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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS
LEI COMPLEMENTAR Nº 075/2017
Altera e dá nova redação Seção II e III, do Capítulo IV, do Título
IV, da Lei Complementar nº 007/2004, que institui o Código de
Postura do Município.
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 dos artigos 85 a 98, da Seção II –
Vegetação Pública Urbana do Capítulo IV do Título IV da Lei
Complementar 007/2004, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“SEÇÃO II A
“Art. 85 A. Para efeito desta Lei considera-se como bem de
interesse comum a todos os munícipes a arborização urbana,
entendida como o conjunto de exemplares arbóreos que compõe a vegetação localizada nas vias e logradouros públicos em
área urbana e nas sedes dos distritos, cultivadas isoladamente
ou em agrupamentos arbóreos.
Art. 85 B. Todas as ações que interfiram na arborização urbana
no Município de Guarapuava ficam condicionadas aos dispositivos estabelecidos nesta Lei e demais leis relacionadas.
Art. 85 C. É do Poder Público Municipal e do munícipe a responsabilidade compartilhada da proteção e conservação da arborização urbana do Município de Guarapuava.
Art. 85 D. A Secretaria municipal de Meio Ambiente do Município de Guarapuava – SEMAG é o órgão principal de coordenação e controle da execução desta Lei.
Art. 86 A. Para fins previstos deste TÍTULO da Política Municipal De Gestão Ambiental, entende-se por:
I – logradouro público: espaço público definido pela municipalidade e destinado ao uso comum, tais como ruas, calçadas,
praças, parques, áreas de lazer, etc;
II – espécie nativa: espécie que ocorre dentro de sua área geográfica de distribuição natural, incluindo sua área potencial de
dispersão;
III – espécie exótica: espécie introduzida por ação humana, intencional ou acidental, fora da sua área geográfica de distribuição natural;
IV - espécie exótica invasora: espécie exótica cuja introdução
ou dispersão ameaça ecossistemas, ambientes, populações ou
espécies, causando impactos ambientais, econômicos, sociais
ou culturais;
V – fuste: porção inferior do tronco de uma árvore ou muda,
desde o solo até a primeira inserção de galhos;
VI – estipe: é o caule das palmeiras, compreendido desde o
solo até as primeiras folhas que antecedem o restante da copa;
XII – estaca de condução: pedaço de madeira ou bambu apontado em um dos lados e introduzido no solo com o objetivo de
sustentar e conduzir o crescimento vertical da muda;
VIII – poda: eliminação de parte do vegetal, de modo a melho-

rar as suas qualidades sanitárias, visuais, de equilíbrio, conciliar sua forma ao local e proporcionar condições de segurança
à população;
IX – poda drástica: corte de mais de 30 % (trinta por cento) do
total da massa verde da copa, podendo comprometer o equilíbrio e o desenvolvimento estrutural da árvore, ou ainda o corte
da parte superior da copa eliminando a gema apical;
X – fitossanidade: consiste nas condições de vigor e sanidade
de um determinado espécime vegetal;
XI – área livre: espaço permeável ao redor da base do tronco
da árvore necessário para o seu desenvolvimento;
XII – injúria ou dano: qualquer dano, mecânico ou químico, que
altere, comprometa, prejudique ou interfira no desenvolvimento
da árvore;
XIII - arborização urbana viária: espécies vegetais de porte arbóreo plantadas linearmente nos passeios ou canteiros centrais ao longo de ruas e avenidas.
Art. 87 A. É expressamente proibido o corte, a poda ou a prática de qualquer ação que possa provocar dano, alteração do
desenvolvimento natural ou a morte de árvores que compõem
a arborização urbana no Município de Guarapuava.
Parágrafo Único. A proibição contida neste Artigo é extensiva
às concessionárias de serviços públicos ou de utilidade pública, ressalvados os casos de autorização específica emitida
pela SEMAG.
Art. 88 A. Ocorrendo qualquer ato que prejudique de alguma
forma a arborização urbana, caberá ao Departamento de Fiscalização e Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente aplicar as sanções administrativas pertinentes, de acordo com a legislação em vigor.
