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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 17 de março de 2017
Veiculação: 17 de março de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1136

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS

LEI Nº 2609/2017
Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município 
de Guarapuava (PREFIG-2017) 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 sancio-
no a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL

Art. 1º Os créditos tributários e não tributários devidos em de-
corrência da legislação, relativamente a tributos como Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, inclusive ISS-
QN-Obra e ISS-Fixo, Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU, Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis - ITBI, Taxas, Contribuição de Melhoria e multas/pe-
nalidades previstas nos §§1º e 2º, deste artigo, constituídos 
ou não, objeto ou não de execução fiscal, além daqueles cuja 
exigibilidade esteja suspensa, cujos fatos geradores tenham 
ocorrido até 31 de dezembro de 2016,  poderão ser pagos, por 
iniciativa do contribuinte, nos termos, forma, prazo e condições 
estabelecidos nesta Lei e regulamentados em decreto do Po-
der Executivo:
I - em parcela única, com 100% (cem por cento) de anistia da 
multa de mora e remissão integral dos juros.
II - entrada de 30% (trinta por cento) e saldo remanescente em 
até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e suscessivas, 
mediante celebração de Termo de Acordo, Confissão de Dívida 
e Compromiso 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 10% (dez por cento) e saldo remanescente em 
até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e suscessivas, 
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% (cin-
quenta por cento) dos juros incidentes sobre o tributo e sobre 
a multa de mora.
§1º Enquadram-se nos benefícios previstos no caput deste 
artigo, os créditos tributários provenientes de Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, não declarados ou 
não lançados, apresentados mediante denúncia espontânea, 
conforme disposto no art. 138 da Lei Federal 5.172/1966, rela-
tivo a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016.
§2º São também contempladas pelos benefícios previstos 
no caput, 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 2016, por iniciativa do contribuinte, nos ter-
mos, forma, prazo e condições estabelecidas nesta Lei e regu-
lamento do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
DO PARCELAMENTO

Art. 2º A dívida objeto do parcelamento será consolidada na 
data do seu requerimento de parcelamento e resultará da 
soma:
I - do principal;
II - da multa de mora; e
III - dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa de 
mora.
Parágrafo único. O valor de cada uma das parcelas, observa-
das as premissas estabelecidas no parágrafo anterior, será 
corrigido anualmente de acordo com a variação da Unidade 
Fiscal do Município – UFM, em conformidade com o art. 323 
da Lei Municipal nº 1.108/2001, com redação alterada pela Lei 
Complementar nº 055/2015.
Art. 3º É vedada a concessão de parcelamento de débitos re-
lativos a: 
a) Créditos tributários provenientes do Simples Nacional;
b) Crédito tributário proveniente de Retenção na Fonte.
Parágrafo único. O disposto nesta lei não enseja a restituição 
ou compensação de crédito tributário já extinto.
Art. 4º O pagamento e/ou a primeira prestação vencerá no 10º 
(décimo) dia após a assinatura do Termo de Acordo, Confissão 
de Dívida e Compromiso de Pagamento.
Art. 5º A partir da 2º (segunda) parcela, as prestações iguais e 
sucessivas vencerão no dia definido no Termo de Acordo, Con-
fissão de Dívida e Compromisso de Pagamento.
Art. 6º No caso de pagamento à vista ou parcelamento do débi-
to de créditos tributários e não tributários objetos de execução 
fiscal fica sob a responsabilidade do contribuinte o pagamento 
das custas, emolumentos e demais encargos legais. 
§1º O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, inclu-
sive embargos a execução fiscal, na qual discute ou questiona 
o crédito tributário que pretende parcelar, deverá como condi-
ção para valer-se das prerrogativas da presente Lei, desistir 
da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de 
direito sobre a qual se funda a referida ação, nos termos do art. 
487, III, alínea “c” da Lei nº 13.105/2015.
§2º Caberá ao sujeito passivo desistir de eventual processo 
administrativo existente sobre o crédito tributário objeto dos be-
nefícios desta Lei, sendo suficiente para manifestação de sua 
vontade, o pagamento integral ou o parcelamento do crédito 
tributário.

