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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 14 de julho de 2017
Veiculação: 14 de julho de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1174

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS

LEI Nº 2641/2017

Dispõe sobre a comercialização dos jazigos dos cemitérios mu-
nicipais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º A comercialização dos lotes para sepultamento nos ce-
mitérios municipais será realizada pelo Município de Guarapu-
ava, através da Secretaria de Administração, Departamento 
Administrativo, Divisão de Central de Triagem.
Parágrafo único. O procedimento para a aquisição será regula-
mentado por Decreto Municipal 60 (sessenta) dias após publi-
cação desta lei.
Art. 2º É vedada a venda dos jazigos entre particulares, não 
existindo a transferência do Título de Concessão.
§ 1º O titular, seu espólio ou herdeiro do título de concessão, 
que não tenha mais interesse no bem, poderá vender o jazigo 
para o município, caso o titulo tenha sido adquirido de forma 
onerosa.
§ 2º O titular, seu espólio ou herdeiro do título de concessão, 
que não tenha mais interesse no bem que tenha recebido atra-
vés de doação do Município, deverá manifestar sua intenção 
de devolução junto a Divisão de Central de Triagem. 
Art. 3º O terreno adquirido através de terceiros, retornará ao 
patrimônio do município, sem nenhum pagamento ao detentor 
do Título de Concessão. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas disposições em contrário. 

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2642/2017
Extingue da estrutura organizacional do Município, Quadro dos 
Servidores da Saúde, o cargo de Auxiliar de Enfermagem e 
amplia em 20 o número de vagas para o cargo de Técnico em 
Enfermagem

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam extintas 25 (vinte e cinco) vagas do cargo de 
Auxiliar de Enfermagem que compõe o Quadro dos Servidores 
Públicos de provimento efetivo da Saúde do Município de Gua-
rapuava, definido pela Lei Municipal nº 2515/2016.
Parágrafo único. As vagas extintas no caput deste artigo não 
se encontram preenchidas na data de publicação desta Lei.
Art. 2º Criam-se 20 (vinte) vagas para o cargo de Técnico em 

Enfermagem para compor o Quadro dos Servidores Públicos 
de provimento efetivo da Saúde do Município de Guarapuava, 
estabelecido na Lei 2515/2016, ampliando para 80(oitenta) as 
vagas para o cargo.
Parágrafo único. O número de vagas criadas no caput deste 
artigo é acrescido àqueles já existentes e seguem as atribui-
ções, sistema remuneratório, forma de provimento e demais 
normas estabelecidas na Lei Municipal nº 2515/2016.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2646/2017
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas e a incluir ativi-
dade no Plano Plurianual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº 2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual nº 
2596/2016, através de créditos adicionais especiais.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a incluir a seguinte atividade 
no Plano Plurianual – PPA, na Lei das Diretrizes Orçamentárias 
- LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA:
I. Atividade 095 – Execução de Convênios - Fonte 943 – Aten-
ção às Famílias dos Adolescentes internados por medidas so-
cioeducativas - AFAI Convênio 065/2014 - Unidade Orçamen-
tária: 15.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
Art. 2º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) conforme especifica-
do:
Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal de 
Assistência Social – 
FMAS

Classificação 
funcional

08.243.0019.2095 Execução de Con-
vênios

Natureza da 
despesa

3.3.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros - PJ

Fonte de re-
cursos

Vinculados 943

Valor R$ 67.200,00
Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal de 
Assistência Social – 
FMAS

Classificação 
funcional

08.243.0019.2095 Execução de Con-
vênios
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LEI Nº 2647/2017
Autoriza o poder Executivo a incluir despesas no Plano Plu-
rianual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual nº 2596/2016, através 
de créditos adicionais  especiais

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de R$ 
230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de Viação 
Obras e Serviços 
Urbanos

