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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 07 a 13 de dezembro de 2019
Veiculação: 16 de dezembro de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1746

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS
LEI COMPLEMENTAR Nº 108/2019 

Institui o programa municipal de incentivos fiscais ao empreen-
dedorismo, às atividades científicas, tecnológicas, de inovação 
e da economia criativa, em parques tecnológicos do Município 
de Guarapuava e estabelece outras providências.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o programa municipal de incentivos fis-
cais ao empreendedorismo, às atividades científicas, tecnoló-
gicas, de inovação e da economia criativa, em parques tec-
nológicos, que proporcionem um desenvolvimento sustentável, 
integrador, eficiente para o Município de Guarapuava.
Parágrafo único. Os incentivos fiscais previstos nesta lei se-
rão destinados exclusivamente a empresas que realizam seus 
empreendimentos em parques tecnológicos do Município de 
Guarapuava.

CAPÍTULO II
DOS INCENTIVOS FISCAIS E ECONÔMICOS

Art. 2º O município poderá conceder incentivos fiscais, estímu-
los econômicos e materiais, concessão de prêmios, maratonas 
de inovação, implantação de habitats de inovação, parques e 
polos científicos e tecnológicos, condomínios tecnológicos, in-
cubadoras, aceleradoras de negócios e outras estruturas vol-
tadas ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. 
Art. 3º Os incentivos fiscais se constituem por:
I - redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN ao mínimo legal, hoje de 2% (dois por cen-
to), pelo prazo de até 10 (dez) anos;
II - isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, pelo 
prazo de até 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por mais 
5 (cinco) anos, se apresentado projeto de ampliação ou mo-
dernização que contenha no mínimo aumento de 20% (vinte 
por cento) em construção aplicável ao desenvolvimento da ati-
vidade;
III - isenção das taxas municipais relativas a Alvará de Constru-
ção, Alvará da Vigilância Sanitária e Alvará de Funcionamento 
e Localização, pelo prazo de até 10 (dez) anos, a contar do 
início das atividades específicas da empresa ou do início das 
atividades do estabelecimento ampliado ou reativado;
IV - isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 
– ITBI, quando da aquisição de imóvel pelo contribuinte incen-
tivado, ocorrida após a homologação dele no programa munici-
pal de incentivo fiscal, nos termos desta lei.
Parágrafo único. Perderá os benefícios a empresa que não 
cumprir com as obrigações estabelecidas nos projetos e fina-
lidade desta lei, ficando sujeita ao lançamento de ofício dos 

impostos devidos proporcionalmente ao período de descum-
primento e perdendo os demais benefícios previstos nesta lei.
Art. 4º Poderá haver estímulo material através de concessão 
de espaço físico no Parque Tecnológico para as empresas be-
neficiadas.
§1º A concessão se dará por meio de processo específico.
§2º Reverterá ao Município, sem direito a indenização pelas 
benfeitorias existentes, o empreendimento que interromper 
suas atividades pelo período de um ano após a implantação 
do projeto.
Art. 5º O Município poderá adquirir ou receber em doação áre-
as de terras para a implantação de parques científicos e tecno-
lógicos, para utilização na forma da presente Lei.
Art. 6º Para que as empresas tenham acesso aos incentivos 
municipais conferidos por esta Lei Complementar é necessário 
o seu cadastramento junto a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação de Guarapuava, com a junção de do-
cumentos comprobatórios de que a empresa se enquadra nos 
requisitos de inovação e tecnologia. 
Art. 7º Para que as pessoas jurídicas possam fazer jus aos 
incentivos da presente Lei deverão, além do previsto no art. 6º, 
protocolar requerimento destinado à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, no Protocolo Geral 
do Município, solicitando o enquadramento ao referido Progra-
ma.
§1º A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 
poderá se subsidiar de pareceres de outras Secretarias Mu-
nicipais, em especial da Secretaria Municipal de Finanças e 
da Procuradoria Geral do Município, para emitir a decisão final 
referente ao deferimento ou indeferimento dos requerimentos 
de inclusão ao Programa Municipal de Incentivos Fiscais. 
