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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 25 de novembro de 2016
Veiculação: 25 de novembro de 2016

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXI Nº 1104

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS
LEI Nº 2588/2016

Denomina o Ginásio de Esportes da Palmeirinha, Manoel Bahls Neto.
Autor: Milton De Lacerda Roseira Júnior

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:
Art.1º Fica denominado o Ginásio de Esportes situado no Distrito da Palmeirinha, nesta cidade de Guarapuava de: Manoel Bahls 
Neto.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava-PR, 10 de novembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 2589/2016

Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Guarapuava - PREFIG-2016 para parcelamento de tributos 
municipais com vistas à regularização fiscal dos contribuintes 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 Os créditos tributários e não tributários devidos em decorrência da legislação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN, relativamente a fatos geradores praticados por empresas prestadoras de serviços, bem como, Contribuintes 
tributados pelo sistema previsto nos artigos 13 e 14 da Lei Municipal 17/2006, notadamente acerca dos tributos como o ISS-
QN, ISSQN-Obra, ISS-Fixo, Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, Taxas, Contribuição de Melhoria 
e multas/penalidades previstas no art. 2º desta Lei, constituídos ou não, objeto ou não de execução fiscal, além daqueles cuja 
exigibilidade esteja suspensa, poderão ser pagos até as 17 horas, do dia 20 de dezembro de 2016, da seguinte forma:

I - em parcela única, com 100% de anistia da multa de mora e remissão integral dos juros.
II - entrada de 50% (cinquenta por cento) e saldo remanescente em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
mediante celebração de Termo de Acordo, Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, com anistia de 80% (oitenta por 
cento) da multa de mora e, com remissão de 80% (oitenta por cento) dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa de mora.
III - entrada de 30% (trinta por cento) e saldo remanescente em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
mediante celebração de Termo de Acordo, Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, com anistia de 50% (cinquenta 
por cento) da multa de mora e, com remissão de 50% (cinquenta por cento) dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa 
de mora.

§1º Para os fins do disposto no caput deste artigo: 
I – aplica-se aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2015;
II – poderão ser pagas ou parceladas as dívidas de pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido objeto de parcelamento anterior, 
não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento;
III – não poderão ser beneficiados por esta Lei:
a) Créditos tributários provenientes do Simples Nacional;
b) Crédito tributário proveniente de Retenção na Fonte;
c) Os parcelamentos realizados com base nas Leis Municipais 2088/2013, 2151/2013 – PREFIG/2013, 2288/2014 (PREFIG/2014) 
ou 2389/2015 (PREFIG/2015)  e seus regulamentos.
IV – a vedação da alínea “c”, do inciso III, deste parágrafo, não se aplica para pagamento à vista, em cota única das parcelas 
vencidas até o dia 31/12/2015.

§2º Os créditos tributários e não tributários objetos de execução fiscal poderão ser parcelados, nos termos da presente lei e do 
respectivo regulamento, sendo de responsabilidade do contribuinte, ou responsável tributário, a quitação das custas e despesas 
judiciais, bem como, honorários advocatícios fixados. Insta frisar que, somente após a quitação integral do tributo junto ao Mu-
nicípio de Guarapuava, dos honorários advocatícios junto a Procuradoria Geral do Município, e das custas processuais junto ao 
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Fórum da Comarca de Guarapuava, o contribuinte poderá requerer a baixa do Processo Judicial perante a Procuradoria Geral 
do Município.

§3º O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, inclusive embargos a execução fiscal, na qual discute ou questiona o 
crédito tributário que pretende parcelar, deverá como condição para valer-se das prerrogativas da presente Lei, desistir da res-
pectiva ação ou discussão judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação ou discussão, 
protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 355 da Lei nº 13105/2015, 
comprovando tal conduta no ato do parcelamento.

§4º Caberá ao sujeito passivo desistir de eventual processo administrativo existente sobre o crédito tributário objeto dos benefí-
cios desta Lei, sendo suficiente para manifestação de sua vontade, o pagamento integral ou o parcelamento do crédito tributário.

