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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 11 de novembro de 2020
Veiculação: 11 de novembro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1964

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3135/2020

LEIS

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$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) conforme es-
pecificado:
Unidade Orça-
mentária

22.01 Secretaria de 
Politicas para 
Mulheres 

Classificação 
funcional

14.422.0008.1005 Estruturar/Manter 
Centro de Refe-
rência

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

876

Valor R$ 223.739,00

Unidade Orça-
mentária

22.01 Secretaria de 
Politicas para 
Mulheres 

Classificação 
funcional

14.422.0008.1005 Estruturar/Manter 
Centro de Refe-
rência

Natureza da des-
pesa

3.3.90.40 Serviços de 
Tecnologia da 
Informação - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

876

Valor R$ 26.261,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito 
especial aberto no artigo anterior são resultantes da tendên-
cia de excesso de arrecadação na fonte: 876 – Convênio nº 
903160/2020 - Implantação do Programa Municipal de Aprimo-
ramento e Inovação da Política de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres (PMAI-MULHERES), 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. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, em 10 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3136/2020
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 adicio-
nal especial no orçamento da Fundação de Proteção Especial 
da Juventude e Infância - PROTEGER, através de Decreto as 
seguintes dotações orçamentárias, no valor de R$ 135.000,00 
(cento e trinta e cinco mil reais) conforme especificado:

Unidade Orça-
mentária

28.01 Administração e 
Manut. da Funda-
ção Proteger 

Classificação 
funcional

08.243.0026.2147 Execução de 
Convênios

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

290

Valor R$ 110.000,00

Unidade Orça-
mentária

28.01 Administração e 
Manut. da Funda-
ção Proteger 

Classificação 
funcional

08.243.0026.2147 Execução de 
Convênios

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

290

Valor R$ 25.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência de 
excesso de arrecadação na fonte: 290 – Termo de Convênio 
001/2020 - PROTEGER/FMAS, em conformidade com o inciso 
II, §§ 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 
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7º da Lei Municipal 3014/2019.

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

Guarapuava, em 10 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3137/2020
Autoriza o poder Executivo a abrir 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 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 
suplementar no orçamento do Município de Guarapuava, atra-
vés de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor 
de R$ 1.148.066,00 (um milhão e cento e quarenta e oito mil e 
sessenta e seis reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração 

Classificação 
funcional

04.122.0003.2003 Atividade da 
Secretaria de 
Administração

Natureza da des-
pesa

3.3.90.36 Outros Serviços 
de Terceiros - PF

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 97

Valor R$ 114.994,00

Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração 

Classificação 
funcional

04.122.0003.2003 Atividade da 
Secretaria de 
Administração

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 99

Valor R$ 113.000,00

Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos

Classificação 
funcional

15.451.0015.2071 Atividades da 
Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

504 – conta 1244

Valor R$ 68.395,00

Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos 

Classificação 
funcional

15.451.0015.2069 Manutenção, 
Melhorias e Am-
pliação da Rede 
de Iluminação 
Pública

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 1218

Valor R$ 599.999,00

Unidade Orça-
mentária

15.01 Secretaria Muni-
cipal de Assis-
tência Social  

Classificação 
funcional

08.122.0019.2127 Atividades da 
Secretaria de As-
sistência Social

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 1782

Valor R$ 98.999,00

Unidade Orça-
mentária

16.01 Secretaria Mu-
nicipal de Meio 
Ambiente 

Classificação 
funcional

18.541.0014.2066 Fundo Municipal 
de Meio Ambien-
te - FMMA 

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

555 – conta 2218

Valor R$ 86.090,00

Unidade Orça-
mentária

16.01 Secretaria Mu-
nicipal de Meio 
Ambiente 

Classificação 
funcional

18.122.0014.2065 Atividades da Se-
cretaria de Meio 
Ambiente 

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 2116

Valor R$ 66.589,00

Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1º, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/1964, resultante do cancela-
mento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:
Unidade Orça-
mentária

03.01 Ouvidoria Geral 

Classificação 
funcional

04.122.0006.2007 Atividades da 
Ouvidoria Geral 
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Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 70

Valor R$ 14.999,00

Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração  

Classificação 
funcional

04.122.0003.1058 Construir, Re-
formar e Manter 
Bens Públicos 
vinculados a 
Secretaria de 
Administração   

Natureza da des-
pesa

4.4.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 73

Valor R$ 9.999,00

Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração  

Classificação 
funcional

04.122.0003.1058 Construir, Re-
formar e Manter 
Bens Públicos 
vinculados a 
Secretaria de 
Administração   

Natureza da des-
pesa

4.4.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 74

Valor R$ 9.999,00

Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração  

Classificação 
funcional

04.122.0003.1058 Construir, Re-
formar e Manter 
Bens Públicos 
vinculados a 
Secretaria de 
Administração   

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 75

Valor R$ 180.000,00

Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração  

Classificação 
funcional

04.122.0003.2003 Atividade da 
Secretaria de 
Administração

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 110

Valor R$ 4.999,00

Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração  

Classificação 
funcional

04.122.0003.2403 Reestruturar 
os Processos 
Administrativos 
e Gerenciais do 
Municipio 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 123

Valor R$ 9.999,00

Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração  

Classificação 
funcional

04.122.0003.2403 Reestruturar 
os Processos 
Administrativos 
e Gerenciais do 
Municipio 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 124

Valor R$ 11.999,00

Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração  

Classificação 
funcional

04.122.0003.2403 Reestruturar 
os Processos 
Administrativos 
e Gerenciais do 
Municipio 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.40 Serviços de 
Tecnologia da 
Informação

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 126

Valor R$ 999,00

Unidade Orça-
mentária

05.02 Secretaria de Fi-
nanças – Gabine-
te do Secretário 

Classificação 
funcional

04.122.0007.2009 Atividades da 
Secretaria de 
Finanças 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 180

Valor R$ 7.599,00

Unidade Orça-
mentária

05.04 Secretaria de 
Finanças – Con-
tadoria Geral 

Classificação 
funcional

04.122.0007.2010 Atividades da 
Contadoria Geral 
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Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 196

Valor R$ 4.999,00

Unidade Orça-
mentária

05.05 Secretaria de 
Finanças – Dep-
to de Receita e 
Fiscalização 

Classificação 
funcional

04.122.0007.2011 Atividades do 
Depto de Receita 
e Fiscalização 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 221

Valor R$ 1.999,00

Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos

Classificação 
funcional

15.451.0015.1017 Pavimentação 
Asfáltica/ Canali-
zações/ Calçadas

Natureza da des-
pesa

4.4.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

504 – conta 1171

Valor R$ 1.999,00

Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos

Classificação 
funcional

15.512.0015.1013 Programa de 
Saneamento

Natureza da des-
pesa

4.4.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

504 – conta 1317

Valor R$ 4.133,00

Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos

Classificação 
funcional

15.512.0015.1013 Programa de 
Saneamento

Natureza da des-
pesa

4.4.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

504 – conta 1318

Valor R$ 4.133,00

Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos

Classificação 
funcional

15.451.0015.1017 Pavimentação 
Asfáltica/ Canali-
zações/ Calçadas

Natureza da des-
pesa

4.4.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

504 – conta 1173

Valor R$ 1.999,00

Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos

Classificação 
funcional

15.451.0015.1017 Pavimentação 
Asfáltica/ Canali-
zações/ Calçadas

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

504 – conta 1177

Valor R$ 1.999,00

Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos

Classificação 
funcional

15.451.0015.2071 Atividades da 
Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

504 – conta 1266

Valor R$ 49.999,00

Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos 

Classificação 
funcional

15.512.0015.1013 Programa de 
Saneamento

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

504 – conta 1319

Valor R$ 4.133,00

Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação, Obras e 
Serviços Urba-
nos 
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Classificação 
funcional

15.451.0015.2069 Manutenção, 
Melhorias e Am-
pliação da Rede 
de Iluminação 
Pública

Natureza da des-
pesa

4.4.67.00 Execução de 
Contrato de 
Parceria  Público 
Privada

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 1222

Valor R$ 599.999,00

Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal 
de Assistência 
Social  

Classificação 
funcional

08.244.0019.1061 Implantação Cen-
tro da Juventude   

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 1929

Valor R$ 98.999,00

Unidade Orça-
mentária

16.01 Secretaria Mu-
nicipal de Meio 
Ambiente 

Classificação 
funcional

18.541.0014.2066 Fundo Municipal 
de Meio Ambien-
te - FMMA 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 2221

Valor R$ 9.999,00

Unidade Orça-
mentária

16.01 Secretaria Mu-
nicipal de Meio 
Ambiente 

Classificação 
funcional

18.541.0014.2400 Revitalização/
Reforma e Manu-
tenção do Parque 
das Araucárias

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 2253

Valor R$ 4.999,00

Unidade Orça-
mentária

16.01 Secretaria Mu-
nicipal de Meio 
Ambiente 

Classificação 
funcional

18.541.0014.2066 Fundo Municipal 
de Meio Ambien-
te - FMMA 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 2223

Valor R$ 9.999,00

Unidade Orça-
mentária

16.01 Secretaria Mu-
nicipal de Meio 
Ambiente 

Classificação 
funcional

18.122.0014.2065 Atividades da Se-
cretaria de Meio 
Ambiente 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 2128

Valor R$ 999,00

Unidade Orça-
mentária

16.01 Secretaria Mu-
nicipal de Meio 
Ambiente 

Classificação 
funcional

18.541.0014.2375 Politica Munici-
pal de Resíduos 
Sólidos 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.61 Aquisição de 
Imóveis