§2º Deverá a Secretaria Municipal de Finanças exigir do inte-
ressado declaração periódica, acompanhada de outros dados 
e documentos a critério da autoridade administrativa, compro-
batórios do cumprimento das condições estabelecidas para a 
permanência no Programa.
Art. 8º Os beneficiados por esta Lei ficarão condicionados à 
obediência dos seguintes requisitos:
I - manter todas as condições apresentadas no requerimento 
analisado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Inovação;
II - demonstrar crescimento na empresa ao longo de cada cinco 
anos.
III - demonstrar idoneidade financeira da empresa e de seus 
sócios, por meio da apresentação de contrato social com todas 
as alterações, e certidões negativas (Trabalhista, Securitária, 
FGTS, Federal, Estadual e Municipal).
Art. 9º Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação:
I - analisar, diagnosticar e pronunciar-se sobre as necessida-
des, interesses, planos gerais e específicos que estejam rela-
cionados com o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação no Município e sua aplicação na Administração Pública;
II - analisar e deliberar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre os re-
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querimentos de empreendimentos submetidos aos benefícios 
previstos nesta lei e seus regulamentos;
III - aprovar os regulamentos dos ambientes de inovação e re-
cepcionar os habitats de inovação criados no âmbito municipal;
IV - fiscalizar as empresas beneficiadas pelos incentivos à Ino-
vação.
Art. 10. A empresa beneficiada por esta Lei Complementar não 
poderá transferir os benefícios concedidos a outras unidades 
sem a prévia autorização do Município de Guarapuava, ainda 
que assegurada a continuidade de propósitos.
Art. 11. Em caso de não cumprimento das obrigações ou ações 
assumidas pelo empreendedor no projeto de investimentos, 
poderá a Administração Municipal aplicar penalidade corres-
pondente, considerando:
I – o caráter de desenvolvimento social do programa de incen-
tivos previstos nesta Lei;
II – a situação de nível macroeconômico, devidamente justifi-
cada, que inviabilize o alcance das obrigações ou ações ajus-
tadas;
III – a relevância econômica de geração de renda, direta e indi-
reta, organizadas pelo empreendimento.
Art. 12. Das penalidades aplicáveis em caso de descumpri-
mento das obrigações assumidas:
I – advertência formal;
II – determinação expressa de prazo e condições improrrogá-
veis para o cumprimento ou adequação das obrigações assu-
midas no projeto;
III – restituição total ou parcial, conforme a dimensão do des-
cumprimento em valores considerando os bens concedidos 
pelo município de Guarapuava a título de incentivo;
IV – suspensão do direito de participar do programa de incenti-
vos até a resolução das obrigações ou ações ajustadas.
Parágrafo único. As penalidades poderão ser aplicadas de for-
ma isolada ou cumulativamente.
Art. 13. A concessão de incentivo ou benefício de natureza tri-
butária da qual decorra renúncia de receita, deverá atender ao 
disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO III
DAS PREMIAÇÕES

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no âm-
bito do Município de Guarapuava, o Prêmio Destaque ou Ma-
ratona de Inovação, destinado a selecionar e/ou homenagear 
pessoas e instituições públicas e privadas que com suas ações 
se destacarem na promoção do conhecimento e na geração 
de processos, produtos e serviços inovadores aplicados nos 
Parques Tecnológicos ou na Prestação dos Serviços Públicos 
Municipais. 
Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação a responsabilidade de definir critérios e 
propor a regulamentação para a concessão do prêmio previsto 
no caput deste artigo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. A empresa beneficiada deverá observar o disposto na 
Lei Complementar Municipal nº 007/2004, Lei Complementar 
nº 069/2016 e Lei Complementar 070/2016 e suas alterações.
Art. 16. O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar a 
presente Lei mediante decreto.
Art. 17. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta 
das dotações previstas no orçamento do Município de Guara-
puava, sendo abertos fundos específicos, bem como os res-
pectivos créditos nas peças orçamentárias competentes. 
