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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem
LEIS
motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra
LEI Nº 2742/2017
uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agrediInstitui o Dia 10 de Setembro como Dia de Combate e Preven- -la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de deção ao Suicídio, no Calendário Oficial do Município e o Mês de sequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.
Setembro como “Setembro Amarelo,” destinado a Prevenção e Art. 2º Caracteriza-se Bullying quando há violência física ou
Esclarecimentos sobre o tema.
psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminaAutor: Maria José Mandu Ribeiro Ribas
ção e, ainda:
I - ataques físicos;
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber II - insultos pessoais;
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio- III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
no a seguinte Lei:
IV - ameaças por quaisquer meios;
V - grafites depreciativos;
Art. 1º Fica instituído no Município de Guarapuava, o Dia 10 de VI - expressões preconceituosas;
Setembro como Dia de Combate e Prevenção ao Suicídio e o VII - isolamento social consciente e premeditado;
Mês de Setembro, como Setembro Amarelo.
VIII - pilhérias.
Art. 2º Anualmente, durante o Mês de Setembro serão realiza- Art. 3º O bullying pode ser classificado, conforme as ações pradas ações, com intuito de informar, esclarecer, conscientizar, ticadas, como:
envolver e mobilizar a sociedade civil, a respeito da Prevenção I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;
ao Suicídio, em especial no dia 10 de Setembro.
II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;
Art. 3º As ações de Prevenção ao Suicídio, terão como símbo- III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
lo um laço de fita na cor amarela.
IV - social: ignorar, isolar e excluir;
§1º Em caso de outro elemento de identidade visual vir a subs- V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dotitui-lo é recomendável manter-se o amarelo como cor padrão. minar, manipular, chantagear e infernizar;
§2º Sempre que possível será procedida a iluminação em ama- VI - físico: socar, chutar, bater;
relo, nas edificações públicas, de forma a remeter ao tema, VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem;
durante todo o mês de Setembro.
VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimiArt. 4º O município poderá firmar parcerias com órgãos Públi- dade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem
cos, Universidades, Faculdades, entidades de classe, organi- em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangizações não governamentais entre outras Instituições Públicas e mento psicológico e social.
Privadas, para promoção anual do “Setembro Amarelo.”
Art. 4º Constituem objetivos do Programa:
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
I - prevenir e combater a prática do bullying nas escolas municipais;
Guarapuava, 06 de dezembro de 2017.
II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
solução do problema;
Prefeito Municipal
III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação;
LEI Nº 2743/2017
IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares
Institui a implantação do Programa de Conscientização, Pre- e responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores;
venção e Combate a Intimidação Sistemática (Bullying), nas V – orientar e dar assistência gratuita psicológica, social e juInstituições de Ensino da Rede Municipal de Guarapuava e dá rídica às vítimas e aos agressores, visando à recuperação de
sua autoestima para que não sofram prejuízos em seu desenoutras providências.
volvimento escolar;
Autor: Valdemar Calixtro dos Santos
VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escoO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber las e a sociedade, como forma de identificação e conscientizaque a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio- ção do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo;
VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeino a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Município de Guarapuava a implanta- to a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância
ção de um Programa com medidas de Conscientização, Pre- mútua;
venção e Combate da prática de Bullying escolar, nas Unida- VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores,
des Educacionais da Rede Municipal, a ser coordenada pela privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportaSecretaria Municipal de Educação.
Paragrafo Único. Considera-se Bullying todo ato de violência mento hostil;
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IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas
recorrentes de bullying, ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais
integrantes de escola e de comunidade escolar.
Art. 5º É dever do Estabelecimento de Ensino, assegurar medidas de conscientização, prevenção e combate a todo ato de
violência e ao bullying.
Art. 6º Qualquer registro de ocorrência de bullying, bem como
das providências tomadas e dos resultados obtidos, deve ser
apresentado à Direção da Secretaria Municipal de Educação
que deverá apresentar relatórios bimestrais das ocorrências
em todo o município.
Parágrafo Único. Os registros deverão ser feitos pelos responsáveis pelas Instituições de Ensino.
Art. 7º Poderá o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, fazer a
devida regulamentação necessária para o cumprimento desta
lei.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado firmar convênios e
parcerias para a implementação e a execução dos objetivos do
Programa instituído por esta Lei.
Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.

Executivo e entrará em vigor na data de sua publicação oficial.

Guarapuava, 06 de dezembro de 2017.

Guarapuava, 06 de dezembro de 2017.