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 2230

Valor R$ 999,00

Unidade Orça-
mentária

16.01 Secretaria Mu-
nicipal de Meio 
Ambiente 

Classificação 
funcional

18.541.0014.2066 Fundo Municipal 
de Meio Ambien-
te - FMMA 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

555 – conta 2222

Valor R$ 86.090,00

Unidade Orça-
mentária

18.01 Secretaria de 
Planejamento 

Classificação 
funcional

04.122.0004.2004 Atividades da 
Secretaria de 
Planejamento

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 2316

Valor R$ 4.999,00

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

Guarapuava, em 10 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3138/2020
Autoriza o poder Executivo a abrir 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 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 incluir na Lei Municipal 
nº 2655/2017 Plano Plurianual do Município de Guarapuava, 
para o Quadriênio 2018/2021, na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA, conforme 
classificação funcional programática, 06.01.13.392.0018.1071 
– Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava - Lei 
Aldir Blanc.

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$ 1.267.357,64 (um milhão e duzentos e sessenta e sete mil 
e trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centa-
vos) conforme especificado:

Unidade Orça-
mentária

06.01 Secretaria de 
Educação e Cul-
tura 

Classificação 
funcional

13.392.0018.1071 Programa Emer-
gencial Corrente 
Cultural Guara-
puava - Lei Aldir 
Blanc

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros – PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

1031

Valor R$ 378.000,00

Unidade Orça-
mentária

06.01 Secretaria de 
Educação e Cul-
tura

Classificação 
funcional

13.392.0018.1071 Programa Emer-
gencial Corrente 
Cultural Guara-
puava - Lei Aldir 
Blanc

Natureza da des-
pesa

3.3.90.48 Outros Auxilios 
Financeiros à 
Pessoas Físicas

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

1031

Valor R$ 889.357,64

Art. 3º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência 
de excesso de arrecadação na fonte: 1031 – Ações Emergen-
ciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 
- (COVID-19), 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 Mu-
nicipal 3014/2019.

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

Guarapuava, em 10 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3139/2020
Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a baixa in-
tegral dos veículos patrimoniados nos módulos Patrimônio 
Público-PP e Sistema de Informações Municipais – Acompa-
nhamento Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
– TCE.

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 autorizado o Município de Guarapuava a promo-
ver a baixa integral dos veículos patrimoniados e cadastrados 
nos módulos Patrimônio Público-PP e Sistema de Informações 
Municipais – Acompanhamento Mensal do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná – TCE até a presente data para o sane-
amento da base cadastral e inserção patrimonial dos veículos 
vigentes.

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

Guarapuava, em 10 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3140/2020
Institui o Conselho Municipal de Educação de Guarapuava – 
CMEG, revoga as Leis Municipais nº 1319/2004 e nº 1978/2011, 
substituindo-as 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:

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Educação de 
Guarapuava – CMEG, órgão colegiado representativo da co-
munidade, previsto no artigo 182 da Lei Orgânica do Município 
de Guarapuava, como órgão gestor do Sistema Municipal de 
Ensino de Guarapuava, em parceria com a Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, tendo a competência normativa e 
as funções consultiva, deliberativa, propositiva, fiscalizadora e 
de controle social, mediador entre a sociedade civil e o Poder 
Público Municipal, na discussão, elaboração e implementação 
das políticas municipais de educação, da gestão democrática 
do ensino público, na construção e na defesa da educação de 
qualidade para todos os munícipes.

Art. 2º  São competências do Conselho Municipal de Educação 
de Guarapuava:
I – elaborar, aprovar e publicar seu Regimento Interno, norma-
tizando o exercício de suas atribuições, condições de funciona-
mento e constituição de comissões;
II – eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho Munici-
pal de Educação;
III – convocar assembleias para eleição dos representantes 
dos segmentos que o compõem;
IV –  fixar normas, nos termos da lei, para:
a) a educação infantil e o ensino fundamental das Instituições 



11 de novembro, Veiculação 11/11/2020 Ano XXVI - Nº 1964 Boletim Oficial do Município -  7

públicas;
b) a educação infantil e o ensino fundamental, destinados a 
educandos com necessidades especiais;
c) a educação infantil das Instituições privadas;
d) o ensino fundamental, destinado a jovens e adultos que a ele 
não tiveram acesso em idade própria;
e) o funcionamento, o credenciamento, a avaliação, a supervi-
são e a cessação das Unidades de Ensino de sua competência;
f) Projeto Político-Pedagógico, a Proposta Pedagógica Curricu-
lar, e o Regimento das Unidades de Ensino;
g) controle e avaliação de programas de educação à distância;
h) a criação de Unidade de Ensino Público Municipal;
i) a classificação e a reclassificação de alunos em qualquer 
ano, exceto o primeiro ano do ensino fundamental, indepen-
dente da escolarização anterior;
j) participar da elaboração, da aprovação, da implementação e 
da avaliação do Plano Municipal de Educação, em regime de 
colação com a Secretaria de Educação e Cultura de Guarapu-
ava;
V – baixar normas complementares para o Sistema Municipal 
de Ensino;
VI – homologar as normas complementares das modalidades 
de ensino ofertadas e expedidas pelo Sistema Municipal de 
Educação;
VII – emitir parecer sobre a criação de Instituições Municipais 
de Ensino para a expansão da oferta pelo Poder Público;
VIII – participar da discussão sobre a organização pedagógica 
da educação escolar do Município, representando a posição da 
comunidade;
IX – propor ações e estratégias, a partir da análise dos indi-
cadores educacionais, para melhoria das taxas de abandono, 
reprovação, conclusão e distorção série/idade e dos níveis de 
desempenho dos alunos da Rede Municipal de Ensino;
X – conhecer a realidade educacional do Município e propor 
medidas para a melhoria do fluxo e do rendimento escolar;
XI – propor ações e estratégias, a partir da análise dos indi-
cadores educacionais, para melhoria das taxas de abandono, 
reprovação, conclusão e distorção série-idade e dos níveis de 
desempenho dos alunos da Rede Municipal de Ensino;
XII – acompanhar e avaliar a qualidade do ensino no âmbito 
do Município, propondo medidas que visem à sua expansão e 
aperfeiçoamento;
XII – propor temas para Formação Continuada do Quadro Pró-
prio da Secretaria de Educação e Cultura, com vistas a trans-
formar a escola em unidade de capacitação permanente;
XIV – emitir parecer prévio sobre Projeto de Lei ou Emendas de 
alteração do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal 
quanto ao atendimento às diretrizes nacionais;
XV – participar da discussão das diretrizes e matrizes da ava-
liação de desempenho do Magistério Público Municipal;
XVI – acompanhar o processo de elaboração do Plano Plu-
rianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e do 
Orçamento Anual do Município, para assegurar o cumprimento 
das determinações constitucionais e legais e o atendimento às 
necessidades da educação municipal;
XVII – acompanhar a aplicação dos recursos vinculados para 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e, exercer 
controle social para garantir a correta aplicação desses recur-
sos, de acordo com a legislação vigente;
XVIII – acompanhar, controlar e avaliar a execução de progra-
mas, projetos e experiências inovadoras na área de educação 
municipal;
XIX – responder consultas sobre questões que lhe forem enca-
minhadas por órgãos e instituições públicas e privadas e enti-
dades representativas da sociedade;
XX – estimular a participação da sociedade no acompanha-

