tribu-
tário, bem como entre cadastros municipais em nome do mes-
mo sujeito passivo tributário ou em nome de terceiros, desde 
que devidamente autorizado pelo sujeito passivo tributário.
§1º Para fins de compreensão, entende-se por sujeito passivo 
tributário o contribuinte e o responsável, conforme a definição 
prevista no artigo 121, caput, e parágrafo único, do Código Tri-
butário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25 de Outubro de 
1966).
§2º A compensação será efetuada por meio de requerimento 
do sujeito passivo tributário ou de terceiro devidamente auto-
rizado por ele, protocolizado junto ao Protocolo Geral da Pre-
feitura de Guarapuava, instruído com os comprovantes de pa-
gamentos originais e demais documentos pertinentes, ou de 
ofício, a critério da autoridade fiscal, mediante determinação 
da autoridade competente, em representação formulada pelo 
órgão fazendário e devidamente processada, observado o dis-
posto nesta Lei.
Art. 2º A Autoridade Fiscal, mediante autorização do Diretor 
do Departamento de Receita, para efeito da compensação, 
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ao reconhecer o direito do sujeito passivo tributário, mediante 
exames dos documentos comprobatórios apresentados para 
cada situação, e havendo débito do sujeito passivo tributário, 
ou quando este autorizar, débito em nome de terceiro, com-
pensará os valores, desde que o crédito e o débito a serem 
compensados se refiram a tributo da mesma espécie. 
§1º O crédito será compensado à conta dos débitos tributários, 
vencidos ou vincendos, devidos à Fazenda Pública Municipal, 
observados os requisitos do caput do artigo 1º, assim como o 
disposto no caput deste artigo.
§2º Para efeito da compensação, considera-se o valor bruto 
com seus acréscimos legais que tiverem sido recolhidos pelo 
sujeito passivo.
§3º O abatimento total ou parcial do tributo compensar-se-á, na 
mesma proporção, entre os créditos e os débitos, bem como, 
de seus correspondes acréscimos legais.
Art. 3º Na compensação também será observado o seguinte:
I – no caso em que o crédito a compensar for superior ao débi-
to, a Fazenda Pública Municipal efetuará a restituição da dife-
rença ao sujeito passivo;
II – no caso em que o crédito a compensar for inferior ao valor 
do débito da Fazenda Pública Municipal, o valor corresponden-
te ao débito será extinto no montante equivalente à compensa-
ção, cabendo a Fazenda Pública Municipal adotar as providên-
cias cabíveis para a cobrança do saldo remanescente.
§1º Na hipótese de saldo a restituir em favor do sujeito passivo 
tributário, ou à terceiro quando autorizado, a autoridade fiscal 
expedirá ordem de restituição de valor, de acordo com o pro-
cedimento previsto nos artigos 37 a 42 do Código Tributário 
Municipal (Lei Complementar Municipal nº 1.108/2001).
§2º Na hipótese de saldo a pagar em favor da Fazenda Públi-
ca Municipal, a autoridade fiscal, comunicará o sujeito passivo, 
referente à quantia correspondente.
Art. 4º A autoridade fiscal, devidamente autorizada conforme 
disposto no art. 2º, que efetuar a compensação emitirá docu-
mento próprio comprobatório de compensação, a qual fará in-
dicação do sujeito passivo tributário e dos tributos objetos da 
compensação, e determinará a adoção de outras providências 
que se fizerem necessárias, inclusive aquelas mencionadas no 
artigo 3º desta Lei.
Art. 5º Somente serão homologados, para efeito de compen-
sação, os créditos recolhidos aos cofres municipais pelo sujeito 
passivo tributário nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data 
do protocolo de requerimento tratado no §2º do artigo 1º.
Art. 6º Fica facultada ao Poder Executivo, a expedição do de-
creto regulamentar.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, fi-
cando revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2764/2017
Autoriza a delegação, por meio de parceria público-privada, 
dos serviços de iluminação pública no Município, incluídos o 
desenvolvimento, a modernização, a ampliação, a operação e 
a manutenção da rede de iluminação pública, e dá outras pro-
vidências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, por meio 
de parceria público-privada, na modalidade de concessão 