Guarapuava, 06 de dezembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 2745/2017
Autoriza o Poder Executivo a fazer a implantação de um monumento Bíblia Sagrada na rua XV de Novembro esquina com AV.
das Profissões no Bairro Residencial 2000.
Autor: Gilson Moreira da Silva
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a erigir um
monumento Bíblia Sagrada, na rua XV de Novembro esquina
com Av. das Profissões no Bairro Residencial 2000, nesta cidade de Guarapuava PR.
Parágrafo único. Na Bíblia deverá conter a seguinte inscrição:
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que
qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir
alma e espirito, juntas e medula e é para discernir os pensamentos e intenção do coração.
Art. 2° Está lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2744/2017
Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município o “Março
Laranja”, mês dedicado às ações para Conscientização, Prevenção e Combate ao Bullying Escolar e dá outras previdências.
Autor: Valdemar Calixtro dos Santos

LEI Nº 2746/2017
Promove readequação na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município, o “Março Laranja”, mês dedicado às ações que visem
conscientizar, prevenir e combater o Bullying nas Escolas Municipais de Guarapuava.
Paragrafo Único. Considera-se Bullying todo ato de violência
física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem
motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra
uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.
Art. 2º Deverá o Poder Executivo, a partir do dia primeiro de
março, promover no âmbito escolar e na sociedade em geral,
o debate sobre o Bullying, estimulando campanhas educativas
e inclusão de outras atividades informativas como medidas de
esclarecimentos, envolvendo toda a comunidade escolar, familiares, outros profissionais que atuam nas áreas de educação e
da proteção à Criança e ao Adolescente, para que a proposta
alcance um maior número de pessoas.
Art. 3º São símbolos do “Mês Laranja” à fita de cor laranja,
bem como essa tonalidade, a qual deverá ser utilizada em recursos visuais de impacto, como a iluminação noturna especial
em órgãos públicos e privado, dentre outros e em locais onde
se possa dar visibilidade ao tema.
Art. 4º Esta Lei será regulamentada no que couber pelo Poder

