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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 19 de junho de 2020
Veiculação: 19 de junho de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1865

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2020

LEIS

Institui penalidades por descumprimento das medidas de enfre-
tamento decorrente do estado de emergência de Saúde Públi-
ca declarada e estabelece providências. 

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

Art. 1º Ficam instituídas as penalidades administrativas para 
as pessoas físicas ou jurídicas em caso de descumprimento 
de medidas de enfretamento ao novo coronavírus (COVID-19), 
durante o estágio de alerta epidemiológico, a ser decretado 
pelo Chefe do Poder Executivo, sem prejuízo das sanções de 
natureza cíveis ou penais.

Art. 2º Os estabelecimentos essenciais e não essenciais que 
descumprirem as medidas de enfretamento ao coronavírus-
-COVID-19 definidas pelos órgãos competentes ficarão su-
jeitos as seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente:
I – multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
em razão da legislação sanitária infringida;
II – interdição total;
III – cassação do alvará de funcionamento, em caso de reinci-
dência.
Art. 3º O proprietário, locatário, ou responsável pelo imóvel 
que estiver promovendo eventos ou reuniões, como batizado, 
festas de aniversário, casamento, confraternização, células re-
ligiosas e congêneres, que resultem em aglomeração de mais 
de um núcleo familiar, desrespeitando as medidas de enfre-
tamento ao novo coronavírus (COVID-19), durante o estágio 
de alerta epidemiológico, ficará sujeito a multa de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais). 
Parágrafo único. A multa prevista no caput será aplicada em 
dobro quantas vezes ocorrer a reincidência.

Art. 4º As multas aplicadas e não quitadas junto ao Poder Exe-
cutivo se sujeitarão a inscrição em divida ativa e em execuções 
judiciais.
Art. 5º Eventual valor a ser arrecadado com as multas será 
destinado as despesas de combate da COVID-19.

Art. 6º As medidas de enfretamento de saúde pública poderão 
ser estabelecidas em leis, decretos e portarias, sendo as pena-
lidades previstas nesta lei devidamente aplicadas em caso de 
descumprimento.  

Art. 7º A população poderá denunciar as infrações ocorridas 
durante o estágio epidemiológico por meio dos canais que se-
rão disponibilizados pelo Poder Executivo.  

Art. 8º Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto do Po-
der Executivo.

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando disposições em contrário.

Guarapuava, 19 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 124/2020
Autoriza, em atendimento ao artigo 9º, § 2º, da Lei Comple-
mentar Federal nº 173/2020, a suspensão dos pagamentos 
das contribuições previdenciárias patronais do Município de 
Guarapuava, suas Autarquias e Fundações, com vencimento 
entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.

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

Art. 1º Ficam suspensos os pagamentos das contribuições 
previdenciárias patronais e/ou congêneres do Município de 
Guarapuava, suas Autarquias e Fundações, com vencimento 
entre 1º de março e 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, 
devidas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Guarapuava – GUARAPUAVA-PREV, criado pela 
Lei Complementar Municipal nº 012 de 21 (vinte e um) de de-
zembro de 2004 (dois mil e quatro).
§1º Os valores das contribuições mencionadas no caput serão 
destinados de forma prioritária:
I – ao pagamento do adicional de décimo terceiro vencimento 
devido aos servidores do quadro geral do Município de Guara-
puava, previsto no artigo 89 da Lei Complementar Municipal Nº 
120, de 18 (dezoito) de março de 2020 (dois mil e vinte);
II – ao custeio de medidas de enfrentamento à COVID-19.
§2º A forma de pagamento a ser estabelecida, será de acordo 
com a regulamentação federal a ser editada, ficando suspenso 
os prazos até 31 de dezembro de 2020. 

Art. 2º Esta Lei é editada de acordo com o permissivo legal 
contido no artigo 9º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 173, 
de 27 (vinte e sete) de maio de 2020 (dois mil e vinte), a qual 
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coro-
navírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Art. 3º Esta lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de março 
de 2020.