administrativa e mediante prévia licitação, a prestação dos 
serviços de iluminação pública no Município, incluídos o de-
senvolvimento, a modernização, a ampliação, a operação e a 
manutenção da rede de iluminação pública.
Art. 2º Fica o Executivo autorizado a determinar a vinculação 
de receitas municipais provenientes da Contribuição para Cus-
teio de Iluminação Pública - CIP, de que trata a Lei Municipal 
nº 1307/2003, alterada pela Lei 2497/2015, para pagamento e 
garantia da contraprestação da parceria público-privada a que 
se refere o art. 1º desta lei.
Parágrafo único. Sem prejuízo de quaisquer outros mecanis-
mos destinados a conferir estabilidade ao mecanismo de paga-
mento e garantia, a vinculação de que trata o caput deste artigo 
será criada por mecanismo contratual e poderá contar com a 
contratação de instituição financeira depositária e operadora 
dos recursos vinculados.
Art. 3º Para atender aos objetivos desta lei, fica o Executivo 
autorizado a prever e/ou alterar a referida contratação nos 
instrumentos orçamentários municipais, em especial no Plano 
Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e 
na Lei Orçamentária Anual - LOA.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gando disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2765/2017
Dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo às Microcer-
vejarias Artesanais no âmbito do Município de Guarapuava e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Da Definição de Microcervejaria Artesanal

Art. 1º Para efeitos desta Lei, é considerada microcervejaria 
artesanal a pessoa jurídica cuja soma da produção anual de 
cerveja pasteurizada e de chope (cerveja fresca não pasteuri-
zada) seja igual ou inferior a cem mil litros, considerados todos 
os seus estabelecimentos produtores e/ou equipamentos, pró-
prios e/ou locados, inclusive aqueles pertencentes à empresas 
coligadas e/ou à empresa controladora.
Parágrafo único. Os benefícios desta Lei estendem-se exclusi-
vamente às microcervejarias instaladas e com produção ativa 
e regular no Município.
Art. 2º Para utilizar-se dos benefícios previstos nesta Lei, a 
microcervejaria e os produtos por ela oferecidos deverão es-
tar devidamente registrados e/ou licenciados e/ou chancelados 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

CAPÍTULO II
Da Criação do Programa e dos Incentivos Concedidos

Art. 3º Fica criado o Programa de Incentivo à Produção de Cer-
vejas e Chopes Artesanais no Município de Guarapuava.
Art. 4º Para a efetivação do Programa de que trata o artigo 3º, 
o Município de Guarapuava, por meio da Secretaria Municipal 
de Finanças, concederá tratamento tributário diferenciado, cujo 
prazo de duração será de até 03 (três) anos, contados da data 
de permissão do ato de isenção, para as microcervejarias de-
vidamente inscritas no cadastro municipal e em funcionamento 
no Município e àquelas que vierem a se instalar no Município.
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§1º O Programa de Incentivo à Produção de Cervejas e Cho-
pes Artesanais, para efeito de isenção do Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano – IPTU, compreenderá:
I.Isenção de 40% (quarenta por cento) sobre o valor montante 
lançado do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU;
II.Isenção de 40% (quarenta por cento) sobre o valor montan-
te lançado da Taxa de Verificação e Funcionamento Regular 
(TVFR).
§2º A isenção do IPTU, conforme previsto no §1º deste artigo, 
para o Programa de Incentivo à Produção de Cervejas e Cho-
pes Artesanais, será concedida pelo período de até 03 (três) 
anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
§3º A solicitação de Isenção do IPTU deverá ser requerida anu-
almente, por meio de requerimento junto ao Protocolo Geral da 
Prefeitura, direcionado ao departamento de Receita, devida-
mente instruído com os documentos fiscais necessários.
§4º Após o prazo de concessão que trata o §2º deste artigo, os 
benefícios aqui estipulados obedecerão ao percentual de des-
conto no valor lançado do IPTU, conforme tabela progressiva 
do Anexo I desta Lei.
§5º Os benefícios previstos nesta Lei se aplicam tanto aos imó-
veis de propriedade da entidade quanto aos imóveis locados, 
durante o prazo da respectiva locação, observado o prazo de 
concessão do benefício, desde que atendam as condições 
elencadas no nesta lei.
§6º Os benefícios elencados nesta Lei só se aplicam aos imó-
veis edificados e regularmente cadastrados neste município, 
compreendendo o valor montante do imposto de IPTU, taxa de 
lixo e combate à incêndio. 
§7º Os benefícios consignados nesta Lei não isentam o con-
tribuinte do cumprimento das demais obrigações previstas no 
Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 1.108/2001).
Art. 5º Somente serão concedidos os benefícios desta Lei às 
microcervejarias artesanais que observarem e cumprirem as 
exigências previstas na Legislação Federal, Estadual e Munici-
pal, em especial ao disposto na LOM – Lei Orgânica Municipal.
Art. 6º As Secretarias Municipais de Finanças e de Meio Am-
biente adotarão mecanismos simplificados para a emissão do 
Alvará de Licença e/ou Funcionamento e para a concessão de 
Licença Ambiental.
Art. 7º O Município poderá fomentar o processo produtivo 
de cerveja e chope artesanais, possibilitando o uso de bens 
públicos imóveis, desde que beneficie um ou mais grupos de 
cervejeiros artesanais organizados legalmente sob a forma de 
associações.
§1º Os bens públicos imóveis disponibilizados para a produção 
de cerveja e chope artesanais para associações regularmen-
te constituídas e compostas por microcervejarias artesanais, 
deverão respeitar as normas vigentes relativas à produção de 
produtos e prestação de serviços em espaços públicos.
§2º Para pleitear o benefício relativo ao uso de imóvel público, 
a associação deve, além de estar regularmente constituída, 
cumprir com todas as obrigações legais impostas.
§3º O uso de espaço público por associação constituída de 
microcervejarias artesanais obedecerá ao seguinte:
I.Prazo de utilização de até 36 (trinta e seis) meses, podendo 
ser prorrogado por igual período, conforme interesse público;
II.Isenção de cobrança de valores relativos ao uso do bem pú-
blico, no período correspondente aos 12 (doze) meses iniciais;
III.Ultrapassado o período de isenção previsto no inciso ante-
rior, fica estipulado que o Município passará a efetuar a co-
brança de contraprestação pecuniária pela utilização do bem 
público.
§4º A contraprestação pecuniária mencionada no inciso III do 
§3º deste artigo será fixada conforme avaliação do imóvel e 
seu valor será obrigatoriamente mencionado no ato que forma-