mento e controle da oferta dos serviços educacionais;
XXI – estabelecer normas complementares para o Sistema de 
Ensino Municipal e interpretar a legislação e as normas educa-
cionais;
XXII – fiscalizar o cumprimento da legislação educacional e 
aplicar sanções quando do seu descumprimento.
XXIII – propor treinamento em serviço, para os profissionais 
que atuam na Rede Municipal de Educação;
XXIV – acompanhar e fiscalizar o sistema de matrícula, trans-
ferência escolar, sistema de promoção e de aproveitamento de 
estudos.
XXV – manifestar-se previamente sobre o regime e as formas 
de colaboração, acordos, convênios e similares, inclusive os de 
municipalização, a serem celebrados pelo Poder Público Muni-
cipal com as Instâncias Governamentais ou do setor privado;
XXVI – exercer competência recursal em relação às decisões 
das Entidades e Instituições do Sistema Municipal de Ensino, 
esgotadas as respectivas instâncias;
XXVII – emitir pareceres sobre assuntos educacionais e ques-
tões de natureza pedagógica que lhe forem submetidas pelo 
Executivo ou pelo Legislativo, por entidades ou profissionais da 
educação de âmbito municipal;
XXVIII – fiscalizar e zelar pelo cumprimento das disposições 
constitucionais, legais e normativas em matéria de educação, 
representando junto às autoridades competentes, quando for 
o caso;
XXIX – acolher denúncia de irregularidade no âmbito da educa-
ção municipal, apurando os fatos e encaminhando as conclu-
sões às instâncias competentes;
XXX – deliberar sobre o calendário escolar;
XXXI – manifestar-se sobre o Plano de Carreiras, Cargos, 
Salários e Promoções do Magistério proposto pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, ouvidos os profissionais da 
educação;
XXXII – propor a realização de Conferência Municipal de Edu-
cação e do Fórum Municipal para análise do Plano Municipal 
de Educação, através da Secretaria Municipal de Educação, a 
cada dois anos ou extraordinariamente;
XXXIII – estabelecer normas para comunidade escolar na par-
ticipação efetiva da construção do PPP – Projeto Político-Pe-
dagógico;
XXXIV – propor medidas e programas para capacitar, titular, os 
Profissionais do Quadro Próprio da Educação Municipal;
XXXV – aprovar o regimento, a organização, a convocação e 
normas de funcionamento das conferências municipais de edu-
cação, bem como das plenárias municipais de educação, em 
conjunto com a coordenação do Fórum Municipal de Educação
XXXVI – manter intercâmbio com Conselhos de Educação;
XXXVII – exercer outras atribuições previstas em lei ou decor-
rentes de suas funções.
XXXVIII – divulgar amplamente a Assembleia para escolha dos 
conselheiros representantes das instituições de ensino públi-
cas ligadas ao Sistema Municipal de Ensino, dando ciência de 
sua finalidade e competência.

Art. 3º O Secretário Municipal de Educação e /ou o Poder Exe-
cutivo poderá sugerir alterações nas decisões do Conselho Mu-
nicipal de Educação, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
acompanhadas das solicitações com as devidas justificativas.
Parágrafo único. Não havendo manifestação do(a) Secretário(a) 
Municipal e/ou do Poder Executivo dentro do prazo previsto no 
caput o Conselho Municipal de Educação será soberano em 
suas decisões.

Art. 4º O Conselho Municipal de Educação de Guarapuava 
será constituído por 18 (dezoito) Conselheiros titulares e por 
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18 (dezoito) Conselheiros suplentes, com conhecimento e ex-
periência em matéria de educação, com mandato de quatro 
anos, representando, respectivamente:
I – um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, repre-
sentante da Administração Pública Municipal com experiência 
e atuação educacional, indicado pelo Executivo Municipal em 
comum acordo com a SEMEC;
II – um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, repre-
sentante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, indi-
cados pela Pasta.
III – um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, repre-
sentante da Rede Estadual de Ensino, indicado pela Chefia do 
Núcleo Regional de Educação;
IV – um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, repre-
sentante da Câmara Legislativa de Guarapuava, com atuação 
no Comitê Municipal de Educação;
V – 05 (cinco) Conselheiros titulares e 05 (cinco) Conselheiros 
suplentes representantes das unidades de ensino, sendo:
a) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente do Quadro 
Próprio do Magistério, atuante no Sistema Municipal de Ensi-
no, representantes dos professores, que serão eleitos por seus 
pares em Assembleia convocada pelo CMEG;
b) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente do Quadro 
Próprio do Magistério, atuante no Sistema Municipal de Ensino, 
representantes dos educadores infantis, que serão eleitos por 
seus pares em Assembleia convocada pelo CMEG;
c) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente do Quadro 
Próprio do Magistério, atuante no Sistema Municipal de Ensi-
no, representantes dos pedagogos, que serão eleitos por seus 
pares em Assembleia convocada pelo CMEG;
d) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante dos(as) Diretores(as) das Escolas Municipais, escolhidos 
pelo segmento;
e) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante dos(as) Diretores(as) dos Centros Municipais de Educa-
ção Infantil, escolhidos pelo segmento;
VI – 09 (nove) Conselheiros titulares e 09 (nove) Conselheiros 
suplentes da sociedade civil organizada, sendo:
a) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante dos Conselhos Escolares da Rede Pública Municipal, es-
colhidos entre seus pares;
b) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante do Conselho de Alimentação Escolar/CAE, escolhidos 
entre seus pares;
c) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente/COMDICA, escolhidos entre seus pares;
d) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplentes, repre-
sentante do Sindicato dos Servidores, Funcionários Públicos e 
Professores Municipais de Guarapuava/SISPPMUG, atuantes 
no Sistema Municipal de Ensino, eleitos por seus pares em As-
sembleia convocada pelo SISPPMUG;
e) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, indicados 
pelas Instituições Educacionais da Rede Privada de qualquer 
classificação, dos diferentes níveis de ensino atuantes no mu-
nicípio, entre particulares com ou sem fins lucrativos, comunitá-
rias, confessionais e as filantrópicas na forma da lei;
f) dois Conselheiros titulares e dois Conselheiros suplentes, 
indicados pelas Instituições de Educação Superior públicas e 
privadas, que atue na Formação de Professores, sediadas no 
Município de Guarapuava;
g) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante do Comitê de Transporte Escolar, escolhidos entre seus 
pares;
h) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante do Conselho Tutelar, escolhidos entre seus pares;

Art. 5º O Conselho Municipal de Educação de Guarapuava 
terá um Presidente, um Vice-Presidente, escolhidos entre seus 
membros, por maioria simples de votos, com mandato de 04 
(quatro) anos, sem recondução.
§ 1º É de competência do Presidente do CMEG a indicação do 
Secretário Geral;
§ 2º O Presidente em suas faltas ou impedimentos, será subs-
tituído pelo Vice-Presidente.
§ 3º Na ausência de ambos a substituição será feita Decano do 
Conselho (Conselheiro mais velho em tempo de participação 
no colegiado).

Art. 6º O Presidente, o Secretário Geral e 01(um) Conselheiro 
titular da Câmara de Legislação, quando servidores públicos 
efetivos, terão carga horária total de trabalho disponibilizada 
de suas funções, para representação e atuação no Conselho 
Municipal de Educação, garantido a sua lotação de origem e 
demais vantagens da carreira, sem prejuízo em sua avaliação 
de desempenho.
§ 1º O presidente e o Secretário(a) terão jornada de tempo de 
dedicação que o cargo exige de 20 ou 40 horas semanais e 
em sendo servidor público municipal, ficará à disposição deste 
órgão colegiado.
§ 2º Havendo demanda, o Conselho através de seu Presiden-
te, poderá solicitar a Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra a liberação de mais 01 (um) Servidor(a) com jornada integral 
para desenvolvimento de atividades relacionadas ao Sistema 
Municipal de Ensino de Guarapuava.

Art. 7º Os Conselheiros titulares e respectivos suplentes do 
Conselho Municipal de Educação, serão nomeados pelo Pre-
feito Municipal para mandato de 04 (quatro) anos, sem recon-
dução subsequente.
Parágrafo único. O mandato de qualquer dos Conselheiros não 
poderá ser revogado por iniciativa do Poder Executivo Muni-
cipal, e os Conselheiros representantes e nomeados poderão 
ser substituídos somente após o término de seu mandato no 
Conselho, salvo sob:
I – renúncia;
II – ausência de 03 (três) reuniões consecutivas justificadas 
com 24 horas de antecedência ou 05 (cinco) ausências alter-
nadas sem justificativa;
III – doença que exija o licenciamento por mais de um ano;
IV – procedimento incompatível com a dignidade das funções, 
apurado na forma do Regimento do CMEG;
V – condenação por crime comum ou de responsabilidade, 
quando transitada em julgado;
VI – destituição, na forma prevista em seu Regimento Interno.

Art. 8º As reuniões do Conselho serão registradas em ata, sen-
do:
I – ordinárias realizadas mensalmente;
II – extraordinárias, sempre que convocadas pelo seu Presi-
dente ou por um terço de seus Conselheiros.
§1º eventualmente, por motivos de força maior, as reuniões 
ordinárias poderão ser realizadas de forma não presencial, 
através de uso de aplicativos, softwares ou similares para vi-
deoconferência, devendo essas reuniões serem gravadas para 
posterior transcrição em ata que será aprovada na reunião sub-
sequente.
§2º as reuniões extraordinárias poderão ser realizadas, todas, 
de forma não presencial através de uso de aplicativos, softwa-
res ou similares para videoconferência, vista a urgência de 
suas convocações, bastando para tanto o consenso entre os 
Conselheiros a respeito do formato e, devendo essas reuni-
ões serem gravadas para posterior transcrição em ata que será 



11 de novembro, Veiculação 11/11/2020 Ano XXVI - Nº 1964 Boletim Oficial do Município -  9

aprovada na reunião subsequente.

