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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 02 de abril de 2020
Veiculação: 02 de abril de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1812

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3040/2020

LEIS

Altera a redação do Inciso I, do Art. 16 da Lei Municipal 
2373/2014.
(Elcio José Melhem)

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 alterado o Inciso I, do Art.16 da Lei Municipal 
2373/2014, que passa a ter a seguinte redação:  
“I - Idade máxima de 12 (doze) anos, contados a partir da emis-
são do primeiro Certificado de Registro e Licenciamento de Ve-
ículos - CRLV”   

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.  

Guarapuava, 13 de março de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3041/2020
Denomina a “Travessa 01, Código18379”, situada no Bairro 
dos Estados de “Luiza Fabris Penteado”. 
(João Carlos Gonçalves)

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 denominada a “Travessa 01, Código 18379”, situa-
da no Bairro dos Estados de “Luiza Fabris Penteado”.   

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando quaisquer  disposições contrárias.  

Guarapuava, 13 de março de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3042/2020
Dispõe sobre normas para declaração de utilidade pública de 
sociedades civis, associações e fundações constituídas no Mu-
nicípio de Guarapuava e revoga lei. 
(João Carlos Gonçalves)

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 concessão de título de utilidade pública no Município 
de Guarapuava, regula-se pelas disposições dessa lei. Pará-
grafo único. A proposta de declaração de utilidade pública deve 
ser objeto de projeto de lei ordinária e não poderá ter por objeto 
mais de uma entidade.   

Art. 2º As Sociedades Civis, as Associações e as Fundações 
constituídas no Município de Guarapuava, ou que aqui exer-
çam suas atividades através de representações, e que visem 
exclusivamente servir desinteressadamente à coletividade po-
derão ser declaradas de utilidade pública, provados os seguin-
tes requisitos:  
a) que se constituiu no Município; 
b) que tem personalidade jurídica;  
c)que esteve em efetivo e contínuo funcionamento, 1 (um) ano 
imediatamente anterior com exata observância dos Estatutos;  
d) que não são remuneradas, por qualquer forma, os cargos de 
Diretoria e que não distribui lucros, bonificações ou vantagens 
a dirigentes, mantenedores ou associado, sob nenhuma forma 
de pretextos;  
e) que, comprovadamente, mediante a apresentação de rela-
tórios, promove a educação ou exerce atividades de pesquisa 
cientificas, ou filantrópicas, estas de caráter geral ou indiscri-
minado;  
f)que seus diretores possuam folha corrida e moralidade com-
provada;
g) que se obriga a publicar, semestralmente, a demonstração 
da receita obtida e da despesa realizada no período anterior. 
§ 1º A falta de qualquer dos documentos enumerados neste 
artigo importará no 
arquivamento do processo.  
§ 2º Fazem exceção à carência exigida na alínea c deste artigo, 
as entidades que mantenham regime de desenvolvimento nas 
áreas de assistência à saúde, educação, deficientes e as de 
incentivo a pesquisa, tecnologia, meio ambiente e cultura.   

Art. 3º As entidades declaradas de utilidade pública, serão 
inscritas no Cadastro Geral do Departamento de Promoção 
Social, órgão da Secretaria de Saúde e Promoção Social do 
Município, o qual receberá e averbará a remessa dos relatórios 
circunstanciados, a que ficam obrigadas as entidades a apre-
sentarem anualmente os serviços prestados à coletividade no 
período anterior.  

Art. 4º Devem acompanhar os projetos de lei os seguintes do-
cumentos: 
I - Cópia do registro do estatuto;  
II- Cópia autenticada da ata de eleição da diretoria;  
III- Relatório detalhado das atividades em que fique evidencia-
do a prestação de serviços;  
IV- Declaração de que os diretores não são remunerados e que 
a entidade não distribui lucros ou vantagens; V- Cópia da ata 
de fundação;   
VI- Declaração da diretoria da entidade que a mesma se obriga 
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LEI Nº 3043/2020
Institui o Programa “Aluguel Social Emergencial” para abrigar 
famílias que se encontram em área de risco.

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 instituir o 
“Programa Aluguel Social Emergencial” especificamente para 
atender as famílias em vulnerabilidade social e que ocupam 
área pública de extremo risco no entorno do Aeroporto Muni-
cipal.

Art. 2º A família a ser beneficiada no presente programa de-
verá estar residindo na área, que será comprovada através de 
vistoria técnica e relatório fotográfico.