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Secretaria Municipal de Saúde, tem por objetivo realizar ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação
da saúde para toda a população através do Sistema Único de
Saúde (SUS), seguindo os princípios da universalidade, equidade e integralidade no atendimento ao usuário, reconhecendo
a saúde como direito fundamental do ser humano, sendo sua
responsabilidade planejar, desenvolver e executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica com diretrizes operacionais, como a descentralização, respondendo por toda a rede
assistencial na sua área de abrangência, por meio da participação da sociedade nos Conselhos Municipais e nas Conferências de Saúde.
Art. 2º Para o adequado funcionamento da Secretária Municipal de Saúde de Guarapuava fica criado a estrutura organizacional administrativa, conforme disposto em organograma no
Anexo I desta Lei, sendo composta por:
1.Gabinete do Secretário Municipal de Saúde;
1.1.Assessoria Médica de Gabinete;
1.2.Assessoria Administrativa de Gabinete;
1.3.Assessoria Geral de Gabinete;
1.4.Assessoria de Gestão de Projetos;
1.5.Assessoria Jurídica de Gabinete;
1.6.Assessoria de Órgãos Colegiados;
1.7.Conselho Municipal de Saúde;
2.Departamento Administrativo e Financeiro em Saúde;
2.1.Divisão Administrativa;
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2.2.Divisão Financeira e Orçamentária;
2.3.Divisão de Insumos e Logística – Almoxarifado Central;
2.4.Divisão de Transporte Sanitário;
2.5.Divisão de Reparos e manutenção predial de UBS's, Urgência Municipal e UPA 24h;
2.6.Divisão de Reparos de equipamentos médicos hospitalares;
2.7. Divisão Reparos de Equipamentos Odontológicos;
3.Departamento de Regulação, Avaliação e Controle;
3.1.Divisão de Auditória;
3.2.Divisão de Regulação;
3.3.Divisão de Controle;
3.4.Divisão de Avaliação;
4.Departamento de Vigilância em Saúde;
4.1.Divisão de Vigilância Sanitária;
4.1.1.Coordenação de Programas;
4.2.Divisão de Vigilância Epidemiológica;
4.2.1.Coordenação de Programas;
4.3.Divisão de Vigilância Ambiental;
4.3.1.Coordenação de Programas;
4.4.Divisão de Vigilância e Saúde do Trabalhador;
4.4.1.Coordenação de Programas;
4.5.Divisão Administrativa de Vigilância em Saúde;
5.Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde;
5.1.Divisão de Desenvolvimento de RH;
5.2.Divisão de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas;
5.3.Divisão de Educação Permanente;
5.3.1.Coordenação de Tutoria em Atenção Básica;
5.3.2.Coordenação de Tutoria em Saúde Bucal;
5.4.Divisão de Integração de Ensino e Serviço;
6.Departamento de Atenção à Saúde;
6.1.Divisão de Atenção Primária;
6.1.1.Coordenação de Unidades da Atenção Primária;
6.2.Divisão de Saúde Bucal;
6.2.1.Coordenação do CEO;
6.3.Divisão de Assistência Farmacêutica;
6.4.Divisão de Atenção Especializada;
6.4.1.Coordenações Programas Atenção Especializada;
6.5.Divisão de Programas Estratégicos;
6.5.1.Coordenação de Programas Estratégicos;
6.6.Divisão Administrativa de Atenção à Saúde;
7.Departamento de Urgência e Emergência;
7.1.Divisão de Assistência Ambulatorial 24 horas;
7.1.1.Coordenação de Unidade 24 horas Primavera;
7.1.2.Coordenação de Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
7.1.3.Coordenação de Unidade de Urgência Trianon;
7.2.Divisão de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU;
7.2.1.Coordenação Médica;
7.2.2.Coordenação de Enfermagem;
7.2.3.Coordenação Núcleo de Educação Permanente - NEP;
7.2.4.Coordenação Administrativa;
7.2.5.Coordenação de Frota;
8.Departamento de Planejamento e Gestão do SUS;
8.1.Divisão de Planejamento;
8.2.Divisão de Acompanhamento de Projetos e Obras;
8.3.Divisão Central de Marcação de Consultas Especializadas;
8.4.Divisão de Acompanhamento de Contratos e Atas;
8.5.Divisão de Ouvidoria do SUS.
8.5.1.Coordenação Administrativa;
8.6.Divisão de Marcação de Exames;
9.Departamento de Gerenciamento de Sistema de Informação;
9.1.Divisão de Atendimento ao Usuário;
9.2.Divisão Assistência e Suporte.
Art. 3º As atribuições da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava serão regulamentadas por
Decreto do Poder Executivo.
Art. 4º A aprovação desta Lei não irá implicar em alteração orçamentária ou criação de novos cargos.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.
Guarapuava, 07 de dezembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2747/2017
Dispõe sobre a outorga de Permissão Precária de Uso Onerosa e gratuita de Imóvel de propriedade do Município de Guarapuava, para fins de comércio e dá outras providências.
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 Poder Executivo autorizado a promover a outorga de Permissão Precária de Uso Onerosa e Gratuita, sobre o
Centro Comercial Parque das Araucárias, área edificada (boxes), localizada às margens da BR 277, Km 343, anexo ao Parque
Natural Municipal das Araucárias, com área total de 919,33 m² (novecentos e dezenove vírgula trinta e três metros quadrados),
constituído de 01 barracão, de alvenaria, fechado e coberto, dividido em:
I.01 bloco, com área de 103,32 m² (cento e três vírgula trinta e dois metros quadrados), destinada a instalação associações legalmente constituídas que façam parte de Programa de Incentivo do Município de Guarapuava;