CAPÍTULO III
DO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO

Art. 7º Implicará em imediata remessa do saldo devedor para 
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inscrição automática no protesto, em dívida ativa ou prossegui-
mento da execução, conforme o caso, a falta de pagamento, 
nos prazos fixados, de 03 (três) parcelas consecutivas ou al-
ternadas.
Parágrafo único.  O Termo de Acordo, Confissão de Dívida e 
Compromisso de Pagamento será cancelado automaticamente 
a partir da 5º (quinta) parcela, se o contribuinte não regularizar 
o seu débito.
 Art. 8º Na hipótese de cancelamento 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 do cancelamento;
III - serão deduzidas do valor referido no inciso II, deste pará-
grafo, as parcelas pagas até a data do cancelamento.
Parágrafo único. A desistência do parcelamento, a pedido do 
sujeito passivo, produz os mesmos efeitos da rescisão de que 
trata este artigo.

CAPÍTULO IV
DA POSSIBILIDADE DE REPARCELAMENTO

Art. 9º Será admitido reparcelamento de débitos constantes de 
parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido, re-
alizados com base nas Leis Municipais 2088/2013, 2151/2013 
– (PREFIG/2013), 2288/2014 (PREFIG/2014), 2389/2015 
(PREFIG/2015) ou 2589/2016 (PREFIG/2016), condicionado 
ao recolhimento conforme incisos I e II, do art. 1º desta lei.
§ 1o  Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de que trata 
este artigo as demais disposições relativas ao parcelamento 
previstas nesta Lei. 
§ 2o  No reparcelamento de que trata o caput deste artigo po-
derão ser incluídos novos débitos.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Será concedido desconto de 50% (cinquenta por cen-
to) no valor da multa prevista no art. 222, inciso III, da Lei Mu-
nicipal 1108/2001, incidente sobre crédito tributário oriundo de 
diferença de:
I - ISSQN apurada em levantamento fiscal do tributo com fato 
gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2016.
II – ITBI apurada em levantamento fiscal do tributo com fato 
gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2016.
Parágrafo único. O desconto previsto no caput deste artigo terá 
efeito somente para os casos em que a referida penalidade 
seja aplicada em levantamento fiscal, observados prazos e 
percentuais de desconto a serem regulamentados em Decreto.
Art. 11. A adesão do contribuinte ou responsável ao parcela-
mento a que se refere esta Lei, importa em confissão irrevo-
gável e irretratável dos débitos por ele indicados para compor 
o referido parcelamento, nos termos dos artigos 389, 393, 394 
e 395 da Lei Federal nº 13.105/2015, e condiciona o sujeito 
passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições 
estabelecidas nesta Lei e no seu regulamento.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a 
presente lei por meio de decreto.
Art. 13. Esta lei entra em vigor dia 22 de março de 2017, revo-
gando as disposições em contrário
. 
Guarapuava, 16 de março de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 096/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 2035/2012,

R E S O L V E

Art. 1º - Autorizar a prorrogação da disposição funcional da 
servidora Waleska Brandalise Zanini, matrícula nº 16049-0, 
cargo Contador, autorizada pela Portaria nº 178/2015 e renova-
da pela Portaria nº 167/2016, para prestar serviço no Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Gua-
rapuava – GuarapuavaPrev, como responsável técnica contá-
bil, por 20 (vinte) horas semanais, até 31/12/2017, com ônus 
para o órgão de origem.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 27 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 198/2017
A Secretária Municipal de Administração, Estado do Paraná, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar o servidor Edilson Dreviski, cargo Diretor de 
Departamento, em substituição ao senhor Emmanuel Andra-
de de Lima, para em conjunto com os servidores: Vinícius de 
Moura da Silveira, cargo Analista de Sistemas, Patrícia Grisard 
Ribas, Técnico Controle Interno, Larissa Maria Brzezinski, car-
go Fiscal Tributário e Márcio Anderson Miqueta, cargo Contro-
lador Interno da Fundação Proteger, designados pela Portaria 
nº 325/2016, para compor a comissão responsável pela gestão 
e atualização das informações no Portal de Transparência do 
Município de Guarapuava, em conformidade com o Termo de 
Ajustamento de Conduta, celebrado entre o Ministério Público 
do Estado do Paraná e o Município de Guarapuava.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 15 de março de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 199/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas,