lizar o termo de uso do espaço público, devendo ser atualizado 
a cada 12 (doze) meses pelo índice oficial da inflação.
§5º Para fins de deferimento do uso de espaço público a asso-
ciação deve apresentar, perante o Protocolo Geral da Prefei-
tura Municipal de Guarapuava, direcionado ao Departamento 
de Receita, o plano de trabalho que contemple os seguintes 
requisitos:
I.Identificação do objeto a ser executado;
II.Metas a serem atingidas;
III.Etapas ou fases de execução;
IV.Plano de aplicação dos recursos financeiros, e sua origem;
V.Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da 
conclusão das etapas ou fases programadas.
§6º A associação à qual for deferido o uso do bem público de-
verá apresentar os seguintes documentos no momento de for-
malização do ato de cessão do espaço público:
I.Cópia atualizada do contrato social;
II.Cópia do estatuto (se houver);
III.Cópia da ata, ou documento equivalente, de nomeação da 
sua diretoria;
IV.Certidões negativas de débitos perante as receitas federal, 
estadual e municipal;
V.Certidão de regularidade do FGTS;
VI.Certidão negativa de débitos trabalhistas;
VII.Certidão liberatória do tribunal de contas do estado do Pa-
raná;
VIII.Declaração, firmada por seu representante legal, de que 
não se utiliza, para a execução de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, de menores de dezoito anos, e de não emprega 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos quatorze anos;
IX.Outros documentos que a Administração Pública entender 
necessários.

§7º Após análise da documentação, o Departamento de Recei-
ta do Município encaminhará o processo para a Secretaria de 
Agricultura que emitirá Parecer da viabilidade e deferimento do 
plano apresentado.
§8º Havendo duas ou mais associações aptas a usufruírem do 
benefício previsto neste artigo, a Administração Municipal de-
verá realizar o procedimento de Chamamento Público para a 
outorga do uso do imóvel público.
§9º Nos imóveis públicos cedidos pelo Município, a associação 
cessionária do espaço fica autorizada a realizar treinamentos 
especializados sobre a produção de cerveja ou chope artesa-
nais, bem como servir de incubadora para novas microcerve-
jarias artesanais.
Art. 8º O Município poderá fomentar o processo produtivo de 
cerveja e chope artesanais, possibilitando às microcervejarias 
artesanais a cessão de uso de bens públicos móveis -  equi-
pamentos, desde que façam parte do Programa de Incentivo 
conforme disposto nesta Lei.
§1º O uso de bens públicos móveis por associação constituída 
de microcervejarias artesanais obedecerá ao seguinte:
I.Prazo de utilização de até 36 (trinta e seis) meses, podendo 
ser prorrogado por igual período , conforme interesse público;
II.Isenção de cobrança de valores relativos ao uso do bem pú-
blico, durante todo o prazo da cessão;
III.A obrigação da associação de zelar pela integridade e rea-
lizar manutenções periódicas nos equipamentos ora cedidos.
§2º Aplicam-se, para os fins previstos neste artigo, as dispo-
sições consignadas nos parágrafos 1º, 2º, 5º, 6º, 7º e 8º do 
artigo 7º.
Art. 9º O Município e/ou as associações cessionárias dos equi-
pamentos públicos, disponibilizados em conformidade com o 
artigo 8º, ficam autorizados a celebrar acordos de cooperação 
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técnica, ou instrumento congênere, com instituições de ensi-
no, escolas de cervejeiros, grupos de produção e/ou outras 
associações afins, desde que o objetivo seja a apresentação, 
divulgação, melhoria na produção e/ou realização de cursos e/
ou treinamentos que tenham como objeto a cerveja ou chope 
artesanais.
Art. 10. Fica assegurado às entidades beneficiadas por esta 
Lei o acesso à comercialização coletiva de cervejas e chopes 
artesanais em eventos apoiados, patrocinados e/ou promovi-
dos pelo Município realizados em espaços públicos, excetu-
ando-se eventos da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social. 
Parágrafo único. O promotor e/ou realizador do evento dispo-
nibilizará espaço no local visível e que comporte a instalação 
da infraestrutura necessária para a comercialização, ficando a 
instalação da infraestrutura sob responsabilidade das entida-
des beneficiadas.
Art. 11. Fica autorizada a emissão de Alvará de Funcionamen-
to Provisório com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) 
dias, prorrogáveis por mais 180 (cento e oitenta) dias, median-
te assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta com o Mu-
nicípio, para a apresentação de todos os documentos exigidos 
para a obtenção do Alvará de Funcionamento Definitivo pelas 
entidades tratadas por esta Lei.
Art. 12. Como forma de fomentar o setor de microcervejarias 
artesanais e a atividade turística da região, fica criada a Festa 
da Cerveja Artesanal de Guarapuava – CERVAFEST, a ter a 
data de sua realização definida por Decreto, para posterior-
mente ser incluída no Calendário Oficial do Município de Gua-
rapuava conforme preconiza a Lei Municipal nº 2.322/2014.