Art. 9º Os encargos financeiros do Conselho Municipal de Edu-
cação serão oriundos de dotação orçamentária própria consig-
nada no Plano Plurianual elaborado pela Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e, incluídos na Lei Orçamentária Anual 
e dotação orçamentária da Pasta.
Parágrafo único. O CMEG contará, quando necessário, com 
um corpo técnico, jurídico e administrativo de apoio, próprio ou 
cedido e de espaço físico adequado, para seu efetivo funcio-
namento, este necessários ao atendimento de seus serviços, 
devendo ser previstos recursos orçamentários próprios para 
tais fins.

Art. 10º A organização e o funcionamento do CMEG serão dis-
ciplinados em Regimento Interno aprovado por maioria simples 
de seus membros e homologado por Decreto do Prefeito Mu-
nicipal no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação 
desta Lei.
Parágrafo único. O Regimento do Conselho definirá as con-
dições de seu funcionamento, as atribuições, a dinâmica e o 
quórum das reuniões, o número das sessões, a forma de vota-
ção e outras questões pertinentes e, deverá ser publicado em 
Boletim Oficial do Município.

Art. 11. Os Conselheiros titulares e os suplentes terão seus 
nomes homologados por Decreto do Prefeito Municipal.
Parágrafo único. O Prefeito Municipal, recebida às indicações, 
procederá à nomeação dos Conselheiros, dentro de 15 (quin-
ze) dias e, dará posse aos mesmos, nos 15 (quinze) dias sub-
sequentes.

Art. 12. Nenhuma deliberação do Conselho Municipal de Edu-
cação pode contrariar ou regulamentar, de forma diversa, ma-
téria normativa do Conselho Estadual de Educação – CEE, 
Conselho Nacional de Educação - CNE e Legislação Estadual 
e Federal.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as leis anteriores referentes à matéria e, demais dis-
posições em contrário.

Guarapuava, em 10 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3141/2020
Ficam estabelecidos os procedimentos de administração de 
materiais de consumo em Almoxarifados no âmbito da admi-
nistração municipal.

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

CAPÍTULO I
FINALIDADE

Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos e rotinas para 
controle de estoque, guarda, conservação e fornecimento de 
materiais adquiridos pelo Poder Executivo Municipal, bem 
como as normas, procedimentos e formas controles relaciona-
dos ao recebimento, registro, armazenamento, movimentação 
e preservação de materiais de consumo armazenados nos Al-
moxarifados do Município, como forma de promoção da efici-

ência e transparência nos gastos públicos.

CAPÍTULO II
ABRANGÊNCIA

Art. 2º Esta norma abrange todas as Secretarias, Departamen-
tos e Divisões da Administração Direta e Indireta do Poder Exe-
cutivo Municipal.

CAPÍTULO III
CONCEITOS

Art. 3° Para os fins desta Lei considera-se:
I - Gestão de Estoques: conjunto de atividades do Sistema de 
Suprimentos que requer meios, métodos e técnicas adequa-
das, definição de parâmetros de estoque, bem como instala-
ções apropriadas, tendo como propósito o recebimento, a es-
tocagem, o controle, o manuseio e a distribuição do material, a 
partir do planejamento das aquisições e das necessidades dos 
usuários. 
II - Almoxarifado: é o local onde são armazenados os materiais 
de consumo utilizados pelo Município de Guarapuava, antes de 
serem distribuídos aos órgãos requisitantes.
III - Materiais de Consumo: itens de consumo são aqueles que, 
em razão do seu uso constante e da definição da Lei Federal 
nº 4.320/64, perdem normalmente sua identidade física mesmo 
quando incorporados ao bem e/ou têm sua utilização limitada 
há dois anos, tais como gêneros alimentícios, utensílios do-
mésticos, vestuário, materiais pedagógicos, materiais de expe-
diente, medicamento, materiais farmacológicos e odontológi-
cos, materiais de higiene e limpeza, peças e acessórios para a 
manutenção de bens etc. 
IV- Equipamentos e Materiais Permanentes: itens de uso per-
manente que, em razão de seu uso constante e da definição 
da Lei Federal nº 4.320/64, não perdem a sua identidade física 
mesmo quando incorporados ao bem e/ou têm uma durabilida-
de superior a dois anos, tais como: mobiliário, equipamentos 
elétricos e eletrônicos, veículos, máquinas etc.
V – Materiais Estocáveis: aqueles que se pode estocar. Conjun-
to de mercadorias, materiais ou artigos existentes fisicamente 
no almoxarifado à espera de utilização futura e que permite 
suprir regularmente os usuários, sem causar interrupções às 
unidades funcionais da organização. 
VI – Material de consumo de uso imediato: material cuja de-
manda é imprevisível, e deve ser consumido no local da entre-
ga, e não deve ser mantido no Almoxarifado.
VII – Recebimento: é o ato pelo qual o material encomendando 
é entregue no local previamente designado, não implicando em 
aceitação, transfere apenas a responsabilidade pela guarda e 
conservação do material do fornecedor ao órgão recebedor. 
VIII – Aceitação: é a operação segundo a qual se declara, na 
documentação fiscal, que o material recebido satisfez às espe-
cificações contratadas.
IX – Armazenagem: compreende a guarda, localização, se-
gurança e preservação do material adquirido, a fim de suprir 
adequadamente as necessidades operacionais das Unidades.
X – Distribuição: é o processo pelo qual se faz chegar o mate-
rial em perfeitas condições ao usuário, sendo fornecida através 
de Requisição feita pela unidade solicitante. 
XI - Inventário: é a conferência física dos materiais permanen-
tes ou de consumo. O inventário pode ser realizado no setor 
de Almoxarifado, caso se trate de material de consumo, ou em 
qualquer órgão da administração pública municipal, caso se 
trate de material permanente, e possui a finalidade de se verifi-
car a regularidade dos bens.
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CAPÍTULO IV
DO ALMOXARIFADO

Art. 4º O almoxarifado é o espaço físico utilizado pelas Secre-
tarias Municipais para armazenagem do material de consumo 
para uso Unidades do Município.

Art. 5º Os materiais de consumo serão controlados por servi-
dores responsáveis pela sua guarda e administração através 
de sistemas informatizados ou, na falta destes por meio de fi-
chas de controle.
Parágrafo único. Os servidores que trata o caput deste artigo 
serão designados por meio de Portaria.

Art. 6º A Execução e administração das atividades, rotinas e 
procedimentos competem a Divisão e/ou Seção de Almoxari-
fado. 
Parágrafo único. Cabe a cada Divisão/Seção de Almoxarifados 
e/ou cargo equivalente, dentre outras competências:
I – Controlar o estoque;
II – Controlar prazos de entrega dos fornecedores;
III – Realizar o cadastro dos itens no sistema de materiais para 
movimentação;
IV – Registrar os movimentos do estoque de entrada e saída, 
tempestivamente, no sistema informatizado;
V – Encaminhar nota fiscal ao Departamento de Contadoria 
para pagamento;
VI – Controlar os materiais em ponto de reposição; 
VII – Controlar o consumo médio de materiais;
VIII – Prestar conta do movimento do estoque de cada mês de 
referência;
IX – Realizar inventários;
X – Prestar consulta em geral; e
XI – Atestar a real necessidade de aquisição dos itens esto-
cáveis, inclusive revisando as quantidades, data de validade, 
conforme a capacidade de armazenamento dos respectivos 
estoques.

Art. 7º Todos os produtos e materiais adquiridos pelo Município 
deverão ser recebidos e atestados na nota fiscal ou documento 
equivalente pelo responsável de cada Almoxarifado.
§ 1° O responsável pelo almoxarifado, deverá requerer con-
ferência do Gestor e ou Comissão de Recebimento conforme 
dispõe o Decreto nº 7545, de 26 de setembro de 2019, ou le-
gislação que vier a substituí-lo.
§ 2° Poderá haver delegação do recebimento, conferência e 
atesto de mercadorias, aos servidores lotados nas Divisões e 
Seções de almoxarifado ou das próprias Secretarias requisitó-
rias, por meio de portaria.
§ 3° Não serão recebidos produtos e materiais sem que o de-
partamento de compras tenha gerado a devida autorização de 
compra no sistema informatizado.
§ 4º Os bens/produtos de uso imediato poderão ser conferidos 
pelo gestor do contrato ou comissão competente, no caso de 
serem entregues diretamente na sede da Secretaria, devendo 
conferir, assinar e atestar a nota fiscal, dispensando-se o ates-
to do responsável pelo Almoxarifado.
I - O processo contendo a nota de empenho, o número da au-
torização de compra e o parecer assinado do responsável pelo 
recebimento deverá ser encaminhado para a Divisão de almo-
xarifado no dia útil subsequente ao recebimento, para proceder 
o lançamento contábil no sistema informatizado e encaminhar 
o processo à contabilidade para pagamento.
§ 5º A solicitação de aquisição de bens/produtos estocáveis 
deve ter o aval da Divisão e/ou Seção de almoxarifado para ser 
aceita pelo Departamento de Compras.