Art. 18. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a constar 
no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA), par-
cela de seu orçamento anual, para a execução dos objetivos 
previstos nesta Lei.
Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2019 
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar 007/2004 que Dis-
põe sobre o Código de Postura do 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 complementar:

Art. 1º Acrescenta o Parágrafo 4º ao artigo 308, passando a 
vigorar com a seguinte redação:
Art. 308 – (...)
(...)
 § 4º - O exercício do comércio ambulante na Zona de Prote-
ção da Bacia do Rio Cascavel - ZPBC 2, Bairro Cidade dos 
Lagos, somente será permitido com a validação da Associação 
do Bairro, e deverá atender o disposto neste capítulo.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2019 
Altera o art. 105 da Lei Complementar nº 060/2016 e estabele-
ce 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 Altera o art. 105 da Lei Complementar nº 060/2016, que 
passará a ter a seguinte redação: 
“Art. 105. A Gratificação Especial para Médico – GEM será 
paga: 
I – na proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre o venci-
mento, ao médico lotado em Unidade Básica de Saúde, com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, se cumulati-
vamente:
a) desempenhar suas funções laborativas na unidade de saú-
de em que estiver lotado e não apresentar nenhuma falta injus-
tificada no mês de avaliação; 
b) cumprir efetivamente as metas estabelecidas e regulamen-
tadas em Decreto.
II – ao médico que realizar plantões nas Unidades de Urgência, 
Emergência e SAMU, na seguinte proporção, aplicável sobre o 
vencimento: 
a) 10% (dez por cento), quando totalizar 24 (vinte e quatro) 
horas de plantão em dias de semana durante o mês; e 
b) 15% (quinze por cento), quando totalizar 24 (vinte e quatro) 
horas de plantão, exclusivamente, em finais de semana, feria-
dos e recessos durante o mês.
III – ao médico lotado nos Serviços de Atenção Especializada 
do Departamento de Atenção à Saúde, e/ou no exercício de 
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especialidade nas Unidades Básicas de Saúde, na proporção 
de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento, desde que 
cumpra carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais e 
cumulativamente:
a) desempenhe suas funções laborativas na unidade em que 
estiver lotado e não apresente nenhuma falta injustificada no 
mês de avaliação; 
b) cumpra efetivamente as metas estabelecidas e regulamen-
tadas em Decreto.
IV – ao médico lotado no Departamento de Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de Administração quando no exercício 
da função de perito ou médico do trabalho, na proporção de 
50% (cinquenta por cento) aplicado sobre a carga horária efe-
tivamente realizada, independentemente da carga horária do 
cargo, se cumulativamente:
a) desempenhar suas funções laborativas e não apresentar ne-
nhuma falta injustificada no mês de avaliação;
b) cumprir eventuais metas estabelecidas e regulamentadas 
em Decreto.
§1º Entende-se por:
I - Unidade Básica de Saúde: as Unidades de Saúde dos bair-
ros e distritos, sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde;  
II - Unidades de Urgência e Emergência: as Unidades de Pron-
to Atendimento e SAMU, sob gestão da Secretaria Municipal 
de Saúde;
III - Serviços de Atenção Especializada: Clínica de Saúde da 
Mulher, CAPS AD, CAPS II, Melhor em Casa, Ambulatório de 
Curativos, SAE, além de outros programas de atenção espe-
cializada a serem ofertados, sob gestão da Secretaria Munici-
pal de Saúde;
IV – Departamento de Recursos Humanos: órgão ligado à Se-
cretaria Municipal de Administração.
§2º O servidor somente fará jus às gratificações de que trata 
esse artigo caso cumpra suas funções laborativas na unidade 
em que estiver lotado, não acumulando saldo negativo de mais 
de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do total de sua carga 
horária em seu relatório de frequência, além de não apresentar 
nenhuma falta injustificada no mês de avaliação. 