II.01 bloco com área de 74,40 m² (setenta e quatro vírgula quarenta metros quadrados), dividido em: 04 (quatro) módulos com
área de 12,45 m² (doze vírgula quarenta e cinco metros quadrados) e 01 (um) módulo de 24,60 m² (vinte e quatro vírgula noventa
metros quadrados), destinados à instalação de comércio e/ou serviços conforme especificado em Edital pela Secretaria Municipal de Turismo;
III.01 bloco com área de 94,70 m² (noventa e quatro vírgula setenta metros quadrados), dividido em seis módulos com área de
12,45 m² (doze vírgula quarenta e cinco metros quadrados) e um módulo de 20,00 m² (vinte metros quadrados) destinada à
instalação de comércio e/ou serviços conforme especificado em Edital pela Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e
Inovação;
Parágrafo único – O espaço total do Centro Comercial Parque das Araucárias, contém áreas de uso comum, composta por banheiros masculino e feminino, fraldário, deck, circulação e acessos.
Art. 2º Os imóveis descritos no Art. 1º serão destinados a exploração de atividades comerciais e/ou prestação de serviços que
proporcione a geração de emprego e renda a população, e contribua para o desenvolvimento sócio-econômico do município e
região.
Art. 3º A Permissão Precária de Uso Onerosa será precedida de certame licitatório, nos termos da Lei Federal 8666/93 e demais
normas aplicáveis, excetuando o bloco destinado a Programas de Incentivo do Município de Guarapuava.
§1º A Outorga de Permissão Precária de Uso, dar-se-á de forma onerosa, devendo o permissionário pagar aluguel mensalmente
pelo espaço público cedido em permissão, na forma constante no procedimento licitatório.
§2º O valor do aluguel mínimo será calculado por metro quadrado do módulo, que será definido pela média de 03 (três) avaliações imobiliárias, com reajustes anuais.
§3º A Outorga de Permissão Precária de Uso Onerosa será formalizada mediante contrato, do qual constarão expressamente as
condições estabelecidas como contrapartida nesta Lei.
§4º Os permissionários ficam obrigados a constituir legalmente o Condomínio do Centro Comercial Parque das Araucárias para a
realização dos pagamentos de serviços, tais como: serviço de segurança, roçadas, limpeza, iluminação interna e externa, água,
pequenos reparos, manutenção de serviços de segurança e, ainda, criação de um fundo de reserva para o Centro Comercial
Parque das Araucárias, sendo que enquanto perdurar a permissão de uso, em tempo algum o Município será responsável pelo
pagamento de quaisquer despesas de manutenção principais e acessórias, inclusive no que se refere aos espaços comuns,
ainda que um ou mais espaços deixem de estar sendo utilizados.
§5º As regras gerais do condomínio do Centro Comercial Parque das Araucárias constarão no Edital de Licitação, podendo ser
alterada pelos permissionários com a anuência expressa do Poder Público.
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§6º As despesas com a instalação para a exploração econômica do módulo licitado será de responsabilidade do permissionário, que deverá obrigatoriamente obedecer aos padrões
estabelecidos pelo município de Guarapuava.
§7º As benfeitorias realizadas nos módulos, serão neles incorporadas, bem como revertidas ao patrimônio público do município de Guarapuava.
§8º Os funcionários dos permissionários deverão obrigatoriamente ser registrados, ter os respectivos recolhimentos previdenciários e fundiários recolhidos, obedecendo a legislação
trabalhista vigente, devendo o permissionário apresentar mensalmente a comprovação de tais recolhimentos para o município.
§9º A responsabilidade trabalhista, bem como dos respectivos
encargos previdenciários e fundiários e ainda, eventuais danos ocasionados a terceiros que utilizem o Centro Comercial
Parque das Araucárias, são de inteira responsabilidade dos
permissionários que eventualmente derem causa , cabendo ao
município direito de regresso no caso de eventual demanda e
condenação.
§10º Não sendo cumpridas as determinações constantes neste
artigo, os permissionários serão ser penalizado nos termos do
inciso I do art. 5º desta Lei.
Art. 4º A Permissão terá prazo de vigência de 60 (sessenta)
meses, contados da data da assinatura do respectivo contrato
de permissão precária de uso.
§1º Poderá ser prorrogada a permissão de uso, por igual período, desde que até 06 (seis) meses antes de concluído o prazo
de outorga, o permissionário formalize sua intenção perante o
órgão municipal acompanhada do plano de trabalho.
§2º Ao permissionário é vedada a transferência de seus direitos a terceiros.
§3º Em hipótese alguma o permissionário poderá cobrar do
usuário acesso ao Centro Comercial Parque das Araucárias.
§4º Não sendo cumpridas as determinações constantes neste
artigo, os permissionários poderão ser penalizado nos termos
do inciso I do art. 5º desta Lei.
Art. 5º O descumprimento das condições determinadas por
esta lei, ensejará em:
I.Rescisão unilateral do contrato de permissão pelo Município
quando houver descumprimento pelo permissionário;
II. Indenização do valor investido, devidamente comprovado, a
título de benfeitorias realizadas no imóvel, devidamente autorizadas pelo Município, quando houver descumprimento pelo
Município.
Art. 6º O permissionário para instalar-se no módulo deverá observar rigorosamente a característica estrutural e visual definida pelo Município de Guarapuava.