§ 6º A Divisão e/ou Seção de almoxarifado deverá manter o De-
partamento de Compras atualizado quanto à relação dos itens 
que são mantidos em estoque.

Art. 8º O almoxarifado deverá estar em local limpo, seguro, de 
fácil acesso e salubre, que garanta a conservação dos mate-
riais, bem como, deverá ser organizado de tal forma que haja 
a maximização do espaço, a garantia de segurança para os 
materiais estocados e a fácil circulação interna.

Art. 9° A execução das rotinas e dos procedimentos dar-se-á 
de forma a:
I - Manter o controle do almoxarifado na gestão do sistema 
informatizado de controle de material, na falta deste em fichas 
de controle, assegurando as ações necessárias à sua opera-
cionalização e aperfeiçoamento;
II - Manter as instalações apropriadas para a segurança, con-
servação, armazenamento e movimentação de materiais esto-
cados;
III - Classificar e cadastrar os materiais de consumo no sistema 
de informática e/ou em fichas de controle;
IV - Estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retira-
da dos materiais;
V - Supervisionar e controlar a distribuição do material requi-
sitado, promovendo os cortes necessários nos pedidos de 
fornecimento das Secretárias, Departamentos e/ou Divisões, 
em função do consumo médio apurado, como suporte para a 
projeção de estoque vigente com finalidade de evitar, sempre 
que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura 
de estoque;
VI - Manter o sistema de requisição interna para retirada de 
materiais, de modo a permitir facilidade de acesso e agilidade 
na entrega do mesmo;
VII - Acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos ma-
teriais, promovendo assim, a substituição dos mesmos quando 
for necessário;
VIII - Proceder à baixa de materiais de consumo em desuso; 
incluir a correta destinação de materiais vencidos e abertura de 
procedimentos para apurar responsabilidades destas baixas, e 
informar os resultados a Controladoria Geral;
IX - Disponibilizar relatório atualizado da movimentação de en-
trada e saída dos itens em almoxarifado, periodicamente ou 
quando solicitado;
X - Informar a Secretaria de Administração e Controladoria-
-Geral do Município, quando houver ocorrência de desfalque 
ou desvio de materiais, bem como da prática de qualquer ato 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte danos ao erário, 
para que seja instaurado o Processo de Sindicância ou Pro-
cesso Administrativo Disciplinar, conforme legislação em vigor;
XI - Solicitar o pronunciamento dos órgãos técnicos, no caso de 
aquisição de materiais de consumo especializado, sempre que 
for necessário, bem como utilizar o catálogo de especificações 
técnicas em conjunto com Departamento de Compras, contri-
buindo para a sua atualização periódica;
XIII - Promover estudos visando à padronização de materiais e 
sua substituição por outros de uso mais econômico;
XIV - Receber as solicitações de fornecimento de materiais 
emitidas pelas Secretarias, Departamentos e/ou Divisões e, 
após registro, efetuar a entrega;
XV - Atender com agilidade e presteza as demandas solicita-
das;
XVI - Auxiliar os gestores e fiscais dos contratos acompanhan-
do os prazos de entrega dos materiais a receber, comunicando 
à secretaria solicitante os eventuais atrasos ou descumprimen-
to da entrega, registrando o desempenho dos fornecedores, 
especialmente quanto ao prazo de entrega;
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XVII - Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, utilizando 
meios seguros de transporte;
XVIII - Manter arquivadas todas as requisições por meio digital 
ou em pastas, em ordem cronológicas, bem como cópias de 
notas fiscais;
XIX - Participar, sempre que possível, de cursos de capacita-
ção, para aperfeiçoamento de suas atividades.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 10. Compete à Secretaria de Administração, através do 
Departamento de Gestão Administrativa, ou setor correspon-
dente dos órgãos da Administração Indireta, o controle geral 
das divisões/setores responsáveis pelo controle do almoxarifa-
do das Secretarias nas quais estão lotados, devendo:
I -  Promover a divulgação e implementação dessa Lei, man-
tendo-a atualizada através de manuais e decretos regulamen-
tadores;
II -  Orientar as Secretarias e/ou departamentos solicitantes e 
supervisionar sua aplicação;
III -  Apurar possível descumprimento das normas desta Lei por 
meio de abertura de processo administrativo.
Paragrafo único. Os Departamentos e as divisões lotadas em 
outras Secretarias, ou órgãos correspondentes da Administra-
ção Indireta, devem obedecer as normas e modelos de traba-
lho elaborados pelo Departamento de Gestão Administrativa e 
Patrimonial, da Secretaria de Administração.

Art. 11. O servidor público que, por ação ou omissão voluntá-
ria, negligência ou imprudência, causar estragos ou perda de 
material que estiver sob sua guarda ou uso, responderá pelo 
dano causado.
Paragrafo único. Deverá ser formalizado documento para en-
sejar o exame do material e a averiguação das causas do in-
cidente, comunicando formalmente o superior imediato que 
poderá:
I -  Concluir que a perda das características ou avarias do ma-
terial decorreu do uso normal ou de outros fatores que indepen-
dem da ação do consignatário ou usuário; ou
II -  Encaminhar para conhecimento da Secretaria de Adminis-
tração sobre os danos ou desaparecimento do material, a fim 
de proceder a abertura de Sindicância ou Processo Administra-
tivo Disciplinar e, posterior aplicação das penalidades impostas 
pelo Estatuto do Servidor.

Art. 12. Ocorrendo substituição de servidor responsável por 
materiais, caberá à Secretaria cujo servidor estiver deixando o 
cargo, função ou emprego, tomar as providências preliminares 
para a passagem de responsabilidade mediante inventário do 
almoxarifado.

Art.13.A passagem de responsabilidade deverá ser feita obri-
gatoriamente, à vista da verificação física de cada material e 
lavratura de novo Termo de Responsabilidade.

Art. 14. Na hipótese de ocorrer qualquer pendência ou irregula-
ridade caberá à Secretaria Municipal de Administração  adotar 
as providências necessárias à apuração e imputação de res-
ponsabilidade.

CAPÍTULO VI
DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DE MATE-

RIAL

Art. 15. A aquisição de novos materias terão seu recebimen-

to definidos como provisório ou definitivo, conforme o Decreto 
Municipal nº 7545, de 26 de setembro de 2019 e suas altera-
ções.
§ 1º O recebimento provisório ocorre no momento da entrega 
do material e não constitui sua aceitação.
§ 2º O recebimento definitivo se dá com a aceitação do mate-
rial, que pressupõe a conformidade do material com as espe-
cificações descritas no processo de compra e só pode ser feito 
por gestor do contrato ou comissão responsável.

Art. 16. Todo e qualquer material de consumo, adquirido pelo 
Município de Guarapuava, deverá ser conferido quanto a pre-
ços, quantidades e especificações no ato do recebimento pro-
visório.
§ 1º O recebimento provisório deverá ser recusado caso não 
conste o número da autorização de compra e do empenho na 
nota fiscal.
§ 2º O exame qualitativo deverá seguir normas publicadas no 
Decreto nº 7545, de 26 de setembro de 2019 e suas alterações.

Art. 17. Nenhum material será recebido e aceito sem que haja 
a respectiva nota de empenho e autorização de compra, sal-
vo os casos de doação ou destinação de órgãos estaduais e 
federais.
§ 1º No caso excetuado no caput deste artigo deverá ser ob-
servada a legislação municipal vigente e os princípios legais, 
devendo os materiais e produtos recebidos pelo Município ser 
registrados no sistema do Almoxarifado.
§ 2° O responsável pelo almoxarifado deverá consultar as no-
tas de empenho no sistema contábil e lançar a autorização de 
compra no sistema de almoxarifado.

Art. 18. Atendidas as exigências, os materiais que não forem 
de consumo imediato serão estocados no almoxarifadoe será 
declarado, na nota fiscal e/ou no sistema informatizado, a acei-
tação e recebimento dos mesmos.

Art. 19. Os materiais deverão ser registrados no sistema in-
formatizado conforme os dados da nota fiscal ou documento 
equivalente, contendo dados como:
I -  Data de entrada e saída;
II -  Especificação do material com objeto resumido;
III -  Quantidade e custos;
IV -  Nome do fornecedor;
V -  Documento comprobatório, com o número, série, subsérie, 
data de emissão e valor.