CAPÍTULO III
Da Certificação e do Selo para a Produção

Art. 13. Será certificada pelo Município a produção de cerveja 
ou chope artesanais que atender aos critérios definidos a se-
guir:
I.Respeito aos valores históricos, sociais e culturais do Municí-
pio de Guarapuava;
II.Obediência à legislação ambiental Municipal, Estadual e Fe-
deral;
III.Adoção de práticas sustentáveis e não agressivas ao meio 
ambiente;
IV.Respeito às normas que digam respeito à produção e/ou co-
mercialização do produto;
V.Permissão para visitação pública da unidade produtora, de 
acordo com normas e programação definidas em conjunto com 
o órgão oficial do turismo do Município.
§ 1º O Município, após a oitiva dos fabricantes locais de cer-
vejas e chopes artesanais, estabelecerá, mediante Decreto, os 
critérios técnicos para a certificação, bem como para a confec-
ção do selo “Cerveja Artesanal de Guarapuava”.
§ 2º O Município manterá cadastro atualizado dos produtores 
de cervejas e chopes artesanais, que servirá de parâmetro 
para a definição de políticas públicas e no planejamento das 
ações de fomento ao setor.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Art. 14. A Secretaria Municipal de Finanças, de Turismo, de 
Meio Ambiente, de Educação e Cultura, envidarão os esforços 
necessários para a efetivação desta Lei e para a promoção e 
integração do setor produtivo de cervejas e chopes artesanais 
com:
I.A atividade turística do Município;
II.A promoção da cultura local, da Rota Turística Caminhos do 

Malte de Guarapuava, e da Região Serrana da Instância de 
Governança Regional Terra dos Pinheirais.
Art. 15. O Prefeito Municipal de Guarapuava fica autorizado a 
regulamentar a presente Lei mediante Decreto.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se eventuais disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2766/2017
Institui o Programa de Saúde Ocupacional no âmbito da admi-
nistração municipal direta e indireta e estabelece outras provi-
dências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Saúde Ocupacional no 
âmbito da administração municipal direta e indireta.
Art. 2º O Programa de Saúde Ocupacional terá o objetivo de 
proporcionar a prevenção de doenças físicas e/ou psicológi-
cas ocupacionais, com apoio e conservação da capacidade 
laborativa dos servidores da administração direta e indireta do 
município. 
Art. 3º Para desenvolvimento do Programa, será designado 
até 3 (três) servidores estáveis que serão responsáveis pela 
coordenação das atividades.
Parágrafo único. Os servidores designados para Coordenação 
serão nomeados pela Secretaria de Administração mediante 
Portaria com publicação no Boletim Oficial do município.
Art. 4º Visando iniciar a concretização do Programa de que 
trata esta Lei, será implementado no município o desenvolvi-
mento de ginástica laboral e pilates que deverá possuir o fun-
cionamento regulamentado por meio de Decreto do Poder Exe-
cutivo. 
Parágrafo único. Os coordenadores poderão desenvolver de-
mais atividades com finalidade de implementação do Progra-
ma, desde que sejam regulamentados por Decreto do Poder 
Executivo. 
Art. 5º Será constituída Comissão para atualização permanen-
te de atividades de Prevenção em Saúde Ocupacional dos ser-
vidores.
Parágrafo único. A Comissão será constituída de no mínimo 05 
(cinco) servidores nomeados pela Secretaria de Administração 
mediante Portaria com publicação no Boletim Oficial do muni-
cípio.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 22 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2767/2017
Autoriza o Executivo Municipal a ratificar o protocolo de inten-
ções firmando entre municípios de Altamira do Paraná, Boa 
Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido de Abreu, 
Iretama, Laranjal, Manoel Ribas, Marquinho, Mato Rico, Nova 
Tebas, Palmital, Pitanga, Santa Maria do Oeste e Turvo, para 
integrar o consórcio público destinado a promover o desenvol-
vimento rural e urbano sustentável dos Municípios que compõe 
a Região Central do Estado do Paraná.