Parágrafo Único – Eventuais alterações das características dos
espaços cedidos serão avaliadas e precedidas de aprovação
pelo setor responsável de projetos do município de Guarapuava, além da anuência do Poder Executivo.
Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a expedir atos e tomar as providências necessárias à fiel execução da presente Lei.
Art. 8º Os casos omissos na presente Lei poderão ser regulamentados por Decreto.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Guarapuava, 07 de dezembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2748/2017
Concede o Título De Cidadão Honorário Ao Ilustríssimo Senhor
Francisco Faria Nunes (Chico Nunes).
Autor: Valdomiro Batista.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Guarapuava ao Ilustríssimo Senhor Francisco Faria
Nunes (Chico Nunes).
Art. 2º Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 07 de dezembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 2749/2017
Concede o Título De Cidadão Honorário Ao Ilustríssimo Senhor
Leonardo Becher de Mattos Leão.
Autor: Valdomiro Batista.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Guarapuava ao Ilustríssimo Senhor Leonardo Becher
de Mattos Leão.
Art. 2º Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 07 de dezembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 2750/2017
Inclui no calendário Oficial do Município de Guarapuava os Jogos Inter Atléticas Guarapuava do Centro Oeste (JOIA).
Autor: Samuel da Silva Pinto.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica incluído no calendário oficial de eventos do Município de Guarapuava os Jogos Inter Atléticas de Guarapuava
Centro Oeste (JOIA), realizado pela Liga das Atléticas de Guarapuava Pr (LAG) na data de 11 a 15 de outubro, anualmente.
Art. 2º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 07 de dezembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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REPUBLICAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 081/2017
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 sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Altera o §4º e acrescenta o §5º ao artigo 7º da Lei complementar 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 regulamentadas por Decreto do Poder Executivo.
Art. 2º Acrescenta o artigo 185A, inclui a possibilidade de regulamentação dos casos omissos por Decreto do Poder Executivo.
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
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LEIS COMPLEMENTARES
LEI COMPLEMENTAR Nº
084/2017
Acrescenta o artigo 131-A à Lei Complementar 066 de 21 de
dezembro de 2016.
Autor: Elcio José Melhem
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei Complementar 066/2016 (Código de Obras do
Município de Guarapuava-PR), passa a vigorar acrescida do
artigo 131-A, com a seguinte redação:
“Art. 131-A. Todos os estabelecimentos bancários deverão ser
dotados de, no mínimo um “Caixa Eletrônico” que permita o
acesso e o uso por pessoas com necessidades especiais (cadeirantes) e deverão seguir as orientações previstas na NBR9050 da ABNT”.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI COMPLEMENTAR Nº
085/2017
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 060/2016.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Altera a redação do parágrafo único do artigo 2º, que
passa a ter a seguinte redação:
Art. 2º - .............................
I - .....................................
II - ....................................
a) .....................................
Parágrafo único - Os servidores públicos municipais terão tratamento uniforme no que se refere concessão de índice geral
anual de reajuste de vencimentos, fixando o mês de maio como
data base, ressalvadas as demais leis municipais específicas.
Art. 2º Altera a redação do §2º do artigo 35, que passa a ter a
seguinte redação:
Art. 35 - .............................
§1º - ..................................
§2º - Em casos especiais, a readaptação poderá se efetivar em
cargo compatível, com requisitos de admissão semelhantes,
ainda que o vencimento e outras vantagens sejam diferentes,
desde que seja mantida a mesma remuneração do cargo anterior.
§3º - ..................................
Art. 3º Altera o inciso X, acrescenta os incisos XVI e XVII, altera o §2º e revoga o §1º e §4º do art. 78, passando a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 78 ..................................
(...)
X - Gratificação por encargo de comissão;
(...)
XVI - Gratificação por encargo especial;
XVII - Gratificação por encargo de pregoeiro;
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§1º - Revogado
§2º - Na hipótese de revisão de vencimentos, o servidor terá
direito apenas a irredutibilidade do vencimento básico.
(...)
§4º - Revogado
(...)
Art. 4º Altera o caput e os incisos I, II, revoga o inciso III e parágrafo único, acrescenta o inciso IV, e os §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º, 9º e 10º ao art. 79, passando a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 79 Ao servidor será concedido gratificação pelo exercício
de direção, chefia e assessoria de gabinete, da seguinte forma:
I - Direção de Departamento: R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais);
