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Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
Lei Municipal Nº 2543/2016

Ano XXIV

Nº 1282

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS
DECRETO Nº 5982/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA
Art. 1º Ficam Declarados de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, partes dos imóveis objetos das Matrículas sob nº
8504, 13608, 2552, 2687, 18797, 6164, 3387, 3385, 3383, 3381, 3379, 3377, todas pertencentes ao Serviço de Registro de Imóveis do 1º Ofício, desta Comarca e Cidade de Guarapuava, conforme anexo.
Art. 2º Os imóveis constantes do artigo anterior destinam-se à readequação do Aeroporto Municipal “Tancredo Thomaz De Farias”.
Art. 3º A desapropriação em apreço deverá ser, preferencialmente, por acordo e em caráter de urgência.
Art. 4º Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, 15 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIAS
PORTARIA Nº 057/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas, em especial pelo Art. 48, incisos I e II, da Lei Complementar nº 060/2016 c/c o art. 85, II, “a”, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE
Art. 1º Promover as seguintes remoções de servidores municipais, considerando o interesse público:
I – Remoção Interna:
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de janeiro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 003/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger, no uso de suas atribuições legais
que lhe foram conferidas, e
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar 060/2016 e suas alterações sobre a realização de horas extraordinárias, sobreaviso ou plantões;
CONSIDERANDO que atualmente há diversas dúvidas quanto a forma correta para realização de horas extraordinárias, sobreaviso ou plantões pelos servidores desta Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger;
CONSIDERANDO que não é uma liberalidade do servidor a realização de horas extraordinárias, sobreaviso ou plantões;
CONSIDERANDO que a autorização para realização de horas extraordinárias, depende de autorização prévia e por escrito da
Gerência Técnica e/ou Gerência Administrativa Financeira, conforme o caso.
CONSIDERANDO que a autorização para realização de sobreaviso ou plantões, depende de autorização prévia e por escrito da
Gerência Técnica, conforme o caso.
RESOLVE
Art. 1º - O disposto na presente Portaria aplica-se a todos servidores da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância
– Fundação Proteger, sejam servidores públicos concursados, comissionados, estagiários ou temporários.
Art. 2º - A realização de horas extraordinárias, sobreaviso ou plantões por parte dos servidores da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger depende de autorização - prévia e por escrito - da Gerência Técnica para os
servidores lotados nas unidades de acolhimento e da Gerência Administrativa Financeira para os servidores lotados nas demais
sedes administrativas.
Art. 3º - A solicitação de autorização para realização de horas extraordinárias, sobreaviso ou plantões dependerá do preenchimento do formulário de autorização constante no Anexo I da presente Portaria.
Parágrafo único – Após autorizado, o formulário deverá ser encaminhado, pelo solicitante, ao Departamento de Gestão de Pessoas.
§1º - O preenchimento do formulário para os servidores lotados na Unidades de Acolhimento é de responsabilidade do Coordenador de Unidade que requisitar a realização das horas extraordinárias.
§2º - Para os servidores lotados na sede administrativa, o preenchimento caberá ao Diretor de Departamento ou Chefe de Divisão e deverá ser encaminhado para a Gerência Técnica ou Gerência Administrativa Financeira.
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§3º - Caberá à Gerência Técnica ou Gerência Administrativa Financeira, após análise minuciosa da solicitação, deferir ou indeferir a realização das horas extraordinárias, sobreaviso ou plantões solicitados.
§4º - O preenchimento do formulário de sobreaviso ou plantão, é de responsabilidade do técnico e encaminhado para a Gerência
Técnica para autorização.
§5º - O formulário do sobreaviso deverá ser entregue, impreterivelmente, digitalizado.
Art. 4º - Caso ocorra a necessidade de realização de horas extraordinárias, sobreaviso ou plantões sem a prévia solicitação e/
ou autorização dos responsáveis, caráter emergencial, o formulário de autorização deverá ser encaminhado após a ocorrência
do fato, no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, validos para finais de semana e feriados prolongados, e até 48
(quarenta e oito) horas, validos para dias úteis, à Gerência Técnica ou Gerência Administrativa Financeira para conhecimento e
deliberação.
Parágrafo único – O não atendimento ao prazo estabelecido no presente artigo implicará no pronto indeferimento da realização
das horas extraordinárias, sobreaviso ou plantões por se tratar de serviço não previamente autorizado e não justificado no prazo
legal, não sendo o servidor remunerado por tais serviços.
Art. 5º - A inobservância desta Portaria implicará na adoção das providências cabíveis ao caso.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.
Guarapuava, 16 de janeiro de 2018
LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger
PORTARIA Nº 004/2018
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PORTARIA Nº 009/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º - Estabelecer recesso da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger, nos seguintes
dias:
I – 12 de fevereiro de 2018 – segunda-feira;
II – 14 de fevereiro de 2018 – quarta-feira até as 12 (doze) horas.
Parágrafo único – O expediente retornará dia 14 de fevereiro a partir das 12 (doze) horas.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 05 de fevereiro de 2018.
LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS A.VATRIN
Presidente
PORTARIA Nº 010/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 79B da Lei Complementar nº 060/2016,
alterada pela lei Complementar nº 085/2017,
RESOLVE
Art. 1º - Instituir o Valor Pessoal Nominal Identificável-VPNI, para os servidores conforme relação constante no anexo único, a
partir de 01 de janeiro de 2018, com a observância da irredutibilidade expresso no Artigo 37, XV da Constituição Federal de 1988.
Art. 2º - O valor do VPNI será no mesmo valor auferido pela gratificação de assessoramento, constante na remuneração do mês
de dezembro de 2017 de cada servidor, conforme relação do anexo único.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2018.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2018.
LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS A.VATRIN
Presidente
ANEXO ÚNICO