22 de dezembro de 2017, Veiculação 22/12/17 Ano XXIII - Nº 1259 Boletim Oficial do Município -  11

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Município de Guarapuava autorizado a participar 
do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural e 
Urbano Sustentável da Região Central do Estado do Paraná 
– CIDCENTRO, ratificando, em todos os seus termos, o proto-
colo de intenções firmado em 16 de março de 2010, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Paraná.
§ 1° O Consórcio previsto no caput deste artigo, criado com 
prazo indeterminado, tem como finalidade a congregação de 
esforços, visando planejamento, a regulação, execução e fis-
calização de políticas regionais integradas, voltadas para a me-
lhoria da qualidade de vida de suas populações e desenvolvi-
mento urbano e rural sustentável da região central do Paraná.
§ 2° A presente ratificação do Protocolo de Intenções, que faz 
parte integrante desta lei, converte-se em Contrato de Consór-
cio.
§ 3° Aplica-se ao Consórcio Público, o disposto na Constituição 
Federal, Lei Federal 11.107/2005 e Decreto 6.017/2007.
Art. 2° O Poder Executivo Municipal destinara o valor máximo 
anual de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), ao contrato de rateio 
CIDCENTRO.
Art. 3º Fica o poder Executivo autorizado a abrir por crédito 
adicional especial no orçamento do Município de Guarapuava, 
através de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

12.01 Secretaria de 
Agricultura

Classificação 
funcional

20.606.0013.2031 Atividades da 
Secretaria de 
Agricultura

Natureza da des-
pesa

3.3.71.70 Rateio pela Parti-
cipação em Con-
sórcio Público

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios Livres

0

Valor R$ 10.000,00

Art. 4° Para cobertura do que se trata o art. 3°, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultante do cancela-
mento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:
Unidade Orça-
mentária