§3º Não ocasionará prejuízo para avaliação do servidor quando 
este estiver exercendo atividade em locais diversos, por ordem 
da Secretaria Municipal de Saúde ou da Secretaria Municipal 
de Administração, desde que devidamente comprovado.
§4º O servidor não fará jus ao recebimento da gratificação 
quando estiver por períodos superiores à 15 (quize) dias du-
rante o mês, fruindo de quaisquer das licenças previstas no art. 
116 da Lei Complementar nº 060/2016.
§5º A Gratificação Especial para Médico – GEM não será incor-
porada aos proventos de aposentadoria e pensão, nem incidirá 
para cálculo de qualquer vantagem, salvo para fins de gratifica-
ção de férias e décimo terceiro.
§6º O servidor não fará jus ao recebimento da gratificação pre-
vista quando estiver cedido a outros entes federativos. 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2019 
Dispõe sobre o cancelamento de créditos tributários e não tri-
butários inscritos ou não em divida ativa do Município e dá ou-
tras 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 Fica autorizado o cancelamento de créditos tributários 
e não tributários devidamente constituídos, inscritos ou não em 
dívida ativa, vencidos até 31/12/2013, desde que:
I - não seja objeto de cobrança judicial e/ou execução fiscal; 
esteja configurada a prescrição; e, não esteja com a exigibili-
dade suspensa; ou
II - não comprovada a ocorrência de fato gerador.
Parágrafo único. a extinção dos créditos, considerados ir-
recuperáveis para efeito de cobrança, se dará em conformi-
dade com o disposto nos artigos 149, 156 e 174, da Lei nº  
5.172/1966 – Código Tributário Nacional, no artigo 146, inc. 
III, “b”, da Constituição Federal de 1988,  e artigo 54, da Lei 
Municipal nº 1.108/2001.
Art. 2º O cancelamento dos créditos tributários e não tributá-
rios apurados, dar-se-á, por meio de ato do Chefe do Poder 
Executivo.
§1º A Comissão Técnica Avaliadora, instituída por Portaria, 
realizará a análise dos créditos, emitirá parecer técnico sem 
caráter vinculativo, após a verificação criteriosa dos créditos tri-
butários e não tributários de que trata os Incisos I e II, do artigo 
1º desta Lei, bem como, apresentará demonstrativo detalhado 
dos créditos, contendo nomes dos contribuintes, a natureza do 
crédito, data de lançamento, data de vencimento e os valores 
apurados, passíveis de cancelamento.  
§2º O cancelamento conforme estabelecido no caput deste ar-
tigo, não abrange dívidas que se encontram quitadas, tampou-
co autoriza a restituição do indébito de valores já recolhidos. 
§3º Os créditos tributários e não tributários objetos de execu-
ção fiscal, ajuizados pelo Município de Guarapuava, não serão 
atingidos pelo cancelamento. 
§4º A consolidação do cancelamento referente aos créditos 
atingidos pela prescrição e/ou quando não comprovada a ocor-
rência do fato gerador, conforme estabelece o caput do Artigo, 
bem como, sua natureza, espécie, montante, vencimento, será 
regulamentada por Decreto do Poder Executivo.
Art. 3º Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto do Po-
der Executivo.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 112/2019 
Autoriza o Executivo Municipal a alterar o Perímetro da Área 
Urbana do Distrito Sede de Guarapuava.