Art. 3º A família a ser beneficiada no presente programa deve-
rá comprovar sua vulnerabilidade econômica que, será anali-
sada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Habitação 
e Urbanismo, a qual emitirá relatório técnico social atestando o 
seu enquadramento.

Art. 4º O pagamento do aluguel social emergencial de que trata 
o Artigo 1º será pelo período de 12 (doze) meses, contados a 
partir da assinatura do contrato de locação.
Parágrafo único. A família beneficiada terá que celebrar con-
trato de locação com o locador, proprietário do imóvel, apre-
sentando a Secretaria Municipal de finanças do Município de 
Guarapuava para o recebimento do valor do aluguel.

Art. 5º O valor a ser instituído neste programa será de até R$ 
750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais para cada famí-
lia beneficiada.
I – a família beneficiada deverá apresentar a comprovação do 
pagamento do aluguel junto a Secretaria Municipal de Finan-
ças até o décimo dia de cada mês subsequente ao vencimento;
II – caso a família opte por um imóvel cujo valor do aluguel seja 

superior ao estipulado no programa, essa deverá complemen-
tá-lo com recursos próprios.

Art. 6º Os imóveis com contrato de locação amparados nesta 
Lei estarão isentos do recolhimento do IPTU.

Art. 7º A família beneficiada deverá estar incluída no Progra-
mas Habitacionais do Município e receberá ao final do Aluguel 
Social uma unidade habitacional.
Parágrafo único. A transferência destas unidades habitacionais 
para as famílias terá a isenção do imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis – ITBI.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de março de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 7837/2020
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, atendendo ao 
que determina o Artigo 12, da Lei Federal Nº 6766, de 19 de 
dezembro de 1979, o Artigo 15 da Lei Municipal Nº 45, de 24 
de dezembro de 1987, a Lei Municipal Nº 2074, de 23 de no-
vembro de 2012, o Artigo 3 da Lei Federal Nº 9785, de 29 de 
janeiro de 1999, e a Lei Municipal Complementar Nº 69/2016 e 
suas alterações

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Loteamento denominado 
RESIDENCIAL PARQUE DAS CEREJEIRAS, de proprieda-
de de Oswaldo Rodrigues Barbosa, CPF: 278.402.558-68; 
Residencial Parque das Cerejeiras Urbanizadora, CNPJ: 
34.179.968/0001-49 e Loteadora II SPE EIRELI, CNPJ: 
34.167.158/0001-72, objeto da Matrícula Nº 24.563, do Servi-
ço de Registro de Imóveis do 1º Ofício, analisado através dos 
protocolos de  consulta prévia 10.535/2017 e Projeto Definitivo 
de Loteamento 20.652/2019, com a totalidade de 538.793,30 
metros quadrados, constituído de 61 (Sessenta e Uma) Qua-
dras, totalizando 1.396 (Hum mil trezentos e Noventa e Seis) 
Lotes Residenciais e Áreas Institucionais, com área total de 
54.082,28 metros quadrados, localizado no Distrito Sede, Ci-
dade de Guarapuava, Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, conforme Projeto e Memorial Descritivos constantes 
da pasta do loteamento, devidamente aprovada nesta munici-
palidade.

Art. 2º Ficam de Domínio Público do Município de Guara-
puava, as Áreas Destinadas ao Sistema de Circulação, com 
162.760,22 metros quadrados, Destinadas à Implantação de 
Equipamentos Públicos Urbanos e Comunitários, bem como à 
Espaços Livres de Uso Público, com 54.082,28 metros quadra-
dos, e área de preservação permanente com 37.568,84, totali-
zando 254.411,34 metros quadrados, devendo a transferência 
de domínio acontecer no ato dos respectivos registros, sem 
quaisquer ônus ao Município, inclusive dispensando-se os ins-
trumentos de escritura pública.

Art. 3º As obras de infraestrutura são de responsabilidade do 
empreendedor, e o compromisso de sua execução será garan-

a publicar semestralmente a demonstração da receita obtida e 
da despesa realizada no período anterior;  
VII- Relatório circunstanciado das atividades da entidade.   