Classificação 
funcional

15.451.0015.2071 Atividades da Se-
cretaria de Viação 
Obras e Serviços 
Urbanos

Natureza da 
despesa

3.3.90.96 Ressarcimento de 
Despesas de Pesso-
al Requisitado

Fonte de re-
cursos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0

Valor R$ 230.000,00

Art. 2° Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultante do cancela-
mento parcial da seguinte dotação, conforme se especifica:  
Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de Viação 
Obras e Serviços 
Urbanos

Classificação 
funcional

15.451.0015.2071 Atividades da Se-
cretaria de Viação 
Obras e Serviços 
Urbanos

Natureza da 
despesa

3.1.90.11 Vencimentos e 
Vantagens Fixas – 
Pessoal

Fonte de re-
cursos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 - conta 668

Valor R$ 230.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2648/2017
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de locação de 
imóvel urbano para atendimento do “Projeto Casa do Povo da 
Rua – Vida por Vidas”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo do Município fica autorizado a cele-
brar contrato de locação de imóvel urbano, o qual ficará com 
sua utilização vinculada às atividades do projeto social denomi-
nado “Casa do Povo da Rua – Vida por Vidas”.
§ 1º O projeto social mencionado no caput é desenvolvido e 
organizado pela Paróquia Santa Cruz e Nossa Senhora das 
Dores, localizada no Bairro Santa Cruz, Município de Guara-
puava.
§ 2º O imóvel a ser locado será utilizado, precipuamente, para 
o oferecimento de pernoite, banho e refeições às pessoas em 
situação de vulnerabilidade social atendidas pelo referido pro-
jeto.
Art. 2º O valor máximo a ser desembolsado pelo Poder Execu-
tivo para os fins desta Lei será equivalente a R$ 2.000,00 (dois 
mil reais).
§ 1º O valor mencionado no caput poderá ser atualizado em 
intervalos de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação 
desta Lei.
§ 2º A atualização mencionado no § 1º será efetivada via De-
creto, em montante nunca superior ao percentual acumulado 
pelo índice oficial de correção monetária nos 12 (doze) meses 
anteriores à data em que se proceder à atualização.
Art. 3º O Projeto “Casa do Povo da Rua – Vida por Vidas”, por 
meio de seu responsável, fará a indicação de, no mínimo, 03 
(três) imóveis para os fins previstos nesta Lei.
Parágrafo único. O contrato de locação recairá sobre o imóvel 
que apresentar o menor valor de aluguel.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2649/2017
Dispõe sobre a reserva de vagas para as mulheres nas em-
presas prestadoras de serviços na área da construção civil ao 
Município de Guarapuava.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a contratação de mulheres, em 
caráter de aprendizagem, no ramo da construção civil com re-
serva de vagas de empregos nas empresas prestadoras de 
serviço ao Município de Guarapuava.
Art. 2º As empresas que prestarem serviços de construção civil 

Natureza da 
despesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Permanente