Guarapuava, 19 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3085/2020
Autoriza o Poder Executivo Municipal, a permutar imóveis 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 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar 
parte de área com 618,25 metros quadrados, de um total de 
1.051,25 metros quadrados, da Área Institucional II, de Domí-
nio Público do Município de Guarapuava, oriunda do Lotea-
mento Morada do Sol, conforme Matrícula 18398, pertencente 
ao Serviço de Registro de Imóveis do 3º ofício, ao qual está 
atribuído o valor venal de R$ 8.152,62 (oito mil cento e cin-
quenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Art. 2º Igual área deve ser recebida em permuta pelo Município 
de Guarapuava, conforme trata o Artigo 1º, será incorporada à 
Área Institucional IIR, dentro da Quadra 03, do loteamento Mo-
rada do Sol, alocada de acordo com a Lei Municipal nº 2671 de 
31 de agosto de 2017, através dos lotes 01 e 02, com áreas de 
293,25 metros quadrados e 325,00 metros quadrados, objetos 
das matrículas 24092 e 24093, ambos pertencentes ao Serviço 
de Registro de Imóveis do 3º Ofício, aos quais está atribuído 
o valor venal total de R$8.152,62 (oito mil cento e cinquenta e 
dois reais e sessenta e dois centavos).

Art. 3º Sobre a transação não haverá incidência de ITBI e to-
das as despesas decorrentes da presente permuta, correrão 
por conta exclusiva do requerente Fábio Ferreira.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 19 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3086/2020
Autoriza o poder Executivo a criar despesas e incluir projeto/
atividade no Plano Plurianual de 2018 a 2021, na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias nº 2957/2019 e na Lei Orçamentária Anual 
nº 3014/2019, 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 na Lei Municipal nº 
2655/2017 Plano Plurianual do Município de Guarapuava, para 
o Quadriênio 2018/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO  e na Lei Orçamentária Anual – LOA, conforme classi-
ficação funcional programática, 15.02.08.243.0019.1069 – Es-
truturação da Rede de Serviços do SUAS no 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$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) conforme especifica-
do:

Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Munici-
pal Assistência 
Social - FMAS

Classificação 
funcional

08.243.0019.1069 Estruturação da 
Rede de Serviços 
do SUAS

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

919

Valor R$ 115.000,00

Art. 3º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de 
arrecadação na fonte: 919 – SIGTV Estruturação Investimento, 
em conformidade com o inciso II, §§ 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 
4.320/64 e inciso II, § 2º, Artigo 7º da Lei Municipal 3014/2019.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3087/2020
Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar a área do 
imóvel descrito, para o cumprimento de acordo judicial.

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 Municipal fica autorizado a desafe-
tar a área de 775,17 m² (setecentos e setenta e cinco vírgula 
dezessete metros quadrados), correspondente a um terreno 
urbano de formato triangular, constituído pela Reserva Técnica 
da Quadra nº 01 do Loteamento denominado “Municipal Adão 
Kaminski”, bairro Morro Alto, no Município de Guarapuava/PR, 
medindo 6,93m + 2,12m totalizando 27,05m de frente para a 
Avenida Bento Camargo Ribas; na lateral esquerda de quem 
do terreno olha para a rua mede 16,97m + 49,03m totalizando 
66,00m e confronta com o DEZBI – Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda.; a lateral direita mede 57,59m e confronta com a Rua 
Nincia Maciel Ribas; na quadra formada pelas citadas ruas, 
sem benfeitorias; adquirido em maior porção por força de re-
gistro na Matrícula nº 13.298, atualmente objeto da Matrícula 
nº 27.164 do 3º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarapuava.