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 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Perímetro 
da Área Urbana do Distrito Sede de Guarapuava, passando  a 
ser descrito com os seguintes limites e confrontações: Partindo 
do Ponto P1, de coordenadas E=456.834,61 m e 
N=7.197.357,07 m, localizado no vértice formado entre o limite 
SE da Faixa de Domínio da Rodovia BR-277 e uma linha para-
lela ao eixo da Rua XV de Novembro, a 115,00 metros a SE do 
mesmo e segue por esta linha, na distância total de 2.550,00 
metros, até encontrar o Ponto P2, de coordenadas 
E=456.766,28 m  N=7.194.865,59 m; segue por um caminho, 
em direção à Rua XV de Novembro, até encontrar o alinha-
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mento predial SE da Rua Cláudio Coutinho, segue por este, 
numa distância de 546,00 metros até encontrar a Estrada Mu-
nicipal que se dirige ao Rio das Mortes, no Ponto P3, de coor-
denadas E=456.482,06 m e N=7.194.392,90 m; segue pela 
estrada que se dirige ao Rio das Mortes numa distância de 
130,00 metros, até encontrar a Estrada Municipal que se dirige 
ao Rio das Mortes/Membeque, seguindo por esta numa distân-
cia de 677,00 metros; segue na distância 90,76 metros e azi-
mute 280º43'39”; deflete à direita na distância de 518,00 me-
tros e azimute 310º 25'12", até encontrar o Ponto P4, de 
coordenadas E=456.335,20 m e N=7.194.268,73 m, no alinha-
mento predial SE da Rua Cláudio Coutinho; segue por este, 
numa distância de 318,00 metros, até encontrar o Ponto P5, de 
coordenadas E=456.098,99 m e N=7.194.056,66 m; deflete à 
esquerda, deixando o alinhamento predial da Rua Cláudio 
Coutinho e segue  na distância de 548,57 metros e azimute 
183º 00’ 07”, até encontrar o Ponto P6, de coordenadas 
E=456.070,26 m e N=7.193.508,84 m, localizado junto a uma 
nascente do Arroio do Membeque; segue por este, em sua 
margem direita, sentido jusante, até encontrar o Ponto P7, de 
coordenadas E=455.996,01 m e N=7.193.061,67 m, localizado 
no prolongamento do alinhamento predial SE da Rua das Gua-
birobeiras; segue, por este, na distância de 402,97 metros e 
azimute 230º 46’ 39”, até encontrar uma das áreas institucio-
nais do Loteamento Araucária II; segue confrontando com esta, 
na distância de 30,00 metros, até encontrar o Ponto P8, de 
coordenadas E=455.702,51 m e N=7.192.783,39 m; segue na 
distância de 882,44 metros e azimute 175º 33’ 40”, até encon-
trar o prolongamento do alinhamento predial NE da Rua Tó-
quio; segue, por este, até encontrar o Ponto P9, de coordena-
das E=455.880.89 m e N=7.191.667,55 m, localizado no 
prolongamento do alinhamento predial SE da Avenida Wilson 
Luiz S. Martins; segue, confrontando com a Colônia Agrícola 
Municipal, em vários alinhamentos, até encontrar o Ponto P10, 
de coordenadas E=455.117,21 m e N=7.190.738,49 m, junto 
ao alinhamento predial SUL, da Rua Raquel de Queiroz; segue 
pelo prolongamento da Rua Raquel de Queiroz, pela Estrada 
Municipal da Colônia Agrícola Municipal, numa distância de 
980,00metros, até encontrar o Ponto P11, de coordenadas 
E=454.905,24 m e N=7.189.858,81 m; segue na distância 
75,00 metros e azimute 345º54'25"; deflete à direita e segue na 
distância de 435,70 metros e azimute 353º46'36" até encontrar 
novamente o limite da Colônia Agrícola Municipal, no Ponto 
P12, de coordenadas E=454.839,74 m e N=7.190.364,69 m; 