§5º O não pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou alternadas, nos prazos fixados, bem como o advento de nova ins-
crição em dívida ativa de débitos durante o prazo concedido para o pagamento do crédito tributário, poderá resultar na rescisão 
do parcelamento, com a adoção das medidas cabíveis à cobrança do saldo devedor, inclusive com a retomada das execuções 
fiscais.

§6º Na hipótese de rescisão do parcelamento:
I – serão cancelados todos os benefícios desta lei;
II – será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a data da rescisão;
III – serão reduzidas do valor referido no inciso II, deste parágrafo, as parcelas pagas até a data da rescisão.

§7º O disposto neste artigo não enseja a restituição ou compensação de crédito tributário já extinto.

§8º Enquadram-se nos benefícios previstos no caput deste artigo, os créditos tributários provenientes de Imposto Sobre Servi-
ço de Qualquer Natureza – ISSQN, não declarados ou não lançados, apresentados mediante denúncia espontânea, conforme 
disposto no art. 138 da Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional, relativo a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 
2015.

§9º A adesão do contribuinte ou responsável, ao parcelamento a que se refere esta Lei, importa em confissão irrevogável e irre-
tratável dos débitos por ele indicados para compor o referido parcelamento, nos termos do Código de Processo Civil vigente, e 
condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei e no seu regulamento.

§10. A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do seu requerimento e será dividida pelo número de prestações 
que forem indicadas pelo sujeito passivo, observando os valores mínimos atinentes a cada espécie tributária e respeitadas as 
condições estabelecidas em regulamento, não podendo cada parcela, em qualquer hipótese, ser inferior a 01 (uma) Unidade 
Fiscal do Município - UFM para quaisquer dos créditos tributários e não tributários que trata essa lei.

§11. O valor de cada uma das parcelas, observadas as premissas estabelecidas no parágrafo anterior, será corrigido anualmente 
de acordo com a variação da Unidade Fiscal do Município – UFM.

§12. O recolhimento do valor de entrada ocorrerá em até um dia útil após a data da celebração do Termo de Acordo, enquanto as 
demais parcelas vincendas terão vencimento 30 (trinta) dias a partir da celebração do Termo de Acordo.

§13. Somente será considerado homologado o Termo de Acordo de Parcelamento se efetuado o correspondente pagamento da 
entrada, conforme disposto nos incisos II e III do art. 1º,  observados os prazos estabelecidos no §12.

Art. 2º São também contempladas pelos benefícios previstos no caput do art. 1º, os acréscimos legais incidentes sobre as multas 
e penalidades decorrentes de descumprimentos de obrigações acessórias, atraso ou falta de entrega de informações fiscais e 
declarações de movimento econômico, com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, por iniciativa do contribuinte, nos termos, 
formas, prazos e condições estabelecidas nesta Lei e regulamento do Poder Executivo.

Art. 3º Será concedido desconto no valor da multa prevista no art. 222, inciso III, da Lei Municipal 1108/2001, incidente sobre 
crédito tributário oriundo de diferença de ISSQN apurada em levantamento fiscal, conforme regulamentado em Decreto.

Parágrafo único. O desconto previsto no caput deste artigo terá efeitos somente para os casos em que a referida penalidade seja 
aplicada em levantamento fiscal, observado prazos e percentuais de desconto a serem regulamentados em Decreto.

Art. 4º Esta lei entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrário. 
Guarapuava, 25 de novembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 2590/2016

Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2444/2015 
e na Lei Orçamentária Anual nº 2487/2015, através de créditos adicionais suplementares.
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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 abrir crédito adicional suplementar no orçamento do Município de Guarapuava, para 
o exercício financeiro de 2016, por meio de Decreto, as seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 268.873,00 (duzentos 
e sessenta e oito mil oitocentos e setenta e três reais):

Unidade Orçamentária 12.01 Secretaria de Agricultura
Classificação funcional 20.606.0013.2031 Atividades da Secretaria de Agricultura

Natureza da despesa 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Fonte de recursos Recursos Ordinários (Li-

vres)
0 – conta 801

Valor R$........................ 268.873,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito suplementar abertos no artigo anterior são resultantes do cancelamento 
parcial das seguintes dotações:

Unidade Orçamentária 12.01 Secretaria de Agricultura

Classificação funcional 20.304.0013.2034 Manutenção do Canil
Natureza da despesa 4.4.90.51 Obras e Instalações
Fonte de recursos Recursos Ordinários (Li-

vres)
0 – conta 795

Valor R$........................ 155.084,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Guarapuava, 25 de novembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária 12.01 Secretaria de Agricultura

Classificação funcional 20.606.0013.1035 Patrulha Agrícola Mecanizada
Natureza da despesa 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recursos Recursos Ordinários (Li-

vres)
0 – conta 799

Valor R$........................ 113.789,00

LEI Nº 2591/2016
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2444/2015 
e na Lei Orçamentária Anual nº 2487/2015, através de créditos adicionais  especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir no orçamento do Município de Guarapuava para o exercício de 2016, por meio de 
Decreto, as seguintes dotações orçamentárias, com crédito adicional especial, no valor de R$ 64.667,98 (sessenta e quatro mil 
seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) conforme especificado:
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Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito especial aberto no artigo anterior são resultantes do cancelamento 
parcial das seguintes dotações:

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito especial aberto no artigo anterior são resultantes do cancelamento 
parcial das seguintes dotações:
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 25 de novembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 2592/2016

Autoriza o poder Executivo a suplementar despesas no orçamento da Fundação PROTEGER para o exercício financeiro de 2016 
através de créditos adicionais suplementares.

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 abrir no orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2016, 
por meio de Decreto, um crédito adicional SUPLEMENTAR, na importância de R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais), 
conforme se especifica a seguir:
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Art. 2º O recurso indicado para a cobertura do crédito suplementar aberto no artigo anterior é resultante do cancelamento parcial 
das seguintes dotações:
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Guarapuava, 25 de novembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 2593/2016

Autoriza o poder executivo a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóveis sede das Associa-
ções de pequenos produtores rurais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentos de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) os imóveis de propriedade das Associações 
de pequenos produtores rurais no âmbito do Município de Guarapuava e que funcionem como sede no perímetro urbano do 
município.
Parágrafo único. A isenção que alude este artigo somente será concedida para as associações declaradas de utilidade pública 
pelo Município, através de lei específica.

Art. 2º Para efeitos desta lei entende-se como Associação de pequenos Produtores Rurais o grupo organizado de pequenos e 
micro produtores rurais, legalmente estabelecidos, que tem como objetivo desenvolver atividades agrícolas, essencialmente com 
mão de obra familiar.

Art. 3º As isenções que trata esta lei deverão ser requeridas anualmente por meio de petição direcionadas a Secretaria de Finan-
ças, munidas da seguinte documentação:
I - Cópia do Estatuto da Associação registrado no Cartório de Registro de Títulos e documentos;
II - Cópia autenticada da Ata da última eleição da Diretoria;
II - Comprovante da inscrição no CNPJ;
III - Cópia do RG e CPF dos membros da última Diretoria eleita, com a informação dos respectivos endereços;
IV - Cópia da Lei que declarou a Utilidade Pública da associação;
V - Cópia autenticada da matrícula do imóvel atualizada, comprovando a posse legal do mesmo.

Art.4º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Guarapuava, 25 de novembro de  2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2594/2016
Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, em doação, obras, serviços, fornecimento de mão de obra, equipamentos, mo-
biliários, materiais e demais insumos necessários à realização de reformas no Aeroporto Municipal Tancredo Thomás de Farias, 
tendo em vista o Processo de Certificação a ser instaurado pela ANAC. Também autoriza o Poder Executivo Municipal a expedir 
Autorização de Uso de Bem Público Municipal, para os fins que especifica, por prazo determinado.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a receber, em doação, obras, serviços – inclusive aqueles definidos como 
serviços de consultoria –, fornecimento de mão de obra, equipamentos, mobiliários, materiais e demais insumos necessários à 
realização de reformas estruturais no Aeroporto Municipal Tancredo Thomás de Farias.