Fonte de re-
cursos

Vinculados 943

Valor R$ 16.800,00

Art. 3° Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes do superávit e 
tendência de excesso de arrecadação na fonte 943 – Atenção 
às Famílias dos Adolescentes internados por medidas socioe-
ducativas - AFAI.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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ao Município de Guarapuava deverão reservar no mínimo 10% 
(dez por cento) das vagas do seu quadro de empregados às 
mulheres.
§ 1º As mulheres contratadas pelas empresas do ramo da 
construção civil deverão ser preferencialmente, àquelas que 
participaram de curso profissionalizante ofertado pelo Municí-
pio de Guarapuava.
§ 2º A empresa prestadora de serviços de construção civil que 
pretende participar em processos licitatórios, ou assemelha-
dos, promovidos pelo Município de Guarapuava deverá fazer 
prova da exigência consignada no caput deste artigo, no mo-
mento da assinatura do contrato.
§ 3º Os editais de licitação e os contratos celebrados por força 
de processo licitatório, ou assemelhados, deverão estabelecer 
cláusula que contenha a determinação prevista no caput deste 
artigo.
§ 4º A observância do percentual de vagas reservadas por esta 
Lei dar-se-á durante todo o período da prestação de serviços, 
e aplicar-se à para os cargos de auxiliar de pedreira, auxiliar de 
eletricista, auxiliar de azulejista, auxiliar de pintora e auxiliar de 
encanadora.
§ 5º A relação de cargos mencionados no parágrafo anterior 
não constitui rol taxativo, podendo ser revista por meio de De-
creto Municipal, desde que o cargo a ser acrescido correspon-
da, preferencialmente, a cursos de qualificação profissional 
ofertado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulhe-
res.
Art. 3º Na hipótese de impossibilidade de preenchimento do 
percentual de vagas previsto no caput do artigo 2º, a empre-
sa prestadora de serviços comunicará o fato à Secretaria de 
Políticas Públicas para as Mulheres, a qual, após concluir pela 
veracidade de tal comunicação, emitirá declaração que dispen-
sará a empresa do cumprimento da cota.
Art. 4º O disposto nesta Lei observará as hipóteses de renova-
ção de contratos já vigentes, ou a celebração de aditivos e/ou 
aditamentos contratuais.
Art. 5º O contrato de trabalho celebrado com amparo nesta 
Lei é especial, ajustado por escrito, em que o empregador se 
compromete a assegurar à mulher uma formação profissional 
técnica sem discriminação de gênero, e a mulher se compro-
mete a executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias 
a essa formação.
§1º A formação técnico-profissional a que se refere o caput 
deste artigo caracteriza-se por atividades práticas, metodica-
mente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, 
desenvolvidas no ambiente de trabalho.
§ 2º Para a formação técnico-profissional da mulher o empre-
gador disponibilizará pessoa qualificada que será encarregada 
para instruir e acompanhar a mulher no cargo a ser desempe-
nhado.
Art. 6º As relações entre as empresas prestadoras de serviços 
e seus empregados serão regidas pela Constituição Federal e 
pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, com a obser-
vância de todos os deveres e direitos previstos no ordenamen-
to jurídico.
Art.7º É garantida à mulher gestante a estabilidade no traba-
lho, conforme o disposto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, dos 
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 8º É vedada a remuneração salarial diferenciada entre ho-
mens e mulheres que ocupem o mesmo cargo e/ou função, 
desde que tal distinção seja fundada única e exclusivamente 
na distinção de gênero.
Art. 9º As empresas prestadoras de serviços ao Município no 
ramo da construção civil deverão comprovar que dispuseram 
de todos os meios cabíveis para o cumprimento desta Lei.
Art. 10. Os casos omissos poderão ser regulamentados por 