Art. 20. Nenhum material será liberado para as respectivas 
unidades sem o recebimento definitivo e registro no sistema 
de Controle de Materiais, salvo os casos de recebimento rea-
lizados diretamente pelas secretarias solicitantes, conforme § 
2º do Art. 7°.
Paragrafo único. Na exceção que trata o caput deste artigo, a 
própria secretaria se responsabilizará pelo “atesto” de “recebi-
do e conferido” na nota fiscal, cabendo aoalmoxarifadoapenas 
o registro da movimentação no sistema informatizado, confor-
me a nota fiscal assinada e datada pelo responsável pelo rece-
bimento, conferência e aceitação do material.

Art. 21. Caso do material esteja em desconformidade com a 
nota de empenho, características e/ou com a embalagem vio-
lada, não será aceito pelo almoxarifado ou Secretaria respon-
sável pelo recebimento, sendo imediatamente efetuada sua 
devolução.
§ 1º Após a negativa de aceitação do produto, a empresa for-
necedora deverá ser notificada, bem como o gestor do contrato 
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e/ou comissão de recebimento, para providências cabíveis.
§ 2º O recebimento de qualquer material de consumo que este-
ja em divergência com as especificações ou quantidades diver-
sas do documento fiscal, poderá ensejar na responsabilidade 
civil, penal e administrativa do servidor, de acordo com a Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) e demais legisla-
ções pertinentes.

CAPÍTULO VIII
DO ARMAZENAMENTO

Art. 22. O armazenamento dos materiais de consumo adqui-
ridos e recebidos, deverão ser resguardados contra furto ou 
roubo, protegidos da ação de perigos mecânicos e ameaças 
climáticas, bem como de insetos e roedores, obedecendo os 
critérios especificados no Manual de Gestão de almoxarifado 
na Administração, a ser regulamentado por Decreto.
Paragrafo único. Qualquer avaria no local de armazenamento 
que altere as condições ambientais, furto e roubo, constatação 
de entrada de insetos e/ou roedores, deverá ser comunicada 
à Secretaria responsável peloalmoxarifadopara manutenção, 
segurança e/ou desinsetização e desratização, bem como, a 
Controladoria-Geral do Município para que acompanhe as pro-
vidências tomadas, sob o risco de responsabilidade subsidiária 
do responsável peloalmoxarifadopela não comunicação.

Art. 23. Na estocagem dos materiais de consumo deve-se afi-
xar placa de identificação nas prateleiras de cada item, indi-
cando nas etiquetas o número do código atribuído ao produto 
lançado no Sistema Informatizado do Município e a data de 
validade.
Paragrafo único. Cada produto deve possuir um único código 
no Sistema Informatizado do Município, caso verifique-se du-
plicidade de lançamento deverá o responsável peloalmoxari-
fadosanar a falha no procedimento e documentar a ocorrência 
ao superior hierárquico, desde a constatação até sua correção.

Art. 24. A arrumação dos materiais de consumo deve respeitar 
as normas de segurança, utilizando apenas os espaços úteis 
e áreas livres, a fim de não prejudicar o acesso a extintores de 
incêndio, áreas administrativas e saídas de emergências.

CAPÍTULO IX
DO ESTOQUE MÍNIMO DOS BENS E MATERIAIS

Art. 25. O responsável pelo almoxarifado deverá manter es-
toque mínimo e máximo dos materiais de consumo mais uti-
lizados pelas secretarias, utilizando a média de consumo dos 
últimos 03 (três) meses, a ser apurada em inventário eletrônico 
e/ou físico, realizado na mesma periodicidade.
§ 1º Caberá ao servidor responsável pelo almoxarifado realizar 
a conferência periódica dos materias, possibilitando um rápido 
inventário eletrônico e/ou físico, e a atualização dos saldos lan-
çados no sistema Informatizado do Município com o material 
existente.
§ 2º Considera-se estoque mínimo, para fins do disposto neste 
artigo, o quantitativo correspondente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do quantitativo total do material contratado.

Art. 26. Verificada a diminuição do nível do estoque dos ma-
teriais de consumo mais utilizados pelas Secretarias e a ine-
xistência de saldo contratual ou ata de registro de preços para 
o mesmo material, o servidor responsável pelo almoxarifado 
deverá comunicar formalmente ao gestor do contrato e a Se-
cretaria responsável.
Paragrafo único. As Secretarias Municipais que se utilizam do 

respectivo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do 
comunicado, deverão:
I -  Atestar a suficiência do estoque existente até o final do 
exercício;
II -  Soliciar termo aditivo ao contrato, se for cabível ou;
III -  Providenciar nova Solicitação de Compra, para realização 
de novo procedimento licitatório/dispensa/inexigibilidade.

CAPÍTULO X
DA LOCALIZAÇÃO

Art. 27. A localização dos materiais adquiridos e recebidos, 
ocorrerá da seguinte forma:
I -  Estocagem observando a natureza e características dos 
materiais de consumo;
II -  Utilização dos critérios previamente estabelecidos, visando 
à identificação do posicionamento físico dos materiais em uni-
dade de estocagem.

CAPÍTULO XI
DA CONSERVAÇÃO E A PRESERVAÇÃO

Art. 28. Quanto à conservação e preservação dos materiais, 
será realizada da seguinte forma:
I -  Manter o almoxarifado organizado e limpo;

II -  Inspecionar, periodicamente, todos os materiais sujeitos a 
corrosão e deterioração, protegendo-os contra efeitos do tem-
po, luz, calor e umidade; e
III -  Fazer revisão periódica nas instalações e equipamentos 
de segurança.

CAPÍTULO XII
DA DISTRIBUIÇÃO

Art. 29. Toda retirada de material do almoxarifado deverá ser 
feita através de requisição de materiais, identificando a Secre-
taria e a descrição do material solicitado.

Art. 30. O registro de entrada e saída de materiais deverá ser 
feito no mesmo dia em que ocorreu a operação, ou no máximo, 
no dia seguinte.
Paragrafo único. Os registros tempestivos visam dar fidedigni-
dade e transparências das informações contábeis, bem como, 
caracterizam as boas práticas inerentes com o público.

Art. 31. A distribuição dos materiais deverá ser efetuada da 
seguinte forma:
I -  A partir da solicitação de material para o atendimento as 
divisões/setores, excetuando-se os caracterizados de urgência 
que deverão ter o atendimento imediato;
II -  Obedecendo sempre a estocagem e data de validade mais 
antiga, no atendimento das requisições de materiais;
III -  Havendo tabelas de provisão de entrega, a distribuição 
será feita por pressão, que consiste no procedimento de dis-
tribuição independente de requisição prévia por parte das Se-
cretarias.

Art. 32. A distribuição será semanal e definida pela ordem de 
chegada das requisições das Secretarias e/ou Departamentos, 
com o prazo máximo de entrega de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados do recebimento da requisição, salvo os casos excep-
cionais que deverão ser atendidos no mesmo momento.

Art. 33. Deverá ser mantido em arquivo físico ou virtual, o com-
provante de entrega do material às Secretarias requisitantes.
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CAPÍTULO XIII
DO INVENTÁRIO

Art. 34. Inventário é o instrumento de controle para verificar os 
saldos de estoques nos almoxarifado, depósitos, em uso nas 
Unidades que irá permitir, dentre outros:

I -  O ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações 
dos estoques com o saldo físico real nas instalações de arma-
zenagem;
II -  A análise do desempenho das atividades do responsável 
pelo almoxarifado, através dos resultados obtidos no levanta-
mento físico; e
III -  O levantamento da situação dos materiais estocados no 
tocante ao saneamento dos estoques.

Art. 35. Os tipos de inventários e o modo de executá-los serão 
regulamentado por Decreto.
§1º Todos os inventários devem ser acompanhados de um re-
latório de inventário, onde deverão constar as principais cons-
tatações do setor.
§2º Poderá a Controladoria-Geral do Município solicitar a qual-
quer momento o relatório de inventário com suas anotações.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Não será permitido o acesso de nenhuma pessoa es-
tranha ao almoxarifado, salvo se estiver acompanhado pelo 
responsável.
§1º O almoxarifado deverá ser utilizado única e exclusivamente 
para o armazenamento de materiais do Município de Guarapu-
ava.
§2º. Considera-se pessoa estranha qualquer servidor que não 
esteja lotado e não exerça suas atividades profissionais no al-
moxarifado.

Art. 37. Nenhum material poderá ser recebido se não estiver 
de acordo com a nota fiscal.

Art. 38. Nenhum material pode entrar ou sair do almoxarifado 
sem o registro no sistema informatizado ou, na falta deste, nas 
fichas de controle.