§ 1º A efetivação das reformas estruturais mencionadas no caput compreendem:
I – ajustes de infraestrutura no pátio de estacionamento de aeronaves;
II – adequação do sistema de pista para acomodar áreas de segurança e sistema de faixa de pista para o código de pista 3C, 
com operação VFR/VMC (Regras de Vôo Visual/ Condições Meteorológicas Visuais);
III – construção do novo Terminal de Passageiros e Saguão de Passageiros, em conformidade com os requisitos exigidos pela 
legislação em vigor, para operação de voos comerciais;
IV – edificação da infraestrutura do Serviço Contra Incêndio – SESCINC, com a construção de edifício e castelo d’água para 
abastecimento do Carro Contra Incêndios – CCI;
V – fornecimento de equipamentos, materiais, mobiliários e insumos necessários ao funcionamento em geral do Aeroporto, es-
pecialmente aqueles de uso diário e continuado.

§ 2º A realização das reformas estruturais mencionadas no § 1º tem por objetivo a instauração do Processo de Certificação Provi-
sória pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, com a consequente obtenção da Certificação Provisória e, posteriormente, 
da Certificação Definitiva do Aeródromo.

§3º É vedado, para os fins desta Lei, o recebimento de doações em dinheiro.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, sob a res-
ponsabilidade da entidade doadora;
II – Serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como consultoria, pla-
nejamento, demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;
III – Mão de Obra: conjunto de pessoas empregadas na realização de obras ou serviços;
IV – Equipamento: bem ou produto necessário ao funcionamento das atividades desenvolvidas no Aeroporto, em específico 
aqueles de uso cotidiano e reiterado;
V – Mobiliário: conjunto de móveis utilizados para a guarnição do Aeroporto e suas dependências;
VI – Materiais: todos os demais insumos necessários às atividades desenvolvidas para a reforma e funcionamento do Aeroporto, 
e que não estejam enquadrados nas categorias definidas nos incisos I a V.

Art. 3º As obras, serviços, mão de obra, materiais e demais insumos doados ao Município de Guarapuava ficam com sua utiliza-
ção vinculada, única e exclusivamente, à realização das atividades discriminadas no Parágrafo 1º do art. 1º.

Art. 4º As doações serão formalizadas através de Termo de Doação Vinculada, o qual deverá conter os seguintes requisitos:
I – identificação da entidade doadora, informando-se sua razão social, endereço e CNPJ;
II – discriminação do objeto da doação, com menção ao valor estimado do objeto doado, quando possível;
III – assinatura do representante legal da entidade doadora.

Parágrafo Único. O Termo de Doação Vinculada será protocolado perante o Protocolo Geral do Município, e ficará sujeito à apro-
vação do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º Quando o objeto da doação consistir na realização de obras, o Termo de Doação Vinculada deverá vir acompanhado do 
competente Memorial Descritivo da Obra.

§ 1º Por Memorial Descritivo da Obra entende-se o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

§ 2º O Memorial Descritivo da Obra ficará sujeito à aprovação do Poder Executivo Municipal, mediante a elaboração de Laudo 
Técnico pelo órgão público responsável.

§ 3º Assim que as obras estiverem finalizadas o Município determinará a realização de Laudo Técnico de Vistoria, o qual deverá 
ser apresentado pelo órgão designado no prazo de 05 (cinco) dias, devendo este concluir pela regularidade ou não das obras.
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§ 4º O recebimento das obras, pelo Município, depende de sua regularidade devidamente atestada no Laudo Técnico de Vistoria.

Art. 6º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder Autorização de Uso de Bem Público Municipal para os fins pre-
vistos no Parágrafo 1º do art. 1º, visando à satisfação do interesse social e utilidade pública envolvidos, consoante estabelecido 
na Lei Orgânica Municipal.

§ 1º A Autorização de Uso terá validade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogada por prazo igual ou 
inferior, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal.

§ 2º A Autorização de Uso será expedida em caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral do Poder 
Executivo Municipal, independentemente de notificação prévia da parte contrária, não criando direito a indenização ou qualquer 
tipo de reparação de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Art. 7º As doações efetuadas para os fins previstos nesta Lei reverterão integralmente para o patrimônio do Município, e não 
geram direito a qualquer tipo de compensação, patrimonial ou expatrimonial, para os doadores.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 25 de novembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal 

SECRETARIA DE FINANÇAS
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