segue confrontando com esta, até o prolongamento do alinha-
mento predial SO da Rua Brigadeiro Rocha; segue; por uma 
linha paralela ao alinhamento predial da Avenida Vereador Ru-
bem Siqueira Ribas, a 150,00 metros do mesmo, numa distân-
cia de 798,00 metros até encontrar o Ponto P13, de coordena-
das E=454.043,17 m e N=7.190.056,00 m, na divisa do Lote 
24, da Colônia Agrícola Municipal; deflete à esquerda e segue 
na distância de 246,21 metros e azimute 173º 11’ 37”; deflete à 
direita e segue na distância de 187,78 metros e azimute 253º 
44’ 35”; deflete à esquerda e segue na distância de 91,72 me-
tros e azimute 174º 39’ 00”; deflete à direita e segue na distân-
cia de 128,27 metros e azimute 254º 05’ 19”; deflete à direita e 
segue na distância de 188,87 metros e azimute 354º 11’ 11”, 
até encontrar novamente a linha paralela ao alinhamento pre-
dial da Avenida Vereador Rubem Siqueira Ribas, a 150,00 me-
tros do mesmo, no Ponto P14, de coordenadas E=453.758,25 
m e N=7.189.820,37 m; segue numa distância total de 1.902,38 
metros, até encontrar uma estrada da mesma Colônia Agrícola; 
segue, pela estrada até encontrar o Ponto P15, de coordena-
das E=453.227,32 m e N=7.188.161,25 m, localizado no eixo 
da Avenida Vereador Rubem Siqueira Ribas; segue, por este, 
até encontrar o Ponto P16, de coordenadas E=452.694,82 m e 

N=7.187.632,29 m, localizado no eixo da Ferrovia; segue, por 
esta Ferrovia, sentido Curitiba, até encontrar o Ponto P17, de 
coordenadas E=452.838,08 m e N=7.187.751,37 m, junto a 
uma nascente; segue, por este corpo d’água, sentido jusante, 
até encontrar novamente, o eixo da Ferrovia, no Ponto P18, de 
coordenadas N=453.304,74 m e N=7.187.466,38 m; novamen-
te, segue por este, em direção a Curitiba, até encontrar o Ponto 
P19, de coordenadas E=454.979,47 m e N=7.186.763,90 m, 
junto a uma linha paralela ao alinhamento predial N da estrada 
que cruza a Ferrovia em direção à Colônia Agrícola Municipal, 
a 110,00 metros do mesmo; segue, por esta linha, na distância 
de 478,24 metros, até encontrar o Ponto P20, de coordenadas 
E=454.457,65 m e N=7.186.756,80 m, localizado junto à mar-
gem direita do Rio das Pedras, a aproximadamente 130 metros 
do encontro das águas deste Rio, com o de nome Bananas, 
encontro este onde nasce o Rio Jordão; segue pela margem 
direita deste, sentido jusante, até encontrar o Ponto P21, de 
coordenadas E=453.838,21 m e N=7.185.896,36 m, junto a um 
arroio; segue por este, em sua margem esquerda, sentido 
montante, até sua nascente; deste ponto, segue na distância 
de 512,42 metros e azimute 306º 30’ 34”, até encontrar uma li-
nha paralela ao eixo da Avenida Vereador Rubem Siqueira Ri-
bas, a 103.50 metros do mesmo; segue, por esta linha, até 
encontrar novamente o eixo da Ferrovia, no Ponto P22, de co-
ordenadas E=452.592,18 m e N=7.187.595,00 m; segue pelo 
eixo desta Ferrovia, sentido Cascavel, em vários segmentos 
sucessivos, na distância total de 2.703,39 metros, até encon-
trar o Ponto P23, de coordenadas E=451.080,63 m e 
N=7.187.737,70 m, no vértice formado com o prolongamento 
do alinhamento predial SE da Rua Bento José da Silva, do Lo-
teamento denominado São Pedro; segue, na distância de 
264,76 metros e azimute 217º 59’ 45”, até encontrar este último 
loteamento e segue contornando-o, na distância de 239,28 me-
tros, 184,34 metros e 216,01 metros e azimutes 126º 56’ 54”, 