Art. 39. Todo servidor poderá ser responsabilizado por desapa-
recimento, doloso ou culposo, do material que lhe for confiado, 
bem como por qualquer dano que venha a causar no mesmo, 
com direito à ampla defesa e ao contraditório, apurado através 
de regular processo administrativo.
Parágrafo Único. É dever de qualquer servidor comunicar ao 
superior hierárquico imediato e a Controladoria-Geral do Muni-
cípio, qualquer irregularidade constatada na administração dos 
almoxarifados.

Art. 40. Fica autorizado o Poder Executivo a editar normas 
complementares por decreto para a execução do disposto nes-
ta lei.

Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias.

Guarapuava, em 10 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3142/2020
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 DESA-
FETAR a área de 522,16 m² (quinhentos e vinte e dois metros 
vírgula dezesseis centímetros quadrados) objeto da matrícula 
nº 22.995 pertencente ao Serviço de Registro de Imóveis do 3º 
Ofício, 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$ 177.494,31 (cento e setenta e sete mil vírgula quatro-
centos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos) com 
parte da área de 15,02 m² (quinze metros e dois centímetros 
quadrados), sendo parte da matrícula nº 31.480, avaliado em 
R$ 4.343,19 (quatro mil trezentos e quarenta e três vírgula de-
zenove centavos) do total de 22.869,73 m² (vinte e dois mil oi-
tocentos e sessenta e nove metros e setenta e três centímetros 
quadrados), e a área de 609,18 m² (seisentos e nove metros e 
dezoito centímetros quadrados), conforma matrícula nº 31.482, 
do total de 2.238.333 m² (dois mil duzentos e trita e oito metros 
vírgula trezentos e trinta e três centímetros quadrados), avalia-
do em R$ 174.065,04 (cento e setenta e quatro mil sessenta 
e cinco reais virgula quatro centravos) de propriedade Cleusa 
Aparecida Garcia Andrade, ambos pertencentes do Serviço de 
Registro de Imóveis - 3º Ofício da Comarca de Guarapuava.

Art. 3º A diferença dos valores, apurada entre os dois imóveis 
permutados, será renunciado por Cleusa Aparecida Garcia An-
drade, proprietária dos imóveis descritos no Art. 2º da presente 
Lei, no momento de assinatura da Escritura Pública.

Art. 4º A área que será permutada é de 522,16 m² (quinhentos 
e vinte e dois metros vírgula dezesseis centímetros quadra-
dos), conforme matrícula nº 22.995 pertencente ao Serviço de 
Registro de Imóveis do 3º Ofício, ao qual está atribuído o valor 
venal de R$ 177.494,31 (cento e setenta e sete mil quatrocen-
tos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos).

Art. 5º Os imóveis que passarão a pertencer ao Município de 
Guarapuava destinam-se à obras de readequação e urbaniza-
ção da Rua XV de novembro, em trecho compreendido entre 
o Acesso Secundário à Cidade, na Rodovia BR-277, e a Rua 
Evaristo da Veiga. A obra consistirá de avenida pavimentada 
com canteiro central, meio fio e sarjeta, drenagem de águas 
pluviais, ciclovia, calçadas, iluminação e pontos de ônibus.

Art. 6º As despesas decorrentes de Escritura e Registro corre-
rão por conta do Município de Guarapuava por dotação orça-
mentária própria.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, em 10 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3144/2020
Institui o Programa de Auxílio-moradia emergencial para mu-
lheres vítimas de violência doméstica e familiar, 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:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o 
PROGRAMA "AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL", destina-
do ao atendimento de mulheres em situação de violência do-
méstica e familiar que estejam em abrigo temporário, em aten-
dimento ao artigo 23, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria 
da Penha). 
Parágrafo único. O disposto nesta Lei atenderá as disposições 
preliminares da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), es-
pecialmente aos artigos 2º, 3º, §§ 1º e 2º; e artigo 23, inciso I.

CAPÍTULO II
DO AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL

Art. 2º O auxílio-moradia emergencial destina-se a transferên-
cia de recursos financeiros municipais, estaduais ou federais à 
mulher em situação de violência doméstica, a qual se encontra 
ameaçada ou com risco de morte por decorrência do ciclo de 
violência.
§1º O amparo concedido pelo subsídio e as medidas dele de-
correntes levarão em conta a gravidade da coação ou da ame-
aça à integridade física e psicológica, a dificuldade de preveni-
-las ou reprimi-las pelos meios convencionais.
§2º O auxílio poderá ser estendido a ascendentes e descen-
dentes que tenham convivência habitual com a vítima, confor-
me especificamente necessário em cada caso.
§3º O auxílio-moradia emergencial dar-se-á por concessão do 
valor mensal de 70% (setenta) por cento do salário mínimo vi-
gente na época. 
§4º O valor que trata o parágrafo anterior será depositado pelo 
Município de Guarapuava, até o 5º (quinto) dia útil do mês, em 
conta bancária de titularidade da beneficiária, como benefício 
eventual, sendo obrigatória a prestação de contas, a qual será 
regulamentada via decreto pelo poder executivo municipal. 
§5º O benefício terá prazo de vigência de 6 (seis) meses, po-
dendo, excepcionalmente, ser renovado uma única vez por 
igual período, desde que formalmente justificado através de 
análise do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em 
situação de violência – CRAM, mediante identificação da real 
necessidade de sua continuidade, por meio de declaração da 
equipe técnica.
§6º Os requisitos para renovação do auxílio-moradia emergen-
cial entendem-se como a não cessação do risco de violência, 
bem como a impossibilidade da mulher subsistir por meios pró-
prios.
§7º O auxílio previsto no caput deste artigo será concedido 
apenas para uma mulher do mesmo núcleo familiar. 

Art. 3º O auxílio-moradia emergencial destina-se a atender:
I - o Decreto Lei nº 6307/2007, art. 7º, parágrafo único, I “a”, 
“c”, II e III; 
II – mulher vítima de violência doméstica e familiar conforme 
previsto no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 
com risco de morte, que após a extinção do risco e esgotadas 
todas as possibilidades de retorno ao lar e à família extensa, 
se encontre sem condições e meios para suprir a reprodução 

social cotidiana; 

Art. 4º Este benefício eventual destina-se a suprir as necessi-
dades da mulher e seus dependentes na garantia da subsistên-
cia familiar e emergenciais, apenas nas despesas com:
I- aluguel;
II- água e luz;
III- gêneros alimentícios;
IV- gás de cozinha. 
Parágrafo único. A prestação de contas dos gastos deverá ser 
feita mensalmente, diretamente na Secretaria Municipal de Po-
líticas Públicas para as Mulheres, sob pena de responder por 
mau uso de dinheiro público e reaver os cofres da adminis-
tração pública, com demais critérios a ser regulamentada por 
decreto do poder executivo municipal.

Art. 5º Estão excluídas do auxílio-moradia emergencial:
I - as mulheres cuja responsabilidade ou conduta seja incom-
patível com as restrições de comportamento advindos de saú-
de mental ou dependência química; 
II - as condenadas que estejam cumprindo pena; 
III - as indiciadas ou acusadas sob prisão cautelar em qualquer 
de suas modalidades.

Art. 6º A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e o 
CRAM não se responsabilizam pela escolha e locação do imó-
vel, ficando a responsabilidade exclusivamente da beneficiária.
Parágrafo único. As despesas pagas com o auxílio-moradia 
emergencial deverão ser formalizadas em nome da benefici-
ária ou quem esta indicar, isentando o Município de qualquer 
encargo pelos contratos firmados na vigência do benefício.

Art. 7º O auxílio-moradia emergencial, não poderá ser con-
siderado como programa habitacional de qualquer esfera do 
Governo.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO AO PRO-

GRAMA 
Art. 8º A transferência de recursos financeiros, que constitui o 
auxílio-moradia emergencial, poderá ser concedida às mulhe-
res que:
I - encontrem-se protegidas na casa abrigo da rede de enfren-
tamento à violência contra a mulher do Município de Guarapua-
va, exceto casos isolados desde que verificadas as circunstân-
cias e devidamente justificadas pela equipe técnica do CRAM;
II - sejam acompanhadas e atendidas pelo CRAM, por decor-
rência da violência doméstica, nos termos da Lei Federal nº 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha);
III - apresentem cópia de boletim de ocorrência (B.O) da Dele-
gacia de Polícia Civil, ou qualquer outro documento expedido 
por Órgãos de Justiça;
IV – apresentem cópia de exame de corpo delito, se houver;
V – apresentem cópia das medidas protetivas; 
VI- não possuam casa própria;
VII - aceitem realizar o acompanhamento psicossocial no 
CRAM, conforme plano de atendimento individual;
VIII – busquem estabelecer domicílio distante e, na medida do 
possível, em local desconhecido do autor de violência;
IX – cumpram as metas do Plano Individual de Crescimento, 
formulado pelo CRAM.
§1 º É de responsabilidade da equipe técnica do CRAM, vincu-
lado à Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, por 
meio de estudo de caso e relatório, demonstrar a necessidade 
de inclusão da mulher em situação de violência no programa 
de auxílio-moradia emergencial. 
§2 º A quantidade de benefícios estará sujeita a dotação orça-
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mentária anual para esta finalidade, e será regulamentada por 
decreto do poder executivo municipal.