Art. 2º A desafetação tem por objeto o cumprimento de acor-
do judicial homologado no bojo do Processo nº 0007839-
35.2018.8.16.0031, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda 
Pública de Guarapuava.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 19 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3088/2020
Institui o Programa Fomenta 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 instituído o Programa Fomenta Guarapuava, que 
tem por objetivos:
I - possibilitar o acesso ao crédito, incentivando a geração de 
emprego e renda, aos microempreendedores individuais, em-
preendedores de micro e pequenas empresas, bem como em-
preendedores pessoas físicas, que serão incentivados à for-
malização de seus negócios; 
II - promover a inclusão e acesso a serviços financeiros; e
III - apoiar os empresários de Guarapuava que passarão por 
momentos de dificuldade em razão da baixa atividade econô-
mica, face às medidas de emergência e combate a COVID-19.
§ 1º Para consecução dos objetivos, o Programa Fomenta 
Guarapuava  por meio da Agência do Empreendedor repassa-
rá orientações quanto a obtenção e utilização do crédito.
§ 2º Para consecução do objetivo de que trata o inciso II do 
caput deste artigo, entende-se por inclusão financeira:
I - a expansão e a melhoria do acesso da população no desen-
volvimento de atividades econômicas;
II - adequação da oferta dos serviços financeiros de microcrédi-
to e possibilidade de isenção de juros, especialmente aos em-
preendedores de pequenos negócios; e
III - realização de parcerias com instituições financeiras que 
trabalham com acesso ao crédito.

Art. 2º O Programa Fomenta Guarapuava consistirá em subsí-
dio financeiro que corresponderá até a totalidade do valor dos 
juros remuneratórios das operações de crédito realizadas.
§ 1º O valor máximo para os juros aplicados pelas operações 
de crédito realizadas no âmbito do Programa Fomenta Guara-
puava será de até 6% (seis por cento) ao ano.
§ 2º O beneficiário receberá o subsídio referido neste artigo 
mediante pagamento em dia da prestação da operação de cré-
dito por ele assumida, que corresponde ao valor dos juros re-
muneratórios da operação.
§ 3º O pagamento referente aos juros das prestações pagas 
em dia será repassado à instituição financeira semestralmente 
desde que regularmente credenciada, conveniada e/ou habi-
litada, sendo acompanhado pela Agência do Empreendedor. 
§ 4º No caso de atraso no pagamento das parcelas, o tomador 
de crédito não fará jus ao benefício e deverá arcar com a tota-
lidade de juros.

Art. 3º Caberá ao Município estabelecer credenciamentos e 
firmar convênios e parcerias para operacionalização para via-
bilização e execução do Programa Fomenta Guarapuava, com:
I - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa 
de Pequeno Porte;
II - Cooperativas Singulares e Cooperativas Centrais de Cré-
dito;
III - Instituições Financeiras; 
IV - Agências de Fomento;
V - Sociedades de Garantia de Crédito.
§ 1º A atuação das instituições de que tratam os incisos I a V, 
do caput poderão ser definidos por meio de Decreto do Chefe 
do Poder Executivo, sendo considerados, entre outros fatores:
I - o emprego da metodologia mencionada nos §§ 1º e 2º do 
art. 1º desta Lei;
II - o apoio ao empreendedor por meio de ações complemen-
tares de educação financeira e fiscal, prevenção ao endivida-

mento e educação empreendedora;
III - desempenho social e econômico; e
IV - condições favoráveis à geração de emprego e renda.
§ 2º Não poderão ser habilitadas ao programa as operações 
de crédito:
I - inadimplidas ou em inadimplemento;
II - renegociadas ou refinanciadas, bem como as que a estas 
sucederem; e
III - que prevejam a incidência de Tarifa de Abertura de Crédito 
(TAC), tarifa de cobrança, tarifa de boleto ou quaisquer outras 
taxas ou tarifas adicionais.

Art. 4º Os recursos do Programa não poderão ser utilizados 
para o pagamento de multas e juros moratórios devidos pelos 
beneficiários aos agentes financeiros, por atraso no cumpri-
mento das obrigações contratuais.

Art. 5º Será de responsabilidade do Município, negociar e dis-
ciplinar por decreto:
I – o público alvo, os limites de taxas de juros máximos con-
forme estabelecido no § 1º do art. 2º e condições de financia-
mento como valor, prazo, carência e requisitos de atuação das 
instituições de que trata esta Lei; e
II - demais condições de operacionalização do Programa Fo-
menta Guarapuava.

