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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS
LEI Nº 2890/2018
Dispõe sobre o animal comunitário, estabelece normas para seu atendimento no Município de Guarapuava e dá outras providências.
Autor: Dognei
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Define-se como cão comunitário todos os cães que estabelecem vínculo de manutenção, dependência e afeto com a
população e/ou local onde vivem, não havendo um tutor ou proprietário definido, mas sim mantenedores responsáveis por alimentação, abrigo e cuidados diários de forma continuada.
Parágrafo único. Entende-se também, como animais comunitários animais assistidos por tutores voluntários.
Art. 2º Define-se mantenedor, a pessoa que assume compromisso de atenção, cuidados diários e permanentes com o animal,
tornando-se consequentemente responsável pela alimentação, abrigo e provimento de assistência médica veterinária para com
o animal.
Parágrafo único: O animal que não possuir mantenedor (es) não poderá ser classificado como cão comunitário.
Art. 3º Os objetivos desta Política serão:
I - Regulamentar a situação dos cães comunitários no Município de Guarapuava, tornando legal a colocação de casinhas/abrigos
e alimentos aos cães, em cima do passeio público em frente ao imóvel do mantenedor ou tutor voluntário;
II - Estabelecer ações integradas entre o Executivo Municipal, Instituições de Ensino de Medicina Veterinária, ONG's de proteção
aos animais, ativistas, protetores de animais e a sociedade civil;
III - Promover o manejo e atenção continuada de cães comunitários através dos setores citados.
Parágrafo único. A casinha/abrigo, sempre que possível, deverá ser identificada com placa indicativa escrito “cão comunitário”.
Art. 4º A permanência destes animais será definida através de uma avaliação de demanda já existente atendendo os seguintes
critérios:
I - Animal não agressivo;
II - Comportamento receptivo com pessoas como: carteiros, leituristas, panfleteiros, ciclistas e demais pessoas ou veículos que
trafeguem pelo local;
III - Comprometimento do (s) mantenedor (es) com alimentação diária e provimento de assistência veterinária;
IV - O animal deverá obrigatoriamente ser castrado;
V - Ações de educação em guarda responsável na comunidade onde o cão está instalado, de forma a coibir situações de abandono do local.
Art. 5º Todos os cães classificados como cães comunitários deverão possuir cadastro no programa de castração do Município.
Parágrafo único. Os cães classificados como comunitários serão capturados, cadastrados, castrados e devolvidos ao seu local
de origem, pela Prefeitura Municipal Guarapuava, conforme Lei 2788/2018.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 26 de novembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETOS
DECRETO Nº 7031/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Tayna Pires Menão, nomeada pelo Decreto nº 6911/2018, no cargo de Educador Infantil
(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 21 de novembro de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 21 de novembro de 2018.
Guarapuava, 26 de novembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 7055/2018
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 887/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a presidência da primeira, para compor Comissão de Sindicância, a fim
de apurar supostas irregularidades administrativas, praticadas por Servidor Público Municipal, no desempenho de suas funções,
instruídas pela denuncia Protocolada na Ouvidoria Geral do Município sob o nº A1811.B1524.C388459, encaminhada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Memorando nº 400/2018, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I - Tatiana Xavier– Cargo: Secretária Escolar;
II - Fabio Warpechowski Gorski – Cargo: Engenheiro Florestal;
III - Edson Pires Machado - Cargo: Oficial Administrativo.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 05 de dezembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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