II - Chefe de Divisão: R$3.500,00(três mil e quinhentos reais);
III - Revogado.
IV – Assessoria de Gabinete: R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Parágrafo único – Revogado
§1º - Os valores previstos nos incisos I, II e IV serão reajustados anualmente nos mesmos percentuais aplicáveis aos servidores públicos municipais.
§2º - O servidor designado para Direção de Departamento,
Chefe de Divisão e Assessoria de Gabinete, previsto nos incisos I a IV poderá auferir remuneração total superior ao valor
previsto para a gratificação correspondente.
§3º - O servidor designado que tiver remuneração maior que o
valor previsto para exercício das funções descritas nos incisos
I, II ou IV, não terá direito a qualquer acréscimo, no entanto
é vedado a redução da remuneração já auferida pelo cargo
efetivo.
§4º - Os valores das gratificações dos incisos I, II e IV, incidirão
somente em complementação a remuneração do servidor, até
o limite do valor previsto para o exercício de cada função.
§5º - Não será considerado no cálculo total da remuneração
para fins de percepção das gratificações prevista nos incisos
I, II e IV, o valor oriundo de auxílios, salário família ou demais
casos expressamente previstos nesta Lei.
§6º - Para os servidores que possuírem acumulação lícita de
cargos junto ao município, o total remuneratório com a inclusão
de qualquer das gratificações descritas nos incisos I, II e IV,
não poderá ultrapassar o limite do valor correspondente previsto para exercício da respectiva função, para tanto será levado
em consideração à soma da remuneração de todos os cargos
do servidor.
§7º - O servidor que exercer a função de Direção Departamento Chefe de Divisão, deverá realizar pelo mínimo 8 (oito) horas
diárias e 40 (quarenta) horas semanais.
§8º - Os servidores que exercerem a função de Assessoria de
Gabinete poderão receber a gratificação de forma proporcional, de acordo com a carga horária de 8(oito), 6(seis) ou 4(quatro) horas diárias e 40 (quarenta), 30 (trinta) e 20 (vinte) horas
semanais realizadas.
§9º - A inclusão das gratificações previstas nos incisos I, II e IV,
deverá ser realizada após verificação do organograma da secretaria em que o servidor estiver lotado, com observância na
disponibilidade orçamentária e autorização do Chefe do Poder
Executivo, e posterior emissão de portaria com publicação no
Boletim Oficial do município.
§10º - Todas as gratificações previstas no artigo 79 poderão
ser autorizadas por outras Autoridades desde que com poderes formalmente delegados pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 5º Acrescenta o artigo 79A, com a seguinte redação:
Art. 79A. A gratificação por encargo especial prevista no inciso
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XVI do artigo 78, será pago nos seguintes valores e requisitos:
I - R$600,00 (seiscentos reais) para motoristas que exercerem
atividades de viagem intermunicipais ou interestaduais, ou que
exerçam função junto ao Serviço Móvel de Urgência, em razão
da necessidade de capacitação e/ou grau de responsabilidade.
II - R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para motoristas
que exercerem atividades de transporte sanitário sem auxílio
de maqueiro;
III - R$700,00 (setecentos reais) para servidores que exercerem a coordenação de programas desde que previamente regulamentados em legislação e unidades de acolhimento;
IV - R$600,00 (seiscentos reais) para guardiões que exerçam
atividades como rondas ou vigilância itinerante;
V - R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para servidores
que exercerem a função de aporte pedagógico junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
VI - R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para servidores
que exercerem tutoria ou coordenação de unidades de Saúde;
VII - R$400,00 (quatrocentos reais) para serventes de limpeza
lotadas na Secretaria de Educação que exercerem atividades
como merendeiras.
§1º - Para inclusão da gratificação prevista nos incisos I ao
VII, deverá ocorrer mediante autorização do Chefe do Poder
Executivo, emissão de portaria e publicação no Boletim Oficial
do município.
§2º - As gratificações previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e
VII, não podem ser inclusas de forma cumulativas.
§3º - Os valores previstos nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII,
serão reajustados anualmente nos mesmos percentuais aplicáveis aos servidores públicos municipais.
§4º - Para o servidor que possuir acumulação lícita de cargos
junto ao município, as gratificações previstas neste artigo serão
pagas em uma única vez, não sendo possível o pagamento em
dois cargos.
Art. 6º Acrescenta o artigo 79B, com a seguinte redação:
Art. 79B. O servidor que na data da publicação desta Lei tenham comprovadamente, no período de vigência do inciso III
do artigo 79 da Lei Complementar 060/2016, auferido a gratificação por 12 (doze) meses e estiver recebendo na data de
publicação dessa Lei, terá o direito em permanecer com o valor
sem qualquer decréscimo financeiro através de Valor Pessoal
Nominal Identificável-VPNI.
§1º - O valor do VPNI estará sujeito ao reajuste aplicável anualmente aos servidores municipais.
§2º - O valor do VPNI será permanente e automaticamente reduzido a cada progressão vertical e/ou horizontal na carreira
do servidor.