Art. 89 A. A poda ou remoção da vegetação de porte arbóreo
somente será permitida de forma a garantir a sanidade vegetal, a segurança da população e o interesse público, de acordo
com orientação técnica.
Parágrafo Único. A remoção ou poda de árvores em áreas públicas poderá ser realizada pelo Poder Público Municipal e também por:
a) empresas privadas, autarquias ou concessionárias prestadoras de serviços públicos, desde que possuam em seu quadro de funcionários um responsável técnico habilitado e autorização prévia da SEMAG;
b) corpo de bombeiros, nos casos de emergência, em que haja
risco iminente à vida ou ao patrimônio público ou privado.
Art. 89 B. Qualquer árvore ou planta poderá ser considerada
imune de corte por motivo de originalidade, idade, localização,
beleza, condição de porta sementes, interesse histórico, paisagístico ou científico.
Art. 89 C. O corte de árvore somente será autorizado pela SEMAG quando o exemplar:
I – apresentar estado fitossanitário considerado irrecuperável;
II – apresentar risco iminente de queda;
III – causar dano comprovado ao patrimônio público ou privado
sem a possibilidade de manejo adequado;
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IV – se tratar de espécie exótica invasora;
V – for de espécie que comprovadamente ocasione problemas
de saúde pública;
VI – estiver sem vitalidade, podendo ser caracterizada como
morta;
VII – estiver infestada por pragas ou doenças sem a possibilidade de manejo efetivo;
VIII – apresentar frutos grandes que possam causar risco à
segurança da população;
IX – estiver impedindo o trânsito de pedestres, sem a possibilidade de adequação;
X – por ter sido plantada irregularmente ou por propagação espontânea estiver impossibilitando o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas;
XI – apresentar outras situações pertinentes, desde que sejam
devidamente justificadas tecnicamente pela Unidade Administrativa competente do Município.
Art. 90 A. Com exceção do inciso II do artigo 89-C, não se aplicam aos exemplares da arborização urbana declarados imunes de corte, os quais só poderão ser suprimidos mediante justificativa técnica e revogação do ato que declarou a imunidade.
Art. 91 A. Para a arborização urbana serão adotados quatro
métodos básicos de poda, sendo estes:
I - poda de formação: é empregada para eliminação das brotações laterais e para conferir à árvore crescimento ereto e à
copa altura que permita o livre trânsito de pedestres e veículos;
II - poda de limpeza: é empregada para evitar que a queda de
ramos mortos coloque em risco a integridade física das pessoas e do patrimônio público ou particular, e também no controle
de pragas e doenças;
III - poda de emergência: é empregada para remover partes
da árvore que ainda podem estar ativas fisiologicamente, mas
que colocam em risco a integridade física das pessoas ou do
patrimônio público ou particular;
IV - poda de adequação: é empregada para solucionar ou amenizar conflitos entre equipamentos urbanos e a arborização. É
motivada pela escolha inadequada da espécie, pela não realização da poda de formação, e principalmente por alterações
do espaço ao redor da árvore.
Parágrafo único. Na poda de exemplares da arborização urbana somente será permitido o uso de ferramentas adequadas,
como tesouras de poda, podões, serrotes, serras e motosserras, sendo proibido o uso de facões, machados e outras ferramentas de gume.
Art. 92 A. A SEMAG poderá autorizar a poda drástica da copa
em casos extremos com o objetivo de evitar o corte de exemplares da arborização urbana que estiverem com seu equilíbrio
comprometido, apresentando risco à população, ou em razão
de ataque severo de pragas ou doenças.
Art. 93 A. Nos casos onde as raízes das árvores estiverem
aflorando além de seus limites e causando algum tipo de dano
ou transtorno, o proprietário deverá, mediante orientação técnica da SEMAG, ampliar a livre ao redor da árvore ou, em certos
casos, realizar a poda das raízes, desde que essa prática não
cause problemas na sustentação da árvore.
Parágrafo único. Fica proibido suprimir a área livre no entorno
da base do tronco de árvores da arborização urbana.
Art. 94 A. Fica proibido pintar, pichar árvores ou fazer utilização da arborização urbana para colocar cartazes ou anúncios,
fixar cabos e fios, como também fazer instalações de qualquer
natureza ou finalidade.