decreto pelo chefe do poder executivo.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2650/2017
Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar parte de área 
de 445,18m² do imóvel objeto da matrícula n° 14.510 do 3º 
SRI desta Comarca e, permutar com a área de 286,65m² do 
imóvel objeto da matrícula nº 20.835 do 3º SRI, da Comarca 
de Guarapuava.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESAFE-
TAR a área de 286,65m² (duzentos e oitenta e seis vírgula ses-
senta e cinco metros quadrados) objeto da matrícula nº 20.835 
do Serviço de Registro de Imóveis - 3º Ofício da Comarca de 
Guarapuava, de propriedade do Município de Guarapuava.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a PER-
MUTAR a área constante no Art. 1º da presente Lei, avaliado 
em R$ 112.510,12 (cento e doze  mil, quinhentos e dez reais e 
doze centavos) com parte da área de 445,18m² (quatrocentos 
e quarenta e cinco vírgula dezoito metros quadrados), do total 
de 800,00m² (oitocentos metros quadrados), de propriedade de 
Francisco Osmar Pereira Leuch, objeto da matrícula n° 14.510 
do Serviço de Registro de Imóveis - 3º Ofício da Comarca de 
Guarapuava, avaliado em R$ 106.050,78 (cento e seis  mil, 
cinqüenta reais e setenta e oito centavos).
Art. 3 º A diferença dos valores, apurada entre os dois imóveis 
permutados, será integralizada por Francisco Osmar Pereira 
Leuch, proprietário do imóvel descrito no Art. 1º da presente 
Lei, no momento de assinatura da Escritura Pública.
Art. 4º As despesas de escrituração e registro serão pagas 
pelo Município, com dotação orçamentária própria, ficando 
isento o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imó-
veis - ITBI.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2651/2017
Dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas consideradas 
afrodescendentes, deficientes e oriundos da rede pública de 
ensino em testes seletivos para contratação de estagiários, de 
acordo com o acórdão do TST-RR-294800-13.2009.5.09.0659, 
no Município de Guarapuava.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam reservadas aos estudantes considerados afro-
descendentes o mínimo de 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas nos testes seletivos para provimento de vagas 
para estagiários remunerados, efetuados pelo Poder Público 
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Municipal de Guarapuava, nos termos do acórdão do TST-
-RR-294800-13.2009.5.09.0659.
§ 1º Para efeitos desta lei considerar-se-á afrodescendente 
aquele que assim se declare expressamente, identificando-se 
como de cor preta ou parda, a raça etnia negra. 
§ 2º A informação do candidato integrará os registros cadas-
trais de ingresso dos estagiários, sendo analisado pela comis-
são do teste seletivo.
§ 3º A fixação do número de vagas reservadas aos afrodescen-
dentes e respectivo percentual far-se-á pelo total de vagas no 
edital de abertura do teste seletivo e se efetivará no processo 
de contratação.
§ 4º Quando o número de vagas reservadas aos afrodescen-
dentes resultar em fração, arredondar-se-á para o número intei-
ro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior a 
0,5 (zero vírgula cinco), ou para número inteiro imediatamente 
inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
Art. 2º Ficam reservadas aos estudantes considerados defi-
cientes o mínimo de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas 
nos testes seletivos para provimento de vagas para estagiá-
rios remunerados, efetuados pelo Poder Público Municipal de 
Guarapuava, nos termos da Lei Federal nº 11.788/2008 e do 
acórdão do TST-RR-294800-13.2009.5.09.0659.
§ 1º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem im-
pedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 2º A informação do candidato integrará os registros cadas-
trais de ingresso dos estagiários, sendo avaliado o laudo que 
comprove a deficiência pela comissão técnica. 
§ 3º A fixação do número de vagas reservadas aos estudantes 
deficientes e respectivo percentual far-se-á pelo total de vagas 
no edital de abertura do teste seletivo e se efetivará no proces-
so de contratação.
§ 4º Quando o número de vagas reservadas aos estudantes 
deficientes resultar em fração, arredondar-se-á para o núme-
ro inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou 
maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para número inteiro imedia-
tamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula 
cinco).
Art. 3º Ficam reservadas para os estudantes da rede 
pública de ensino, nos termos do acórdão do TST-
-RR-294800-13.2009.5.09.0659:
I - 70% (setenta por cento) das vagas para estudantes de nível 
médio;
II - 50% (cinquenta por cento) das vagas para estudantes que 
cursem nível superior, oriundos do nível médio em rede pública 
de ensino.
§ 1º Para fins de comprovação para contratação do que se 
refere o inciso I, o estudante deverá comprovar no ato da con-
tratação, por meio de declaração, que está matriculado em ins-
tituição da rede pública de ensino.
§ 2º Para fins de comprovação para contratação do que se 
refere o inciso II, o estudante deverá apresentar certificado de 
conclusão de curso de nível médio em instituição da rede pú-
blica de ensino.
§ 3º A informação do candidato integrará os registros cadas-
trais de ingresso dos estagiários, sendo avaliada a declaração 
e/ou certificado de conclusão de curso no ato da contratação 
pelo setor responsável pela contratação de estagiários remu-
nerados.
Art. 4º Detectada a falsidade na declaração a que se referem 
os artigos anteriores, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei, 
sujeitando-se, ainda:
I - Se já contratado para a vaga que concorreu na reserva de 