215º 40’ 08” e 307º 17’ 48”, respectivamente; segue, na distân-
cia de 238,69 metros e azimute 218º 49’ 44”, até encontrar o 
Loteamento denominado Vila Mansueto; segue contornando 
este Loteamento, nas distâncias de 88,00 metros, de 100,00 
metros, 244,68 metros e 389,10 metros e azimutes 218º 49’ 
44”, 308º 49' 44", 234º 32' 21" e 321º 13' 22", respectivamente, 
cruzando a Rodovia PR-170, até encontrar o Ponto P24, de 
coordenadas E=450.103,82 m e N=7.187.335,94 m, localizado 
no  limite NO da Faixa de Domínio da  mesma; segue pelo limi-
te desta faixa de domínio, sentido Pinhão - Guarapuava, na 
distância total de 1.066,28 metros, até encontrar o Ponto P25, 
de coordenadas E=450.506,48 m e N=7.188.149,46 m, junto 
ao Arroio Esperança e Loteamentos denominados Vila Operá-
ria e Dona Ana; segue, pela margem direita deste arroio, senti-
do jusante, até encontrar o Rio Cascavel; segue, pela margem 
esquerda deste, sentido montante, até encontrar outro Arroio; 
segue, pela margem esquerda deste, sentido montante, até en-
contrar um pequeno afluente, com o qual passa a seguir, até 
encontrar o Ponto P26, de coordenadas E=446.747,44 m e 
N=7.190.830,09 m, junto à uma linha paralela ao eixo da Rodo-
via BR-277, a 335,00 metros do mesmo; segue, por esta linha, 
sentido Cascavel, até encontrar a Rodovia GA-121, no Ponto 
P27, de coordenadas E=442.343,40 m e N=7.188.275,43 m; 
segue, na distância de 1.668,12 metros e azimute 311º 08’ 02”, 
cruzando a Rodovia BR-277, até encontrar novamente o eixo 
da Ferrovia, chegando ao Ponto P28, de coordenadas 
E=441.087,02 m e N=7.189.372,75 m; segue pelo eixo desta 
ferrovia, sentido Curitiba, em vários segmentos sucessivos, na 
distância total de 4.132,87 metros, até encontrar o Ponto P29, 
de coordenadas E=444.888,19 m e N=7.190.459,99 m; segue, 
em direção à Rodovia BR-277, nas distâncias de 188,46 me-
tros e 52,81 metros e azimutes 132º 01' 58" e 132º 20' 14", 
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respectivamente, até encontrar o limite da Faixa de Domínio, a 
35,00 metros de seu eixo; segue por este limite, sentido Curiti-
ba, na distância de 568,81 metros; segue em direção ao eixo 
da Ferrovia, na distância de 275,53 metros e azimute 334º 16' 
58", até encontrá-lo, no Ponto P30, de coordenadas 
E=445.442,10 m e N=7.190.827,64 m; segue novamente pelo 
eixo desta Ferrovia, sentido Curitiba, em vários segmentos su-
cessivos, na distância total de 842,28 metros, até chegar o 
Ponto P31, de coordenadas E=446.392,50 m e N=7.191.383,43 
m; deste Ponto, abandona o eixo da Ferrovia e segue na dis-
tância de 854,00 metros e azimute de 351º01'23", em direção 
ao Ribeirão do Rafael (também conhecido como Arroio Fundo); 
segue pela margem esquerda deste Ribeirão, sentido montan-
te, até encontrar a Estrada São Luiz (Estrada que demanda ao 
Aterro Sanitário), cruzando-a, até encontrar o Ponto 31-A, de 
coordenadas E=446.259,25 m e N=7.192.226,97 m; segue 
pelo alinhamento predial N, desta Estrada, a 10,00 metros de 
seu eixo, até encontrar um entroncamento, de onde segue pela 
Estrada Frederico Taques, sentido Centro de Treinamento Juan 
Diego e Fundação para o Desenvolvimento Econômico Rural 
da Regiçao Centro Oeste do Paraná - RURECO, pelo alinha-
mento O, a 10,00 metros de seu eixo, na distância total de 
152,32 metros; segue por uma linha paralela ao eixo da Pista 
de Pouso do Aeroporto Tancredo Thomaz de Faria, a NO e a 