Art. 6º Para execução do Programa será firmado contrato de 
convênio, credenciamento ou parcerias com instituição que 
opere ou passem a operar no Município de Guarapuava, que 
definirá os deveres e as obrigações das partes no que tange à 
operacionalização do Programa.
§ 1º Para formalização do convênio, credenciamento ou parce-
ria com as Instituições descritas no art. 3º o Município irá emitir 
aviso de convocação dos interessados, desde que respeitem 
os termos contidos nesta Lei e eventual decreto regulamenta-
dor. 
§ 2º Para formalização do convênio, credenciamento ou par-
ceria com as Instituições descritas no art. 3º deverá ser respei-
tado a limitação máxima de juros anuais ou ainda, emitir pro-
posta benéfica com juros menores possibilitando mais oferta 
do crédito. 
§ 3º Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, a 
instituição deverá, obrigatoriamente, realizar o atendimento por 
meio de agentes de crédito e que, preferencialmente, quan-
do solicitado pelo Poder Público deverão ir ao encontro dos 
empreendedores, nos locais onde são exercidas as atividades, 
para realizar o Levantamento Socioeconômico - LSE.
§ 4º O Município por meio da Agência do Empreendedor pode-
rá realizar atendimento dos interessados e formalizar as docu-
mentações necessárias para disponibilização da operação de 
crédito.
§ 5º o Programa Fomenta Guarapuava disponibilizará o aces-
so ao crédito até o dia 31 de dezembro de 2021, podendo ser 
prorrogado pelo Poder Executivo mediante nova propositura 
legislativa.
 
Art. 7º Para as despesas decorrentes da execução desta Lei 
fica o Poder Executivo autorizado a fazer alterações necessá-
rias, no Plano Plurianual 2018-2021, na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e na Lei Orçamentária Anual dos anos respectivos, 
através de Decreto, conforme classificação funcional progra-
mática, 10.01.11.334.0011.1070 – Programa Fomenta Guara-
puava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inova-
ção.
Parágrafo único. Altera a Lei Municipal nº 2655/2017 Plano 
Plurianual do Município de Guarapuava, para o Quadriênio 
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2018/2021, altera a Lei Municipal nº 2957/2019 Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO 2020 e altera a Lei Municipal nº 3014/2019 
Lei Orçamentária Anual – LOA 2020, inclusão conforme clas-
sificação funcional programática, 10.01.11.334.0011.1070 – 
Programa Fomenta Guarapuava na Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Inovação; natureza da despesa 33.60.45 
– Subvenções Econômicas; Fonte de Recursos 0 (Recursos 
Ordinários Livres). 

Art. 8º Para as despesas decorrentes da execução desta Lei 
fica o Poder Executivo autorizado, a fazer alterações no Plano 
Plurianual 2018-2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual dos anos respectivos e autoriza o po-
der Executivo a abrir por crédito adicional especial no orçamen-
to do Município de Guarapuava, através de Decreto, conforme 
especificado:
Unidade Orça-
mentária

10.01 Secretaria de 
Desenvolvimen-
to Econômico e 
Inovação

Classificação 
funcional

11.334.0011.1070 Programa Fo-
menta Guarapu-
ava

Natureza da des-
pesa

3.3.60.45 Subvenções Eco-
nômicas

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (livres)

0

Valor R$ 750.000,00

Parágrafo único. Para cumprimento do contido no caput deste 
artigo, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar 
os recursos definidos no art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/1964, 
resultante do cancelamento parcial das seguintes dotações, 
conforme se especifica:
Unidade Orça-
mentária

05.01 Secretaria de 
Finanças

Classificação 
funcional

28.843.0007.0003 Encargos e 
Amortizações da 
Dívida

Natureza da des-
pesa

4.6.90.71 Principal da 
Divida Contratual 
Resgatado

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (livres)

0

Valor R$ 375.000,00

Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração

Classificação 
funcional

04.122.0003.2003 Atividade da 
Secretaria de 
Administração

Natureza da des-
pesa

3.3.91.97 Aporte para Co-
bertura do Déficit 
Atuarial

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (livres)

0

Valor R$ 375.000,00

Art. 9º Fica o Município autorizado a participar do Programa 
Fomenta Guarapuava até o valor anual de 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais), sendo que para o ano de 2020 
o valor é de até 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Art. 10. Caso não seja necessária a utilização dos recursos 
orçamentários disponibilizados para sua finalidade, até 90 
dias antes do término do ano corrente, o saldo remanescen-
te poderá ser utilizado para abertura por decretos de créditos 
adicionais destinados ao reforço e adequação das dotações 
orçamentárias.