Art. 94 B. Os andaimes, tapumes ou quaisquer outros materiais utilizados em construções ou reformas não poderão danificar ou causar nenhum prejuízo à arborização urbana existente.
Art. 94 C. Fica proibido o corte de árvores com a justificativa de
instalação de luminosos, letreiros, toldos ou similares.
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Art. 95 A. A retirada de árvore que esteja impedindo o acesso
de veículos ao lote será feita mediante requerimento padrão
complementado por projeto assinado por um responsável técnico, indicando a posição exata da árvore e do acesso, e também a impossibilidade da entrada do veículo por outro local.
Parágrafo único. Nos casos em que a árvore estiver dificultando, mas não impedindo o acesso de veículos no lote, caberá à
SEMAG definir, mediante laudo, se a árvore será retirada.
Art. 96 A. Os projetos arquitetônicos para execução de obras
de infraestruturas urbanas sob a responsabilidade do Município, ou submetidos à sua aprovação, deverão ser elaborados
de forma compatível com a arborização urbana existente.
Art. 96 B. Quando não for possível adequar o projeto da obra
da infraestrutura urbana ou a realização de serviço, deverá ser
justificada a necessidade de corte ou alteração na arborização
urbana existente, sendo necessária análise e autorização previa da SEMAG para tal intervenção.
Art. 97 A. O corte de um grupo superior a 10 (dez) árvores,
tanto por interesse particular quanto público, somente será
permitida se justificada tecnicamente e mediante aprovação do
Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA.
Art. 97 B. As atividades de podas e cortes poderão ser motivadas por vistoria de rotina ou a pedido dos proprietários, formalizado mediante protocolo.
Art. 97 C. A solicitação para poda de árvores deverá ser feita
mediante o preenchimento de um requerimento, a ser fornecido pela SEMAG, onde deverá conter o nome, endereço, telefone para contato e o número do documento de identidade do
proprietário do imóvel.
Art. 97 D. A solicitação para corte de árvores deverá ser feita
mediante o preenchimento de um requerimento, a ser fornecido pela SEMAG, onde deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
a)nome do proprietário do imóvel, endereço, telefone para contato, cópia do documento de identidade e cópia do carne de
IPTU.
b)nome, telefone para contato e o número do documento de
identidade do solicitante;
c)endereço completo do imóvel;
d)número de árvores a serem retiradas;
e)motivo da solicitação;
f)assinatura do proprietário do imóvel ou do solicitante;
g)croqui com a localização das árvores, quando necessário.
Art. 98 A. A vistoria para autorização do corte de árvores será
feita por técnico da SEMAG.
Art. 98 B. A autorização de corte expedida pela SEMAG deverá
conter os seguintes elementos:
I - nome do proprietário;
II - endereço do imóvel com as coordenadas geográficas;
III - laudo com a justificativa técnica;
IV - especificações das árvores cujo corte será autorizado;
V - registro fotográfico, quando necessário.”
Art. 2º Altera a redação dos artigos 99 e 100 da Seção III – Arborização em Loteamentos, do Capítulo IV do Título IV da Lei
Complementar 007/2004, que passa a vigorar com a seguinte
redação
”SEÇÃO III A
Art. 99 A. Os empreendedores dos novos loteamentos deverão
apresentar projeto que contemple a arborização do sistema viário, respeitando o disposto nesta lei, e submetê-los a análise e
aprovação do Departamento de Fiscalização e Licenciamento
Ambiental da SEMAG.
§ 1º Fica condicionado ao licenciamento ambiental de loteamentos urbanos à apresentação e aprovação do respectivo
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Projeto de Arborização, que deverá ser elaborado e executado
com o acompanhamento de um por profissional legalmente habilitado.
§ 2º Os Projetos de Arborização deverão obrigatoriamente conter uma planta com a localização das árvores, dos lotes, das
calçadas, da rede de água, da rede esgoto e da rede de distribuição de energia elétrica.
§ 3º O Termo de Verificação e Declaração de Vistoria das Obras
de Infraestrutura de loteamentos somente será emitido após a
comprovação da execução do projeto de arborização aprovado
pelo Departamento de Fiscalização e Licenciamento Ambiental
da SEMAG.