12.01 Secretaria de 
Agricultura

Classificação 
funcional

20.606.0013.2031 Atividades da 
Secretaria de 
Agricultura

Natureza da des-
pesa

4.4.90.61 Aquisição de 
Imóveis

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios Livres

0 – conta 923

Valor R$ 2.999,00

Unidade Orça-
mentária

12.01 Secretaria de 
Agricultura

Classificação 
funcional

20.606.0013.2037 Habitação Rural

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios Livres

0 – conta 934

Valor R$ 4.999,00

Unidade Orça-
mentária

12.01 Secretaria de 
Agricultura

Classificação 
funcional

20.606.0013.2040 Feira Itinerante 
do Produtor

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios Livres

0 – conta 938

Valor R$ 2.002,00

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2768/2017
Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar a área do 
imóvel descrito, já permutado pelo Município através da Lei 
Municipal nº 1083/2001.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR a área de 192,73 m² (cento e noventa e dois vírgula se-
tenta e três metros quadrados) constituído por parte do Lote 18 
da Quadra 9, localizado loteamento Jardim Adolpho Lanzinni, 
objeto da Matrícula nº 870 do 2º Ofício Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarapuava.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2769/2017
Institui o Plano de Aposentadoria Incentivada para servidores 
estatutários do Município de Guarapuava.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Plano de Aposentadoria Incentivada ao 
servidor estatutário e efetivo, da Administração Direta e Indire-
ta, que na vigência desta Lei:
I - atenda aos requisitos necessários à aposentadoria voluntá-
ria por tempo de contribuição, integral ou proporcional;
II - não tenha sido condenado em processo administrativo dis-
ciplinar ou ação judicial, em razão do exercício do cargo, que 
tenha gerado obrigação de restituir valores ao erário.
Parágrafo único. Somente poderão ingressar no Plano de 
Aposentadoria Incentivada, os servidores que não tenham so-
licitado a aposentadoria ao Instituto de Previdência Social do 
Município de Guarapuava – Guarapuava-PREV, antes do iní-
cio da vigência do plano, a ser definida por Decreto do Poder 
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Executivo. 
Art. 2º O Plano de Aposentadoria Incentivada consiste em:
I - verba indenizatória equivalente a 06 (seis) vezes o valor da 
remuneração do cargo efetivo; 
II - pagamento em pecúnia das férias adquiridas e não gozadas 
até a data da publicação desta Lei, inclusive das parcelas já 
programadas de conversão e gozo. 
§1º A remuneração de que trata o inciso I deste artigo será apu-
rada pelo somatório do vencimento e demais vantagens pesso-
ais de caráter permanente do cargo efetivo, desconsiderando 
as verbas de natureza precária e/ou temporária ou abono de 
permanência.
§2º O incentivo pecuniário tem natureza unitária, eventual e 
indenizatória, não se incorporando, em nenhuma hipótese, aos 
proventos de aposentadoria, não integra base de cálculo de 
margem consignável, não gera qualquer direito adquirido ou 
benefício previdenciário, nem integra base de cálculo de des-
contos, salvo as retenções de pensão alimentícia, desde que 
expressamente prevista em ordem judicial. 
Art. 3º O requerimento do incentivo de que trata o artigo ante-
rior deverá ser realizado por meio de processo administrativo 
próprio, no prazo máximo e improrrogável de 90 (noventa) dias, 
a contar da data da publicação desta Lei.
§1º O pagamento do incentivo de que trata esta Lei será efetu-
ado em 06 (seis) parcelas mensais, sendo a primeira realizada 
com o pagamento das verbas rescisórias do servidor e as de-
mais nos meses subsequentes, juntamente com o pagamento 
dos servidores públicos.
§2º O servidor deverá aderir formal e expressamente ao plano, 
por meio de requerimento protocolizado junto ao Protocolo Ge-
ral do Município, e aguardar os trâmites do processo junto ao 
Instituto de Previdência.
§3º O pagamento das verbas rescisórias e do incentivo ocorre-
rá em até 30 dias após o deferimento e publicação do Decreto 
que conceder a aposentadoria.
§4º Ao servidor que tiver deferido a adesão ao Plano e que 
possuir mais de 60 anos, fará jus a um acréscimo de 20% (vinte 
por cento) aplicado em cada parcela do incentivo previsto no 
inciso I artigo 2º.
Art. 4º O servidor que se encontrar em gozo de férias regula-
mentares, ou tiver qualquer outra pendência, findado o gozo e/
ou sanada a pendência, e desde que preenchidos os requisitos 
do art. 1º desta Lei, poderá requerer o benefício sem prejuízo.
Art. 5º Os servidores cujos pedidos de aposentadoria forem 
deferidos não poderão ser nomeados para cargos em comis-
são na Administração Direta e Indireta Municipal, durante o 
prazo de 03 (três) anos, contados da data da aposentadoria. 
Art. 6º Esta Lei não se aplica à aposentadoria por invalidez, 
compulsória por idade ou especial.
Art. 7º O início, término da adesão e demais casos omissos 
quanto à execução do Plano de Aposentadoria Incentivada se-
rão definidos por Decreto Municipal após a publicação dessa 
Lei.
Parágrafo único. O Plano de Aposentadoria Incentivada poderá 
ser prorrogado por até três vezes mediante Decreto do Poder 
Executivo. 
Art. 8º Para as despesas decorrentes da execução desta Lei 
fica o Poder Executivo autorizado a fazer alterações necessá-
rias no Plano Plurianual 2018-2021, na Lei das Diretrizes Orça-
mentárias e na Lei Orçamentária Anual dos anos respectivos. 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições contrárias.
Guarapuava, em 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2770/2017
Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 1.980, de 02 de setem-
bro de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a pro-
ceder a contratação em caráter temporário e para atendimento 
excepcional e interesse público, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 1.980, de 02 de setembro de 2011, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º - Para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público, os órgãos da Administração Direta, Indireta, 
Autarquias e Fundações do Poder Executivo Municipal, pode-
rão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 
condições, prazos e regime especial previstos nesta Lei.”

“Art. 2º - Consideram-se como de excepcional interesse público 
as contratações por tempo determinado que visam:
(...)
V - atender ao suprimento de pessoal especializado nas áreas 
da saúde e segurança;
(...)
VII – dar cumprimento à recomendação do Ministério Público 
ou determinação judicial;”

“Art. 3º - O recrutamento do pessoal a ser contratado nos ter-
mos desta Lei será feito mediante Processo Seletivo Simplifi-
cado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Boletim 
Oficial do Município, prescindindo de Concurso Público. 
(...)
§5º - Os candidatos inscritos no processo seletivo simplificado 
poderão ser submetidos as seguintes modalidades de avalia-
ção, isolada ou cumulativamente:
I – análise curricular;
II – avaliação escrita;
III – avaliação prática;
IV – aptidão física e/ou psicológica;
V - análise de experiência profissional.”