Art. 11. As demais disposições acerca da implantação do Pro-
grama Fomenta Guarapuava serão regulamentadas por meio 
de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3089/2020
Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2957/2019 e na Lei Orçamentária Anual nº 3014/2019, 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, as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 1.613.008,00 (um milhão e seiscentos e treze mil e oito re-
ais), conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.122.0020.2171 Enfrentamento 
da Emergência 
de Saúde Públi-
ca – Coronavírus 
(COVID-19)

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

1017

Valor R$ 109.695,36

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.122.0020.2171 Enfrentamento 
da Emergência 
de Saúde Públi-
ca – Coronavírus 
(COVID-19)

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

1017

Valor R$ 253.312,64

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde
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Classificação 
funcional

10.301.0020.2117 Atividades para 
Atenção Básica 
Saúde - PAB 
FIXO

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

358

Valor R$ 100.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2117 Atividades para 
Atenção Básica 
Saúde - PAB 
FIXO

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

358

Valor R$ 100.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2117 Atividades para 
Atenção Básica 
Saúde - PAB 
FIXO

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

360

Valor R$ 700.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2117 Atividades para 
Atenção Básica 
Saúde - PAB 
FIXO

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

360

Valor R$ 350.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de 
arrecadação nas fontes: 1017 – Coronavírus (COVID-19), 358 
- Emenda Bancada Paraná e 360 – Emendas Parlamentares 
Individuais - Saúde, em conformidade com o inciso II, §§ 1º e 
3º do artigo 43, da Lei 4.320/1964 e inciso II, § 2º, artigo 7º da 
Lei Municipal 3014/2019.

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

Guarapuava, 19 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 8023/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar Municipal nº 108/2019,

DECRETA

Art. 1º Fica declarado como Parque Tecnológico do Município 
de Guarapuava os  empreendimentos do Grupo CILLA – Ci-
dade dos Lagos, com limitações constantes nas respectivas 
matrículas e com os benefícios previstos na Lei Complementar 
Municipal nº 108/2019, desde que seja cumprido os requisitos 
legalmente estabelecidos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, em 16 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8033/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando que:

A Saúde é um direito social (art. 6º da CRFB/1988), e direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 
da CRFB/1988);

DECRETA

Art. 1º Altera o caput e inclui o §6º no art. 1º do Decreto nº 
7976/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Em relação ao retorno das atividades de treinamento 
e da iniciação esportiva, bem como as atividades em quadras 
sintéticas os estabelecimentos devem aderir, cumprir e fazer 
cumprir o Programa de Empresarial de Prevenção e Cuidado, 
estabelecido no Decreto nº 7904/2020, além de:
(...)
§6º Os estabelecimentos autorizados no caput não poderão 
realizar a abertura de bares, sendo vedado o consumo e venda 
de bebidas alcoólicas”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 18 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8034/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando a Saúde como um direito social (art. 6º da 
CRFB/1988), e direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
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e recuperação (art. 196 da CRFB/1988);

DECRETA

Art. 1º Retifica o art. 2º do Decreto 7977/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Altera a redação do inciso III, do §6º, do art. 5º do Decreto Municipal nº 7904/2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
Art. 5º ................................
§6º .....................................
III - suspender aulas de contato físico;”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 19 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8035/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando a Saúde como um direito social (art. 6º da CRFB/1988), e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CRFB/1988);

Considerando a Lei Complementar Municipal nº 123/2020;

DECRETA

Art. 1º Fica decretado o estágio de alerta epidemiológico no Município de Guarapuava, no período de 19 de junho à 13 de julho 
de 2020.