R E S O L V E
 

Art. 1º Conceder à Comissão de Processo Administrativo Dis-
ciplinar, instituída pela Portaria nº 027/2016, dilação de prazo 
por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 01 de março de 2017.
 Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de março de 2017.
Guarapuava, 15 de março de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 208/2017

SURG

A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE

Art.1º. Constituir a Comissão de Avaliação, Seleção e Julga-
mento - CSAJ que tem como competência avaliar os projetos 
para o incentivo ao apoio, eventos, atividades e projetos liga-
dos ao esporte e que promovam o fomento e incentivo ao de-
senvolvimento da agricultura, pecuária, indústria, comércio e 
turismo.
Parágrafo único. A viabilização da execução de propostas des-
tinadas a promover e fomentar o desenvolvimento do Município 
de Guarapuava dependerá de análise e aprovação da Comis-
são de Seleção, Avaliação e Julgamento, conforme requisitos 
dispostos nos Arts. 21 e 22 do Decreto nº 3957/2014, que regu-
lamentou a Lei Municipal nº 2270/2014.
Art.2º. Designar os servidores abaixo relacionados para com-
porem a Comissão de Avaliação, Seleção e Julgamento, em 
conjunto com o Secretário Municipal de Esportes Pablo Almei-
da, cuja pasta é o objeto do projeto, bem como Paulo Dirceu 
Rosa de Souza, representante da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Diocesar Costa Souza, representante da Secreta-
ria de Finanças
§1º. A presente comissão será presidida pela Sr. Pablo de Al-
meida.
§2º O Secretário Municipal da área de abrangência do projeto, 
receberá a proposta, emitirá seu parecer inicial e a encaminha-
rá a Presidente da Comissão, para a avaliação e julgamento.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando a Portaria n.º 236/2014 
Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 16 de março  de 2017.

DENISE ABREU TURCO
Secretária Municipal de Administração

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de Direi-
to Público, inscrito no CNPJ n.º 76.178.037/0001-37, Centro, 
Guarapuava, neste ato representado por seu Prefeito Munici-
pal, Sr. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, de 
acordo com o art. 30 do Decreto n.º 3957/2014, TORNA PÚBLI-
CA a abertura do processo de seleção de projetos, ligados ao 
esporte, que atendam à finalidade e interesse público munici-
pal, de acordo com as cláusulas e condições expressas na Lei 
Municipal nº 2270/2014 e Decreto nº 3957/2014.
Os interessados deverão preencher os requisitos da Lei Mu-
nicipal nº 2270/2014 e do Decreto nº 3957/2014 e protocolar 
seus projetos no Protocolo Geral do Município, no período de 
20 de março a 20 de abril de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de março de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
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CÂMARA MUNICIPALDECRETO Nº 01/2017
Ementa: Concede autorização Legislativa ao Chefe do Poder 
Executivo, para ausentar-se do Município e do País.

Autores: Mesa Executiva

Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e 
eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 
Art. 1º Fica concedido ao Chefe do Poder Executivo Munici-
pal, Prefeito Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, autorização, 
para ausentar-se do Município e do País, no período de 20 de 
março de 2017 a 29 de março de 2017.
Art. 2º A autorização concedida no artigo anterior é de confor-
midade com o que preceitua os artigos 12, inciso XV e 61 da   
Lei Orgânica do Município de Guarapuava.
Art. 3º Fica fazendo parte integrante do presente Decreto Le-
gislativo o Oficio 38/2017 de autoria do Prefeito Municipal Ce-
sar Augusto Carollo Silvestri Filho.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entrara em vigor na data de 
sua aprovação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 14 de março de 
2017.

JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente
PEDRO LUIZ MORAES 
2º Vice-Presidente
SERGIO ANDRÉ NIEMES 
2º Secretário
DANILO DOMINICO
1º Vice-Presidente
VALDOMIRO BATISTA 
1º Secretário
ALDONEI LUÍS BONFIM 
3º Secretário 
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