“Art. 5º - As contratações serão feitas por tempo determinado, 
observando-se os seguintes prazos:
I – até seis meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;
II – até doze meses, nos casos dos demais incisos do art. 2º;
III - até a posse de novos servidores admitidos por Concurso 
Público.”

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2771/2017
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LEI Nº 2772/2017
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso de Parte de Terreno de Uso Público com o 
ESTADO DO PARANÁ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA  Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar com o ESTADO DO PARANÁ, Termo de Cessão de Uso 
de Parte do Terreno de Uso Público com área de 6.323,72 metros quadrados (seis mil, trezentos e vinte e três vírgula setenta e 
dois metros quadrados), constituído pela Área Institucional do Loteamento Jardim Dona Regina, localizada no Bairro Morro Alto, 
objeto da Matrícula 23925, pertencente ao Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, desta Comarca, definindo Cláusulas e 
Condições específicas. 
Art. 2º A parte do imóvel de que trata o Art. 1º destina-se, exclusivamente para a construção da SEDE DO CONSELHO TUTE-
LAR DO BAIRRO MORRO ALTO, pelo Estado do Paraná, padrão definido por este.
Art. 3º Fica o ESTADO DO PARANÁ autorizado a utilizar a área do imóvel de que trata o Art. 1º, única e exclusivamente para a 
finalidade do Termo, sendo-lhe proibido emprestá-la ou cedê-la, no todo ou em parte, sem aviso prévio e expresso consentimento 
do Município, devendo restituí-la, ao final da vigência do Termo, cumprindo a finalidade a que se destina.
Art. 4º O Termo deverá ser feito sem ônus, portanto, sem qualquer transferência de recursos entre as partes.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2773/2017
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar Termo 
de Cessão de Uso de Parte de Terreno de Uso Público com o 
ESTADO DO PARANÁ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA  Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado 
a firmar com o ESTADO DO PARANÁ, Termo de Cessão de 
Uso de Parte do Terreno de Uso Público com área de 5.098,50 
metros quadrados (cinco mil, noventa e oito vírgula cinquenta 
metros quadrados), localizada no Bairro Cascavel / Vila Bela, 
objeto da Matrícula 23685, pertencente ao Serviço de Registro 
de Imóveis do 2º Ofício, desta Comarca, definindo Cláusulas e 
Condições específicas.
Art. 2º A parte do imóvel de que trata o Art. 1º destina-se, ex-
clusivamente para a construção da SEDE DO CONSELHO TU-
TELAR DO BAIRRO CASCAVEL / VILA BELA, pelo Estado do 
Paraná, padrão definido por este.
Art. 3º Fica o ESTADO DO PARANÁ autorizado a utilizar a 
área do imóvel de que trata o Art. 1º, única e exclusivamente 
para a finalidade do Termo, sendo-lhe proibido emprestá-la ou 
cedê-la, no todo ou em parte, sem aviso prévio e expresso con-
sentimento do Município, devendo restituí-la, ao final da vigên-
cia do Termo, cumprindo a finalidade a que se destina.
Art. 4º O Termo deverá ser feito sem ônus, portanto, sem qual-
quer transferência de recursos entre as partes.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2774/2017
Autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir a Faixa de 
SERVIDÃO DE PASSAGEM PERPÉTUA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permitir 
a Faixa de SERVIDÃO DE PASSAGEM PERPÉTUA da Rede 
Coletora de Esgoto Sanitário e Galeria de Águas Pluviais sobre 
parte de Área da Matrícula 5586, pertencente ao Serviço de 
Registro de Imóveis do 2º Ofício, em benefício de VITT Guara-
puava Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., obedecendo-
-se a seguinte descrição: 

“Faixa de Servidão com largura e área totais de 3,00 metros 
e 133,56 metros quadrados,representado por um quadrilátero 
irregular, cujo eixo possui um comprimento total de 44,52 me-
tros, para fins de execução de REDE COLETORA DE ESGO-
TO SANITÁRIO. O quadrilátero fica assim descrito: Inicia-se 
no Ponto 1, localizado na RUA PROFESSORA FRANCISCA 
KRZESINSKI, no vértice formado com propriedade do MUNICÍ-
PIO DE GUARAPUAVA (Outra Origem) e segue confrontando 
com esta, na distância de 44,41 metros, até encontrar o Ponto 
2; com deflexão à direita, segue confrontando com a proprie-
dade de VITT GUARAPUAVA EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS SPE LTDA. (Matrícula 14876), na distância de 3,01 
metros, até encontrar o Ponto 3; com deflexão à direita, segue 
confrontando com a propriedade do MUNICÍPIO DE GUARA-
PUAVA (Matrícula 5586, onde encontra-se instalada a ESCO-