Art. 2º O descumprimento das medidas de enfretamento estabelecidas, resultam aos infratores, na aplicação das penalidades 
administrativas previstas na Lei Complementar Municipal nº 123/2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 19 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8036/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando a Saúde como um direito social (art. 6º da CRFB/1988), e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CRFB/1988);

DECRETA

Art. 1º Altera o art. 1º do Decreto nº 7979/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica autorizado o retorno das atividades letivas teóricas e práticas para os alunos matriculados nos dois últimos semes-
tres dos cursos da área da saúde do ensino superior particular, ou alunos matriculados em cursos técnicos profissionalizantes 
da área da saúde.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 19 de junho de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 408/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Munici-
pal nº 120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a pre-
sidência da primeira, para compor a comissão de Sindicância 
Investigativa, tendo chegado ao conhecimento desta Autorida-
de Pública, denúncia encaminhada pela Contadoria Geral, para 
apurar supostas irregularidades administrativas, praticadas por 
Servidor público no desempenho de suas funções, instruídas 
pelo Memorando nº 21/2020-Contadoria Geral, Memorando nº 
01172020-DLGP, Consultas Consolidadas dos Veículos, Multa 
de trânsito, Notas de Empenhos, Comprovantes de Pagamen-
tos e Memorando 298/2020 - GP, referente aos veículos Clio 
BAX-4728 e Amarok BCK-7865, ambos da Secretária de Saú-
de, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa:
I -Tatiana Xavier– Cargo: Secretaria Escolar;
II -Luis Carlos Domenico – Cargo: Operador de Computador;
III -Sueli Zampiere – Cargo: Assistente Administrativo II. 

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir des-
ta data, para apresentação do relatório final. 

Art. 3º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 18 de junho de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 409/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 221 da Lei Complementar Muni-
cipal nº 120/2020 e considerando as Portarias nº 096/2020 e 
325/2020;

R E S O L V E
Art. 1º Fica prorrogado o afastamento preventivo da Servidora 
Rosane Fátima Passaglia, investida no cargo de Professora, 
matricula nº 14.404-5, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir 
de 11 de junho de 2020, conforme art. 220 da Lei Complemen-
tar Municipal nº 120/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 11 de junho de 2020.

Guarapuava, 18 de junho de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 411/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração, 
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria nº 
707/2019, à servidora Giselli Rosani Flizicoski Luy Lesewenka, 

PORTARIA Nº 412/2020
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 o servidor Luciano Mendes de Araujo, CNH 
nº 02628295235, lotado na Procuradoria Geral do Município - 
PROCON, para dirigir veículos leves oficiais do Município de 
Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcio-
nal exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao 
seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade 
anexo, com validade até 30 de setembro de 2020.

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

Guarapuava, 16 de junho 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 atu-
alizada.

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:

cargo de Professor (a), matrícula nº 14768-0, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 01 de junho 
de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2020.

Guarapuava, 18 de junho de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ

ATO DO GESTOR Nº  005/2020

SÚMULA: Prorrogação de Prazo de Processo de Sindicância.

LEONARDO JOSE VALENGA, Diretor Presidente do Consór-
cio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de suas 
atribuições estatutárias, bem como com base no artigo 24, in-
ciso I, da 5ª alteração do Estatuto do Consórcio Intermunicipal 
do Vale do Rio Jordão – CRJ, e tendo em vista o disposto nos 
artigos 148 e 145, parágrafo único da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, e considerando o que consta do Processo 
Sindicante nº 001/2020 ,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 dias, conforme se trate o processo 
sindicância, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comis-
são de processo de sindicância, designada pelo Ato do Gestor 
nº 004 de 13 de maio de 2020, publicada no dia 21 de maio de 
2020 no Boletim Oficial, no Jornal Correio do Povo do Paraná, 
edição 3398, página 12A, em face das razões apresentadas 
pelo Presidente da Comissão Sindicante, no Ofício nº 001, de 
16 de junho de 2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Guarapuava, 18 de Junho de 2020.

LEONARDO JOSE VALENGA
Diretor Presidente do CRJ

PORTARIA Nº 416/2020
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 o servidor Thiago Delocir de Mattos, CNH 
nº 06719328062, lotado na Secretaria Municipal de Finanças 
– Departamento de Arrecadação e Fiscalização, para dirigir 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 30 de setembro de 2020.

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

Guarapuava, 19 de junho 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 atu-
alizada.

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:
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