NOME
ALEXANDRE MACHADO BECHER
FRANCIELI FURTADO
LUCIANA RIBAS MARTINS HAUAGGE
MÁRCIO ANDERSON MIQUETA

MATRÍCULA
14486
14389
15008
15016

CÂMARA MUNICIPAL
LEI Nº 2787/2018
Autoriza o Poder Executivo do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, a realizar a exploração comercial de espaços públicos, para fins publicitários, espaços estes tais como Campos de Futebol, Quadras Sintéticas e Ginásios Poliesportivos, etc e
dá outras providências.
Autor: Gilson Moreira da Silva
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 51-§8º da Lei Orgânica do Município de Guarapuava,
PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a exploração comercial de espaços públicos, para fins publicitários, espaços
estes tais como Campos de Futebol, Quadras Sintéticas e Ginásios Poliesportivos, etc no âmbito do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná.
Art.2º As explorações comerciais deverão ser precedidas de análise técnica, bem como deverão atender o disposto na Lei n.º
8.666/1993 e suas posteriores alterações.
Art. 3º A publicidade poderá ser feita através de placas, painéis, faixas, plotagem direta sobre a superfície, com as letras adesivadas, por meio de plotagem de impressão digital ou adesivo monomérico sobre lona vinílica ou polietileno e afixada nos muros,
paredes internas das áreas delimitadas e telas de proteção, colocação de placas móveis, ou ainda por meio de placares eletrônicos, desde que previamente autorizado, de forma que o espaço publicitário seja utilizado racionalmente, não prejudicando a
prática esportiva no local, nem comprometendo a visão do público.
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Parágrafo Único. O Poder Executivo poderá nomear uma Comissão Especial para detalhamento e avaliação dos espaços disponíveis, definindo o objeto, o preço mínimo de locação e a vigência de cada locação.
Art. 4º O valor arrecadado com a alienação dos espaços publicitários, será depositado em conta específica do Poder Executivo
Municipal e será aplicado no custeio da manutenção dos campos de futebol, quadras sintéticas, ginásio poliesportivos, etc.
Art. 5º Os custos com a exploração dos espaços publicitários dos campos de futebol, quadras sintéticas e ginásios poliesportivos
serão suportados pelo próprio contratado, na forma estabelecida no termo a ser firmado.
Art. 6º Fica vedada toda e qualquer publicidade que tenha caráter político ou partidário ou que não possua conotação comercial,
quando da utilização dos espaços alienados pelo presente lei.
Art. 7° Após cedido o espaço ao contratado, não serão permitidas sublocações ou transferências do espaço locado a terceiros
ou patrocinadores.
Art. 8° O Município, deverá apresentar previamente a disponibilização dos espaços, planta de localização das áreas onde as
publicidades serão instaladas, estabelecendo o número máximo disponível a cada modalidade de exploração de propaganda.
Art. 9° O Município deverá fiscalizar o cumprimento das condições pactuadas com os contratados, notificando-as por escrito, de
quaisquer irregularidades de uso das propagandas.
Art. 10. O Executivo Municipal não se responsabiliza por quaisquer danos e ou indenizações que eventualmente venham a
ocorrer na propaganda permitida, sendo dever do contratado efetuar reparos ou correções, quando estes se fizerem necessários.
Parágrafo único. O Executivo também não se responsabiliza por quaisquer danos provocados a terceiros, decorrentes de atos
da contratada, de seus representantes, empregados, prepostos ou de seus equipamentos.
Art. 11. Caberá à contratada, a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais resultantes da execução, da implantação e manutenção da permissão de que trata a presente Lei.
Art. 12. O desatendimento do disposto nesta Lei e no termo contratual implicará na imediata cessação da exploração concedida,
ficando o contratado obrigado a promover a retirada das placas e outros materiais publicitários afixados nos campos de futebol,
quadras sintéticas e ginásios poliesportivos explorados, respondendo, integralmente, por eventuais prejuízos causados por terceiros.
Art. 13. Esta Lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após a sua publicação.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 05 de fevereiro de 2018.
João Carlos Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava
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