Art. 99 B. Fica sob a exclusiva responsabilidade das companhias loteadoras e incorporadoras a aquisição das mudas e o
seu plantio, assim como o cuidado das mesmas por um período mínimo de um ano após a implantação do projeto, incluindo
replantios.
Art. 99 C. Em novos loteamentos a rede elétrica a ser implantada deverá ser compacta protegida ou de tecnologia mais avançada, que permita uma convivência menos agressiva entre a
rede aérea de distribuição de energia elétrica e a arborização
urbana.
Art. 100 A. Na implantação de projetos de arborização urbana
as mudas para plantio deverão atender as seguintes especificações:
I – altura mínima do fuste ou estipe: 1,80 m;
II – altura mínima total: 2,20 m;
III – diâmetro mínimo do tronco de 1,5 cm a 1,30 m de altura
do solo;
IV – estar livre de pragas e doenças;
V – possuir raízes bem formadas e com vitalidade;
VI – estar viçosa e resistente, capaz de sobreviver a pleno sol;
VII – possuir fustes retilíneos, rígidos e lenhosos sem deformações ou tortuosidades que comprometam o seu uso na arborização urbana;
VIII – o sistema radicular deve estar embalado em saco plástico, bombona plástica ou lata;
IX – a embalagem deve conter, no mínimo, 15 litros de substrato.
Art. 100 B. A execução do plantio deverá ser feita obedecendo
aos seguintes procedimentos:
I – providenciar a abertura da cova com dimensões mínimas de
50 cm x 50 cm x 50 cm (altura, largura e profundidade);
II – o solo retirado da cova, sendo de boa qualidade, poderá
ser misturado na proporção de 1:1 com composto orgânico, e
sendo de má qualidade, deverá ser substituído integralmente
por terra orgânica;
III – a muda deverá ser plantada sem enterrar o caule e sem
deixar as raízes expostas;
IV – após o completo preenchimento da cova com o substrato,
esse deverá ser comprimido, por ações mecânicas, de forma
suave para não danificar a muda;
V – a estaca de condução deverá ter diâmetro entre 4 cm a 6
cm, ultrapassar o topo da muda e estar enterrada no mínimo a
70 cm de profundidade, sem prejudicar o desenvolvimento das
raízes;
VI – a ligação entre a muda e a estaca deverá ser feita utilizando borracha ou sisal, ou outro material flexível de modo a não
ferir seu tronco, formando um oito deitado, entre o fuste e a
estaca de condução;
VII – após o plantio a muda deverá receber a irrigação necessária até seu pegamento, ou seja, até que elas enraízem e obtenham autonomia para suprir suas necessidades hídricas;
VIII – a critério técnico, as mudas poderão receber complementação com adubação orgânica ou química para facilitar seu pegamento e desenvolvimento;
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IX – caso seja necessário, as brotações laterais deverão ser
eliminadas para evitar o entouceiramento da base.
Art. 100 C. As mudas deverão ser plantadas obedecendo as
seguintes distâncias mínimas entre os elementos urbanos:
I – 7 m das esquinas;
II – 4 m dos postes de iluminação pública e transformadores;
III – 2 m das bocas-de-lobo e caixas de inspeção;
IV – 2 m do acesso de veículos;
V – 1 m dos portões de entrada;
VI – 1 m das travessias elevadas;
VII – 0,4 m do meio fio;
XIII – 4 m dos pontos de ônibus.
IX – o espaçamento entre as mudas deverá observar o porte
da espécie, sendo o mínimo:
a) espécie de pequeno porte: 7 m entre árvores;
b) espécie de médio porte: 10 m entre árvores;
c) espécie de grande porte: 12 m entre árvores.
Art. 100 D. Fica vetado o plantio de espécies de grande porte
em passeios com a presença de rede de distribuição de energia elétrica aérea.
Art. 100 E. A densidade arbórea mínima para a arborização
viária deverá ser de um indivíduo por lote.
Art. 100 F Passeios com largura inferior a 2,5 m não poderão
receber arborização com o objetivo de garantir o cumprimento
das normas de acessibilidade.