LA MUNICIPAL HIPÓLITA NUNES DE OLIVEIRA, pela parte 
não atingida pela servidão), na distância de 44,63 metros, até 
encontrar o Ponto 4; finalmente, com deflexão à direita, segue 
confrontando com a RUA PROFESSORA FRANCISCA KRZE-
SINSKI, na distância de 3,00 metros, até encontrar o Ponto 1, 
que deu início a esta descrição – tudo conforme planta ilustra-
tiva no verso desta.”
Art. 2º Fica a Administradora Valente Hyczy Ltda. responsá-
vel pelas despesas de escrituração e averbação de matrícula; 
construção, conservação e manutenção da rede coletora de 
esgoto sanitário e galeria de águas pluviais; recomposição do 
solo e vegetação existente.
Parágrafo primeiro. Havendo necessidade de ampliação no di-
âmetro do tubo da rede, por novas cargas, deverá ser consul-
tado o Município de Guarapuava para autorizar a entrada no 
imóvel de propriedade do Município, ficando a Administradora 
Valente Hyczy Ltda. responsável por despesas futuras.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2775/2017
Institui o Plano de Saneamento Básico do Município de Guara-
puava e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA  Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º A Política Municipal de Saneamento Básico reger-se-á 
pelas disposições desta Lei, de seus regulamentos e das nor-
mas  administrativas deles decorrentes e, tem por finalidade 
assegurar a proteção da saúde da população e a salubridade 
do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o plane-
jamento e a execução das ações, obras e serviços de sanea-
mento básico do Município.
Art. 2º Para os efeitos desta lei considera-se:
I.Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e 
instalações operacionais de:
a)Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento pú-
blico de água potável, desde a captação até as ligações pre-
diais e respectivos instrumentos de medição;
b)Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraes-
truturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tra-
tamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 
desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente;
c)Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de co-
leta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logra-
douros e vias públicas;
d)Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de dre-
nagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamen-
to e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 
urbanas;
Art.3º Não constitui serviço público a ação de saneamento 
executada por meio de soluções individuais.
§ 1º A execução de fossas sépticas é de responsabilidade dos 
proprietários dos imóveis e deve ser executada nos modelos 
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técnicos estabelecidos.
§ 2º É admitido o uso de fossas sépticas apenas nas proprieda-
des onde não existe a disponibilidade da rede coletiva de esgo-
tamento sanitário ou onde, embora exista a rede, por questões 
técnicas não é possível a realização da ligação.
§ 3º O Esgotamento das fossas sépticas se dará através de 
caminhão limpa fossa e poderá ser realizado por empresas 
devidamente cadastradas no Município e através SANEPAR, 
que deverá disponibilizar o serviço a partir de 2018, mediante 
cobrança na fatura da conta de água.
§ 4º O caminhão limpa fossa poderá realizar o esgotamento 
apenas na Estação de Tratamento de Esgoto gerenciado pela 
SANEPAR.
Art. 4º O controle social previsto na Lei Federal 11.445/2007 e 
no decreto federal 7.217/2010 será exercido através do Con-
selho Municipal de Meio Ambiente, sendo que nas fases de re-
visão do Plano Municipal de Saneamento e para a fiscalização 
dos contratos firmados, que envolvam questões de saneamen-
to poderá ser nomeada Comissão Específica para este fim.
Art. 5º O Comitê de Acompanhamento do Contrato com a SA-
NEPAR é estabelecido através do Decreto 3875/2014, poden-
do serem substituídos por ofício o nome dos representantes, 
garantida a participação dos órgãos, secretarias e entidades 
previstas no mesmo.
Art. 6º Integram o conteúdo desta lei, o Caderno  de Diagnós-
tico e de Metas correspondente à revisão do Plano Municipal 
de Saneamento do Município de Guarapuava, para o período 
2018-2021, apresentado em Audiência Pública.
Art. 7º A revisão do Plano de Saneamento deve se dar a cada 
quatro anos, em tempo hábil para que seja coincidente com a 
aprovação do Plano Plurianual, conforme prevê a Lei Federal 
11.445/2007.
Art. 8º Esta lei entra em vigor no ato de sua publicação.

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2776/2017
Denomina o CMEI do Residencial 2000 de Elza Rosa Carollo 
Silvestri.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado o CMEI (Centro Municipal de Educa-
ção Infantil) localizado no Bairro Residencial 2000 nesta cidade 
de Elza Rosa Carollo Silvestri.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, fi-
cando revogada a Lei nº 1849/2009 e demais disposições em 
contrário.

Guarapuava, 22 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETOS

DECRETO Nº 6476/2017
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