Art. 5º Será cassada a declaração de utilidade pública da enti-
dade que comprovadamente:  
I- Deixar de apresentar, durante 3 (três) anos consecutivos, 
sem motivo justificado, o relatório a que se refere o artigo 2º 
desta Lei;  
II- Deixar ou se negar a prestar os serviços compreendidos nos 
fins estatutários para a qual foi constituída;  
III- Remunerar, sob qualquer forma, os membros da sua Di-
retoria ou conceder e distribuir lucros, bonificações ou outras 
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados.
Parágrafo único. O pedido de cassação deverá ser acompa-
nhado de relatório fundamentado apresentando existência de 
um dos requisitos sendo necessário o contraditório.   

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada a lei n.º 
38/1986 e disposições em contrário.  

Guarapuava, 13 de março de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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tido através de termo de compromisso de execução de infra-
estrutura com caução dos lotes de acordo com cronograma e 
orçamento de obras, firmado junto ao Município, bem como de 
acordo com os projetos aprovados de infraestrutura constantes 
da pasta de aprovação do loteamento.  

Art. 4º Os lotes e quadras referentes à matrícula n° 24.563 – 1º 
Ofício são:

QUADRAS LOTES
6 1
9 1 ao 29

22 1
34 23 e 28
35 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31, 32
36 26
38 5 ao 35
39 27
42 23
53 9

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 31 de março de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 245/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, para dirigirem veículos leves 
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em ra-
zão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades 
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de julho 
de 2020:
I -Adriano Saroa Ramos – Carteira de Habilitação nº 
03792819583;
II - Alexandre Ribas - Carteira de Habilitação nº 03845617939;
III -Alexandre Fernando de Souza - Carteira de Habilitação nº 
01412134188;
IV -Altair Angelo dos Santos – Carteira de Habilitação nº 
00956399590;
V -Bruna Tembil Marques Batista – Carteira de Habilitação nº 
05058217032;
VI -Carlos Alberto Schimanski Junior – Carteira de Habilitação 
nº 01988239400;
VII -Jair Kultz Junior – Carteira de Habilitação nº 02449322477;
VIII -José Airton Klosovski – Carteira de Habilitação nº 
00739960894;
IX -Marcos Sakai – Carteira de Habilitação nº 00820086389;
X -Maria Fernanda Fedalto Moraes – Carteira de Habilitação nº 
04343647210;
XI -Mariele da Silva Amaral – Carteira de Habilitação 

nº03586472686;
XII -Rodrigo Cordova – Carteira de Habilitação nº 01413959930;
XIII -Sabina Curi – Carteira de Habilitação nº 04161155217.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 24 de março de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná,  declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _________ de__________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 262/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Constituir a Comissão Médica Especializada em Orien-
tação e Recomendação de Medidas de Enfretamento a Pande-
mia Ocasionada pelo COVID-19, designando os profissionais, 
abaixo relacionados, a partir de 30/03/2020:
I - Dr. Alcides Mendes Botelho Filho, infectologista; 
II - Dr. Anderson Vinícius Kugler Fadel, oncologista;
III - Dr. David Livingstone Alves Figueirado, cirurgião cabeça 
e pescoço e coordenador do curso de medicina na Unicentro; 
IV - Dr. Edson Bruck Warpechowski, cirurgião e gastroentero-
logista;
V - Dr. Eduardo Borges, cirurgião cardíaco e diretor clínico do 
HSVP; 
VI - Dr. Frederico Virmond Neto, delegado do Conselho Regio-
nal de Medicina em Guarapuava e representante do Instituto 
Virmond;
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VII - Dr. Guilherme Ribas Taques, patologista;
VIII - Dr. Gustavo Tomazi, neurologista; 
IX - Dr. João Paulo Zattar, pediatra; 
X - Dr. Jonilson Antônio Pires, Diretor do Departamento de Ur-
gência e Emergência;
XI - Dra. Regina Maura Diniz, pediatra; 
XII - Dr. Rodrigo Lagos, clínico geral e coordenador SAMU;
XIII - Dra. Simone Ferreira Dieguez de Paula, pneumologista.
Parágrafo único. Fica designado como presidente da comissão 
o profissional Dr. Edson Bruck Warpechowski.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 30 de março de 2020, revogando as 
disposições em contrário.

Guarapuava, 31 de março de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 263/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar o inciso X do art. 2º da Portaria nº 017/2018 e 
excluir a gratificação de encargo especial de aporte pedagógi-
co da servidora Érika Leão dos Santos, matrícula nº 17324-0, 
a partir de 03/02/2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 03/02/2020, revogando as dis-
posições em contrário.

Guarapuava, 01 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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