§3º - A redução do VPNI será equivalente ao valor obtido com a
progressão, em hipótese alguma esta redução poderá resultar
em decréscimo remuneratório.
§4º - O servidor que for designado para exercer encargo especial do artigo 79A, e estiver recebendo VPNI, a soma destas duas verbas não poderá exceder o valor correspondente
previsto para a gratificação, sendo o valor da gratificação por
encargo especial somente aplicada, em complementação ao
VPNI, respeitando o limite do valor previsto para a gratificação
do encargo especial designado.
§5º - Para fins previdenciários, o servidor poderá optar pela
inclusão do VPNI na base de contribuição.
Art. 7º Altera o caput, acrescenta a alínea “d” e os §§ 1º e 2º, ao
artigo 81, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 81. Ao servidor será concedida gratificação, no valor de
R$1.200,00 (mil e duzentos reais) em caso de presidente e
R$1.000,00(mil reais) para membros, para o exercício de:
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a)
................................
b)
................................
c)
................................
d)
Comissão de elaboração, aplicação e correção de processo seletivo simplificado para função pública ou de estagiários.
§1º - Os valores previstos no caput serão reajustados anualmente nos mesmos percentuais aplicáveis aos servidores públicos municipais.
§2º - Os valores percebidos pelo encargo de participações em
comissões expressa neste artigo, não entrará no cálculo remuneratório para inclusão das gratificações previstas nos incisos
I, II e IV do art. 79.
Art. 8º Altera o §1º, do artigo 88, passando a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 88..........
§1º - A gratificação de décimo-terceiro vencimento será paga
até o dia 20 de dezembro de cada ano, calculada sempre sobre a remuneração ou provento de cada mês, ressalvados os
casos de proporcionalidade.
(...)
Art. 9º Altera o Inciso I e acrescenta o § 3º ao artigo 91, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 91...........................
I - A gratificação será fixada em 50% (cinquenta por cento) para
tempo integral ou 100% (cem por cento) para dedicação exclusiva, ambos aplicados sobre vencimento base.
§1º - A gratificação de tempo integral será concedida no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do servidor quando verificada a necessidade de cumprimento de carga
horária superior a fixada legalmente para o cargo, ficando vedado ao servidor receber a gratificação por hora extraordinária
de trabalho.
§2º - A gratificação de dedicação exclusiva será concedida no
percentual de 100% (cem por cento) do vencimento do servidor, quando necessário a Administração Municipal, cumprimento de tempo integral e que as atividades sejam prestadas
exclusivamente para município, sem outro vínculo empresarial
e/ou laborativo público ou privado, mediante preenchimento de
declaração conforme anexo-I, fornecida pelo Departamento de
Pessoal.
§3º - A gratificação prevista no §2º deste artigo é inacumulável
com as gratificações previstas nos incisos I, II e IV do artigo 79.
Art. 10. Altera o caput, §2º e incisos e o §3º, acrescentam-se
os incisos VI, VII, VIII e IX ao §1º, e acrescenta os §§ 4º e 5º,
todos do artigo 92, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 92. A gratificação por encargo de pregoeiro ou participação
como titulares de comissões é devida ao servidor efetivo conforme critérios estabelecidos neste artigo:
§1º -................................
I - ................................
II – ................................
III -................................
IV -................................
V -................................
VI – Comissão Técnica de Dietas Especiais da Secretaria Municipal de Saúde;
VII – Comissão permanente de avaliação e descarte de documentos e Comissão permanente de avaliação de bens móveis;
VIII - Comissão responsável pelo portal de transparência.
IX - Demais Comissões de cunho deliberativo que forem instituídas para regular as atividades, desde que sejam caracte-
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rizadas como de extrema relevância e imprescindível para os
trabalhos da Administração Municipal;
§2º - Será atribuída gratificação, no seguinte valor:
I - R$1.000,00 (mil reais) mensais, para atividades de pregoeiro, presidente da comissão permanente de licitações e/ou comissões especiais de licitação e chamamento público;
II - R$500,00 (quinhentos reais) para membros de comissão
de Pregão, comissão permanente de licitação e/ou comissão
especial de licitação e chamamento público;
III - R$300,00 (trezentos reais) para cada designação como
presidente das demais Comissões;
IV - R$200,00 (duzentos reais) para cada designação como
membro das demais Comissões;
§3º - O valor máximo que poderá ser acumulado para auferimento das gratificações previstas nos incisos III e IV é limitado
a R$2.000,00 (dois mil reais), independente do número de comissões em que o servidor esteja designado.
§4º - Para as Comissões com prazo determinado de finalização o pagamento das gratificações dos incisos III e IV somente
será efetuado até o final do prazo da primeira prorrogação, independente do número de prorrogações realizadas.
§5º - Os valores percebidos pelo encargo de participações em
comissões ou pregoeiro, não entrará no cálculo remuneratório