Art. 9º A inclusão da mulher no programa de auxílio-moradia 
emergencial submete a beneficiária a participar de cursos pro-
fissionalizantes oferecidos pelo Município visando a sua auto-
nomia financeira. 

Art. 10º Cessará o repasse do benefício nas seguintes hipó-
teses:
I - extinção dos motivos que ensejaram sua concessão;
II - fim do prazo de (06) seis meses, salvo o disposto no §5 º do 
art.2º desta Lei;
III - a beneficiária demonstrar autonomia financeira;
IV - o uso indevido do benefício proveniente do programa auxí-
lio-moradia emergencial, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa;
IV- deixar de cumprir as condições de inclusão no programa, 
nos termos do art. 7º desta Lei;
V- conduta incompatível da beneficiária;
VI- regressar ao relacionamento com o autor da violência;
VII- retornar à sua família de origem ou extensa;
VII- mudar-se para outro município;
VIII - a família beneficiária adquirir imóvel próprio ou for con-
templada com imóvel em programa habitacional de qualquer 
esfera do Governo;
IX - 03 (três) faltas consecutivas e injustificadas da beneficiá-
ria nas atividades pactuadas no plano de atendimento familiar, 
definido pelo CRAM;
X- em caso de óbito.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11. O programa será dirigido exclusivamente pela Secre-
taria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, que 
decidirá sobre a inclusão ou exclusão do programa de auxílio-
-moradia emergencial, mediante parecer técnico, bem como 
das providências necessárias ao cumprimento desta Lei.

Art. 12. Compete ao CRAM realizar o acompanhamento e 
atendimento técnico profissional das beneficiárias, bem como 
proceder avaliação para inclusão e desligamento do programa 
de auxílio-moradia emergencial. 

Art. 13. As beneficiárias do Programa Auxílio-moradia Emer-
gencial, deverão manifestar sua adesão mediante assinatura 
de Termo de Adesão e Compromisso específico.

Art. 14. As despesas decorrentes da execução desta Lei, cor-
rerão por conta de dotações próprias ou recursos vinculados 
para esse fim. 

Art. 15. 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 do Poder Executivo. 
Art. 16. Eventuais omissões poderão ser regulamentadas por 
Decreto do Poder Executivo.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, em 11 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3145/2020
Denomina o Posto de Saúde Campo Velho de “Francisca Eloy-
na Silveira Polak (Dona Nena)”.
(Autor: vereador 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 denominado o Posto de Saúde Campo Velho lo-
calizado na Rua Adão Joel Dala Rosa, nº 60, Boqueirão de 
“Francisca Eloyna Silveira Polak (Dona Nena)”. 

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

Guarapuava, em 11 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 8284/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Delegar poderes para o servidor Alexandre Machado 
Becher, matrícula nº 1448-6, Diretor Administrativo e Financei-
ro da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância 
– Fundação Proteger, para assinar portarias, empenhos, notas 
fiscais, ofícios, solicitações de compra e/ou serviços, autoriza-
ção de abertura de processos licitatórios, assinar editais, er-
ratas, comunicados, avisos de licitações, realizações de pro-
cessos licitatórios, homologações e adjudicações, contratos, 
autorizar e formalizar aditivos, apostilamentos, revogações, 
rescisões contratuais, anulações de procedimentos licitatórios, 
bem como dispensas e inexigibilidade de licitações, julgar re-
cursos administrativos, impugnações de editais de licitações 
e demais documentos de cunho administrativo da Fundação 
Proteger.
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 03 de novembro de 2020, em 
virtude das Férias do Presidente da Fundação Proteger, An-
tonio Carlos Martini Mino, vigorando até 13 de novembro de 
2020.

Guarapuava, 10 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8285/2020
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 691/2020

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 Conceder AVANÇO VERTICAL, a servidora Rosangela 
Aparecida da Rosa, matrícula nº 18087-4, ocupante do cargo 
de Educador (a) Infantil, da Classe II para a III, por comprova-
ção de habilitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos financeiros após a vigência da Lei Comple-
mentar Federal nº 173/2020.

Guarapuava, 06 de novembro 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 693/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 134 da Lei Complementar 120/2020 
– Estatuto dos Servidores Municipais,

Considerando a liminar concedida nos Autos nº 0012918-
24.2020.8.16.0031.

R E S O L V E
 
Art. 1º Autorizar o afastamento do servidor público municipal 
Sr. Everson Rodolfo Oliveira Lara, matrícula nº 17.239/1, cargo 
Enfermeiro, concedendo a licença não remunerada por moti-
vo de afastamento do cônjuge, a partir de 10 de novembro de 
2020, pelo prazo de 2 (dois) anos ou até julgamento final da 
ação em Mandado de Segurança impetrada pelo servidor nos 
Autos nº. 0012918-24.2020.8.16.0031.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Guarapuava, 09 de novembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

ATA nº11/2020
COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.

Ás treze horas e trinta minutos do dia vinte e nove do mês de 
outubro de dois mil e vinte, no Departamento de Patrimônio – 
Secretaria de Administração, localizado no Paço Municipal, sito 
a Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Bairro Centro, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Avaliação de Bens Móveis do Muni-
cípio de Guarapuava portaria n° 157/2019, composta pela pre-
sidente da comissão Scheila Aparecida K. Schwans matricula 
n°16431-3 e membros Maria Inês Paganini, matricula n°17349-
5 (ausente),  Angelita Machado Soldan  matrícula n°13411/2 
(ausente), Margarete Aparecida Felema 1426-5,  Suzana de 
Souza Chagas Lima matricula 8242-2 e 10295-4 (ausente) e 
Ticiane Miodoski, matricula nº 16907-2, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos: a) Relação e número de inscritos edital 
04/2020 - Descartes de Bens Móveis Patrimoniais  - Irrecupe-

ráveis e Sucatas. b) Análise da documentação exigida no edital 
04/2020.  c) Publicação da convocação dos selecionados e a 
data para a retirada dos itens. Depois de encerrado o prazo de 
protocolo do edital, observou - se que houve apenas uma insti-
tuição inscrita, sendo a entidade RECICLASOL – Cooperativa 
de Trabalho Solidário para Coleta Seletiva e Reciclagem de 
Resíduos Sólidos, situada na Rua Ver. Sebastião de Camargo 
Ribas, 266 - Industrial – inscrita no CNPJ:21500321/0001-25. 
A comissão atestou que a mesma cumpriu com os requisitos 
constantes nesse edital ficando a mesma habilitada a receber 
objeto de doação. A data para retirada dos itens constantes 
nesse edital será de oito dias úteis, iniciando-se em vinte e 
nove de outubro de  dois mil e vinte.Nada mais havendo a tra-
tar, lavro apresente ata, a qual após  lida será assinada  por  
mim, Scheila Aparecida K. Schwans e pelos demais membros.
Assinaturas:
(a)Scheila Aparecida K. Schwans
Presidente da Comissão de Descarte Geral
(a)Margarete Aparecida Felema
(a)Ticiane Miodoski

FUNDAÇÃO PROTEGER
RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08/2020
(Processo Administrativo n.° 322/2020)

Objeto: Locação de imóvel destinado a abrigar as instalações 
do almoxarifado da Fundação de Proteção Especial da Juven-
tude e Infância, pelo período de 12 (doze) meses, sito à Aveni-
da Vereador Serafim Ribas n.° 2882 – Bairro Boqueirão – Gua-
rapuava/PR.
O Diretor Administrativo e Financeiro no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapua-
va, conforme o Decreto n.º 8284 de 10 de novembro de 2020 e 
com base no Artigo 24, inciso X da Lei n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores, bem como no Parecer Jurídico n.° 77/2020 da Pro-
curadoria Jurídica, RATIFICA a Dispensa de Licitação, no valor 
total de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para a contratação da 
empresa ZÍNGARO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS LTDA, 
inscrita no CNPJ n.º 06.133.472/0001-07.

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 11 de novembro de 2020.

ALEXANDRE MACHADO BECHER
Diretor Administrativo e Financeiro



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1811 de novembro, Veiculação 11/11/2020 Ano XXVI - Nº 1964 Boletim Oficial do Município -  18



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1911 de novembro, Veiculação 11/11/2020 Ano XXVI - Nº 1964 Boletim Oficial do Município -  19