Parágrafo único. Exemplares já existentes em passeios com
largura inferior a 2,5 m só poderão ser suprimidos se atendidas
as disposições do Artigo 10o e com a prévia avaliação e autorização da SEMAG.
Art. 100 G. Espécies consideradas de grande porte não deverão ser plantadas na arborização urbana viária, com exceção
de canteiros centrais com no mínimo de 5 m de largura e sem
a presença de rede de distribuição elétrica.
§ 1º O plantio de espécies de grande porte fica limitado às
praças e parques;
§ 2º Espécies consideradas de grande porte já existentes na
arborização urbana viária somente poderão ser suprimidas se
atendidas as disposições do Artigo 10o e com a prévia avaliação e autorização da SEMAG.
Art. 100 H Plantas da Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná não deverão ser plantadas na
arborização urbana do Município de Guarapuava e nem produzidas nos viveiros municipais.
Art. 100 I. Quando voluntariamente o plantio for realizado por
munícipes, esses deverão fazê-lo de acordo com as normas
estabelecidas nessa lei.
Art. 100 J. Outros critérios e procedimentos adicionais poderão ser adotados em casos específicos, desde que aprovado
pela SEMAG.
Art. 100 L. Os demais parâmetros para implantação de paisagismo nos passeios deverão estar de acordo com a legislação
municipal pertinente.”
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as Seções II e III, do Capítulo IV, do
Título IV, da Lei Complementar nº 007/2004.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETOS
DECRETO N° 6055/2017
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 Suzamara de Paula, nomeada pelo Decreto nº 3156/2013, cargo Servente de Limpeza,
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 15 de maio de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 15 de maio de 2017.
Guarapuava, 18 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6056/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação em Concurso Público, de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da Constituição
Federal de 1988, c/c o inciso I, do Art. 6º, da Lei Complementar Municipal nº 060, de 01 de abril de 2016, conforme segue:
I – A partir de 23 de maio de 2017.
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CANDIDATO

CLASSIFICAÇÃO

ETIENNE MASSON MOREIRA

39º

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 26 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6080/2017
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DECRETO N° 6081/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o artigo 3º da Emenda Constitucional
nº 47/2005, bem como o que consta no processo nº 045/2017
de 09/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Zelia Naumetz Correa, matrícula nº 88676, ocupante do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível 016, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 1.840,87 (um mil oitocentos e quarenta reais
e oitenta e sete centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6082/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar
Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no processo nº 046/2017 de
10/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Vera Lucia da Silva Lima, matrícula nº 8165-5, ocupante do Cargo de Auxiliar de Laboratório, Nível 017, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 1.573,03 (um mil quinhentos e setenta e três
reais e três centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
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dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6083/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei
Complementar Municipal 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 1º
do art. 40 da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº
047/2017 de 11/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao
servidor Diamiro Lopes dos Santos, matrícula nº 6866-7, ocupante do Cargo de Operador de Máquinas, Nível 20, lotado na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.178,70 (um mil cento e setenta e oito reais e setenta centavos), mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto
da PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6084/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina a Súmula Vinculante nº 33, e requisitos previstos na Instrução Normativa nº 01/2010, alterada pela
Instrução Normativa nº 03/14, ambas o MPS, bem como o que
consta no processo nº 048/2017 de 11/05/2017,
DECRETA
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Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Gislene Izabel Gruber Abreu Bremm, matrícula nº
7921-9, ocupante do Cargo de Cirurgião Dentista, Nível 018,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 4.201,25 (quatro mil duzentos e
um reais e vinte e cinco centavos), mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto
da PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6085/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina a o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 049/2017 de 12/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Helena Oliveira Bonette, matrícula nº 10224-5, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível Q, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 2.624,06 (dois mil seiscentos e vinte e quatro
reais e seis centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6086/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina a o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 050/2017 de 12/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Terezinha Belo Ferreira, matrícula nº 7044-0, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível P, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 2.683,22 (dois mil seiscentos e oitenta e três
reais e vinte e dois centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção
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e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6087/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina a o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 051/2017 de 12/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Maria Didur de Souza, matrícula nº 10181-8, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível O, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 2.562,81 (dois mil quinhentos e sessenta e
dois reais e oitenta e um centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6088/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar
Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no processo nº 052/2017 de
16/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao
servidor Roberto Raulik Mageroski, matrícula nº 7104-8, ocupante do Cargo de Motorista de Veículos Pesados, Nível 019,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.685,90 (um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 6089/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar
Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no processo nº 053/2017 de
16/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Angela Maria Schoemberger, matrícula nº 7329-6,
ocupante do Cargo de Servente de Limpeza, Nível 018, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro
Permanente, com proventos de R$ 1.497,60 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), mensais
e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6090/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 055/2017 de 17/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Meri Terezinha Marcondes de Almeida Rocha, matrícula nº 8221-0, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível
Q, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do
Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.624,06 (dois mil
seiscentos e vinte e quatro reais e seis centavos), mensais e
integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6091/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar
Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no processo nº 056/2017 de
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17/05/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Nair Ribeiro dos Santos, matrícula nº 5697-9, ocupante do Cargo de Servente de Limpeza, Nível 022, lotada na
Secretaria Municipal de Administração, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.573,90 (um mil quinhentos e setenta
e três reais e noventa centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6092/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 057/2017 de 17/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Glair Teresinha Eleuterio de Lima, matrícula nº 83097, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível P, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.755,55 (dois mil setecentos e
cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos), mensais
e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6093/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 057/2017 de 17/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Maria Salete Geraldis Toledo, matrícula nº 8060-8,
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível O, lotada na Secre-
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taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente,
com proventos de R$ 2.561,41 (dois mil quinhentos e sessenta
e um reais e quarenta e um centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6094/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 057/2017 de 17/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Neuza de Jesus Santos Brachak, matrícula nº 72133, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível Q, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.733,40 (dois mil setecentos e
trinta e três reais e quarenta centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6095/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina o inciso III, “b” do Art. 12, da Lei
Complementar nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/2003, e atendendo ao contido no requerimento protocolado
sob nº 059/2017 de 18/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Veleda Neitzke Dangui, matrícula nº 78824, ocupante
do cargo de Atendente Social, Nível 018, lotada na Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, do Quadro
Permanente, com proventos de R$ 1.203,67 (um mil duzentos
e três reais e sessenta e sete centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
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o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6096/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina o inciso III, “b” do Art. 12, da Lei
Complementar nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 1º do Art.
40 da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, § 2º da constituição Federal, e atendendo ao contido no requerimento protocolado sob nº 058/2017 de 18/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Veroni Terezinha Bertelli, matrícula nº 101397, ocupante do
cargo de Servente de Limpeza, Nível 014, lotada na Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, do Quadro
Permanente, com proventos de R$ 825,01 (oitocentos e vinte
e cinco reais e um centavo) mensais e proporcionais ao tempo
de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6097/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina o inciso III, “b” do Art. 12, da Lei
Complementar nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/2003, e atendendo ao contido no requerimento protocolado
sob nº 054/2017 de 16/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Sonia Maria Nunes Lozove, matrícula nº 75744, ocupante do cargo de Psicólogo (a), Nível 018, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos
de R$ 4.786,16 (quatro mil setecentos e oitenta e seis reais
e dezesseis centavos) mensais e proporcionais ao tempo de
contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da

23/03
02
de junho
de 2015,
de Veiculação
2017, Veiculação
23/03/15
02/06/17

Ano
AnoXXIII
XIX -- Nº
Nº 974
1162

Boletim Oficial do Município - 10

PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6098/2017
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, as seguintes servidoras:
I - Graciela Tavares Freire, nomeada pelo Decreto nº 3156/2013, no cargo Secretário Escolar, lotada na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, a partir de 15 de maio de 2017.
II – Rosimara do Carmo da Silva Teixeira, nomeada pelo Decreto nº 1661/2008, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 26 de maio de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 31 de maio de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6099/2017

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 Rosemeri Klempovus Moreira, nomeada pelo Decreto nº 344/2001, no cargo Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03 de abril de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 31 de maio de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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