para inclusão das gratificações previstas nos incisos I, II e IV
do art. 79.
Art. 11. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 104, passando
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 104................................
I - ................................
II - ..................................
III - .................................
Parágrafo único - o valor das gratificações descritas nos incisos
I, II e III, serão reajustados anualmente nos mesmos índices
aplicados aos servidores públicos.
Art. 12. Altera o parágrafo segundo do artigo 109, passando a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 109............................
§1º - ................................
§2º - poderá o servidor converter um terço das férias em abono
pecuniário, desde que exista previsão orçamentária, declarada
expressamente pela Secretária de Finanças, regulamentado
por Decreto do Poder Executivo.
§3º - ..............................
Art. 13. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 152, passando
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 152 - ..............................
Parágrafo único - O servidor que estiver usufruindo da licença
prevista no caput ou disciplinada no inciso II do artigo 62 da Lei
Complementar 050/2014, não poderá exercer qualquer atividade remunerada, sob pena de cassação imediata da licença,
com a perda total do vencimento e vantagens correspondentes
ao período já gozado, até que reassuma o exercício do cargo,
sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Estatuto.
Art. 14. Acrescenta o artigo 262A, o qual terá a seguinte redação:
Art. 262A Os casos omissos poderão ser regulamentados por
Decreto do Poder Executivo, desde que não contrariem a Lei
Orgânica do Município.
Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
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publicação, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETOS
DECRETO Nº 6454/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 7º da Lei 2769/2017,
DECRETA
Art. 1º Ficam estabelecidas as datas de início e término do Plano de Aposentadoria Incentivada, que serão, respectivamente,
dia 22 de dezembro de 2017 até dia 21 de março de 2018.
Parágrafo único. O tempo de vigência do Plano de Aposentadoria Incentivada, será de 90 (noventa) dias, a contar da data
de início estabelecida no caput deste artigo.
Art. 2º O servidor deverá aderir formal e expressamente ao
plano, por meio de requerimento protocolizado junto ao Protocolo Geral do Município, dar início ao pedido de aposentadoria
e aguardar os trâmites do processo junto ao Instituto de Previdência.
Art. 3º Os pedidos de adesão ao Plano serão classificados
pela ordem cronológica das datas de recebimento, instruídos
pela parte interessada e pela Secretaria de Administração, que
emitirá parecer e encaminhará o Processo Administrativo à
Procuradoria-Geral do Município para emitir parecer jurídico.
§1º A decisão final sobre o pedido do servidor de adesão ao
Plano de Aposentadoria Incentivada será dada pelo Chefe do
Executivo.
§2º O servidor que se encontrar em gozo de férias regulamentares, ou tiver qualquer outra pendência, findado o gozo e/ou
sanada a pendência, e desde que preenchidos os requisitos
do art. 1º da Lei 2769/2017, poderá requerer o benefício sem
prejuízo.
§3º O pagamento do incentivo está condicionado ao deferimento da aposentadoria pelo Instituto de Previdência Social do
Município de Guarapuava – Guarapuava-PREV, e à respectiva
publicação do ato no Boletim Oficial do Município.
Art. 4º A adesão ao Plano é irreversível e implica:
I - a permanência no exercício das funções do cargo até a
data de publicação do ato da aposentadoria no Boletim Oficial
do Município;
II - a irreversibilidade da aposentadoria concedida nos termos
da regra de aposentação alcançada;
III - a impossibilidade de investidura em cargo de provimento
em comissão na Administração Direta e Indireta Municipal, durante o prazo de 03 (três) anos, contados da data da aposentadoria.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6477/2017
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DECRETO Nº 6478/2017

Boletim Oficial do Município - 11

29 de dezembro de 2017, Veiculação 29/12/17

Ano XXIII - Nº 1261

Boletim Oficial do Município - 12

29 de dezembro de 2017, Veiculação 29/12/17

Ano XXIII - Nº 1261

Boletim Oficial do Município - 13

29 de dezembro de 2017, Veiculação 29/12/17

Ano XXIII - Nº 1261

Boletim Oficial do Município - 14

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 109/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 222 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016
RESOLVE
Art. 1º – Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria nº 078/2017, dilação de prazo por 45 (quarenta e cinco)
dias, a partir de 09 de dezembro de 2017.
Art. 2º- Findo o prazo de 45 dias, a comissão deverá apresentar relatório final.
Art.3º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 09 de dezembro de 2017.
Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 22 de dezembro de 2017.
Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente

23/03
29
de dezembro
de2315, Veiculação
de 2017, Veiculação
23/03/15 29/12/17

Ano
AnoXXIII
XIX -- Nº
Nº 974
1261

Boletim Oficial do Município - 15