vagas aludidas nos arts. 1º, 2º ou 3º utilizando-se da declara-
ção inverídica, à pena disciplinar de rescisão contratual;
II - Se candidato, à anulação da inscrição no teste seletivo e de 
todos os atos daí decorrentes.
Parágrafo único. Será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa ao estudante perante a comissão de seleção.
Art. 5º Na hipótese de não preenchimento das vagas previstas 
nos arts. 1º, 2º ou 3º elas serão revertidas para os demais can-
didatos qualificados no certame, observada a respectiva ordem 
de classificação.
Art. 6º As disposições desta Lei não se aplicam àqueles testes 
seletivos cujos editais de abertura foram publicados anterior-
mente à sua vigência.
Art. 7º Os casos omissos desta lei poderão ser regulamenta-
dos por decreto pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2652/2017
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual nº 2596/2016, através 
de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o poder Executivo a abrir no orçamento do Mu-
nicípio de Guarapuava, por meio de Decreto, a seguinte dota-
ção orçamentária, com crédito adicional especial no valor de 
R$ 13.130,48 (treze mil cento e trinta reais e quarenta e oito 
centavos) conforme especificado:

Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal 
de Assistência 
Social – FMAS

Classificação 
funcional

08.244.0019.1042 Implantar CRAS e 
CREAS

Natureza da 
despesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Vinculados 939

Valor R$ 13.130,48

Art. 2° Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência 
de excesso de arrecadação na fonte 939 – PTTS – FAR, em 
conformidade com o parágrafo 3º, Artigo 43, da Lei 4.320/64 
e inciso II, parágrafo 2º, Artigo 7º da Lei Municipal 2596/2016.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2653/2017
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual nº 2596/2016, através 
de créditos adicionais suplementares.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o poder Executivo autorizado a abrir crédito adicio-
nal suplementar no orçamento do Município de Guarapuava, 
para o exercício financeiro de 2017, por meio de Decreto, a 
seguinte dotação orçamentária no valor de R$ 500.000,00 (qui-
nhentos mil reais):
Unidade Orça-
mentária

07.01 Secretaria de Es-
portes e Recreação

Classificação 
funcional

27.812.0009.2015 Atividades da Se-
cretaria de Esportes 
e Recreação

Natureza da 
despesa

3.3.90.39 Outros Serviços de 
Terceiros - PJ

Fonte de re-
cursos

Livres 0 – conta 401

Valor R$ 500.000,00

Art. 2° Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultante do cancela-
mento parcial da seguinte dotação, conforme se especifica:
Unidade Orça-
mentária

07.01 Secretaria de Es-
portes e Recreação

Classificação 
funcional

27.812.0009.1006 Construir Espaços 
de Múltiplo Uso

Natureza da 
despesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Livres 0 – conta 382

Valor R$ 500.000,00

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2654/2017
Autoriza o poder Executivo a incluir despesas no Plano Plu-
rianual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual nº 2596/2016, através 
de créditos adicionais especiais16, através de créditos adicio-
nais suplementares.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

18.01 Secretaria de Pla-
nejamento

Classificação 
funcional

04.122.0004.2004 Atividades da Se-
cretaria de Planeja-
mento

Natureza da 
despesa

3.3.90.96 Ressarcimento de 
Despesas de Pes-
soal Requisitado

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0

Valor R$ 200.000,00

Art. 2° Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultante do cancela-
mento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:  

Unidade Orça-
mentária

18.01 Secretaria de Pla-
nejamento

Classificação 
funcional

04.122.0004.2004 Atividades da Se-
cretaria de Planeja-
mento

Natureza da 
despesa

3.1.90.11 Vencimentos e 
Vantagens Fixas - 
Pessoal

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 1294

Valor R$ 160.000,00

Unidade Orça-
mentária

18.01 Secretaria de Pla-
nejamento

Classificação 
funcional

04.122.0004.2004 Atividades da Se-
cretaria de Planeja-
mento

Natureza da 
despesa

3.1.91.13 Obrigações Patro-
nais

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 1296

Valor R$ 10.000,00

Unidade Orça-
mentária

18.01 Secretaria de Pla-
nejamento

Classificação 
funcional

04.122.0004.2004 Atividades da Se-
cretaria de Plane-
jamento

Natureza da 
despesa

3.3.90.36 Outros Serviços 
de Terceiros - PF

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 1299

Valor R$ 30.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2655/2017
Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 2018-2021 para o Muni-
cípio de Guarapuava, e estabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o quadri-
ênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, 
da CRFB/1988, estabelecendo para o período os programas 
com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de 
recursos a serem aplicados em despesas correntes, de capital 
e outras delas decorrentes e despesas de duração continuada, 
na forma dos Anexos I, II, III e IV e de Ações Validadas.
Art. 2º O Plano Plurianual 2018-2021 reflete as políticas pú-
blicas e organiza a atuação governamental, estruturado em 
Programas orientados para a consecução dos objetivos estra-
tégicos. 
§ 1º Os Programas representam o elemento de integração en-
tre o Plano e o Orçamento. 
§ 2º As ações orçamentárias correspondem aos projetos, ativi-
dades e operações especiais constantes dos orçamentos anu-
ais.
§ 3º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusiva-
mente nas leis orçamentárias anuais.
Art. 3º A exclusão de programas constantes desta Lei, bem 
como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Po-
der Executivo, através de Projeto de Lei.
Art. 4º Fica o poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou 
excluir indicadores e respectivas metas do Plano Plurianual, 
desde que estas modificações contribuam para a realização 
do objetivo do Programa, mediante autorização do Poder Le-
gislativo.
Art. 5º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamen-
tárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei 
orçamentária anual ou de seus créditos adicionais suplemen-
tares e especiais por meio de ato próprio, apropriando-se aos 
programas as modificações consequentes, mediante autoriza-
ção do Poder Legislativo.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste 
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas 
orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de va-
lor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária 
Anual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias vigente.
Art. 6º O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações 
promovidas pelas leis orçamentárias anuais e suas alterações, 
bem como mudanças econômicas e sociais, fica autorizado a:
I - alterar o valor global do Programa e Ações (incluir, excluir ou 
alterar iniciativas orçamentárias e seus respectivos atributos); 
II - adequar a quantidade da meta física de iniciativa orçamen-
tária para compatibilizá-la com alterações nos recursos efetiva-
das pelas leis orçamentárias; 
III - incluir, excluir ou alterar no orçamento iniciativas decorren-
tes de aprovação de operações de crédito, necessárias à exe-
cução dos programas financiados, tendo como limite o valor do 
empréstimo e respectiva contrapartida, mediante autorização 
do Poder Legislativo.
Art. 7º Cabe a Secretaria Municipal de Finanças estabelecer 
normas complementares para a gestão, monitoramento e ava-
liação do PPA 2018-2021.
Art 8º As estimativas de recursos dos Programas e Ações 
constantes dos Anexos desta Lei são referenciais e foram es-
timadas e fixadas de modo a conferir consistência ao Plano 
Plurianual, não se constituindo em limites à programação das 
receitas e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.
Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabe-

lecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os 
ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.
Art. 9º Os procedimentos orçamentários anuais constituem 
atualizações automáticas do Plano Plurianual.
Art. 10. Fica o poder Executivo autorizado por ato próprio, a 
atualizar pelo índice inflacionário anual (IGPM, INPC, IPCA ou 
outro que venha substituí-los) o valor estimado das receitas e 
despesas no PPA 2018-2021.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018, 
revogadas as disposições em contrário. 

Guarapuava, 12 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 577/2017

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a 
presidência da primeira, para comporem a Comissão de Des-
carte em Geral, do Município de Guarapuava: 
I - Scheila Aparecida K. Schwans, matrícula nº 16431-3, cargo 
Contador;
II - Maria Ines Paganini, matrícula nº 17349-5, cargo Oficial 
III - Angelita Machado Soldan– Bióloga;
IV – Margarete Aparecida Felema – Oficial Administrativo;
V – Suzana de Souza Chagas Lima - Professora
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 074/2016 e Portaria 561/2017.

Guarapuava, 14 de julho de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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