290,00 metros do mesmo, até encontrar um Arroio, afluente do 
Rio Coutinho, no Ponto P32, de coordenadas E=448.302,90 m 
e N=7.192.745,55 m; segue pela margem direita deste arroio, 
sentido jusante, na distância total de 3.234,23 metros, até en-
contrar o Córrego do Rocio, no Ponto P33, de coordenadas 
E=448.086,94 m e N=7.194.988,02 m; segue pela margem es-
querda deste córrego, sentido montante, na distância total de 
1.210,85 metros; segue na distância de 255,80 metros e azi-
mute de 080º52'42" e na distância de 227,81 metros e azimute 
de 033º13'46", até encontrar o Ponto P33-A, de coordenadas 
E=449.470,96 m e N=7.195.398,28 m, situado no alinhamento 
predial SW, da Estrada para o Coutinho ou para a Fábrica da 
Iberkraft; segue por este alinhamento predial, a 10,00 metros 
de seu eixo, na distância total de 624,46 metros, passando pe-
los Pontos ASL-M-3079, ASL-P-21474, ASL-P-21473, ASL-
-P-21470 e P33-B (ASL-M-3084), de coordenadas 
E=449.347,73  m e N=7.195.497,31 m, E=449.221,14 m e 
N=7.195.596,37 m, E=449.121,75 m e N=7.195.676,17 m, 
E=448.988,18 m e N=7.195.773,35 m, E=448.976,73 m e 
N=7.195.769,52 m; respectivamente; segue cruzando a estra-
da, em uma curva à esquerda e por vários segmentos sucessi-
vos, passando pelos Pontos P33-C e P33-D, de coordenadas 
E=449.118,79 m e N=7.195.895,05 m e E=449.447,44 m e 
N=7.195.783,45 m, respectivamente, este último localizado a 
300,00 metros do eixo da Rua Dr. Mário Virmond; segue por 
diversos segmentos, à mesma distância do eixo da Rua Dr. 
Mário Virmond, até encontrar o Ponto P33-E, de coordenadas 
E=449.987,17 m e N=7.196.734,06 m; segue por diversos seg-
mentos, passando pelos Pontos P33-F e P33-G (AKP-M.0292), 
de coordenadas E=449.159,19 m e N=7.197.352,51 m e 
E=449.476,91 m e N=7.197.601,31 m, respectivamente, cru-
zando a antiga Estrada para Pitanga, atual Rua Miguel Losso, 
encontrando-se neste último ponto, o alinhamento predial NE; 
segue por este alinhamento, sentido Centro, em diversos seg-
mentos sucessivos, passando pelo Ponto AKP-M.0291, por 
uma futura rótula, pelos Pontos AKP-M.0290 e AKP-M.0289, 
por outra futura rótula e AKP-M.0283, de coordenadas 
E=449.674,42 m e N=7.197.418,66 m, E=449.698,14 m e 
N=7.197.396,72 m, E=449.828,88 m e N=7.197.275,81 m e 
E=449.852,60 m e N=7.197.253,88 m), até encontrar o Ponto 
33-H, de coordenadas E=450.086,29 m e N=7.197.037,76 m; 
segue por diversos segmentos, paralelos à Rua Manoel de Al-

meida, a uma distância de 80,00 metros de seu eixo, até en-
contrar o Ponto 33-I, de coordenadas E=450.327,03 m e 
N=7.197.368,19 m, localizado junto ao  limite SO, da Faixa de 
Domínio da Rodovia PRT-466 (também conhecida como PRC-
466 ou somente PR-466), a 30,00 metros de seu eixo; segue 
pelo limite da Faixa de Domínio, sentido Centro da Cidade, na 
distância de 92,45 metros e azimute 158º 05' 34", até encontrar 
o Ponto P34, de coordenadas E=450.361,53 m e N=7.197.282,42 
m; segue, cruzando a Rodovia, até encontrar uma linha parale-
la à mesma, a 730,00 metros de seu eixo, na distância total de 
760,00 metros e azimute 066º 10' 00", até encontrar o Ponto 
P35, de coordenadas E=451.056,72 m e N=7.197.589,52 m; 
segue, por esta linha paralela à Rodovia, até encontrar o Rio 
Xarquinho, no Ponto P36, de coordenadas E=451.645,45 m e 
N=7.196.494,97 m; segue por este e por um afluente seu, mar-
gem esquerda, sentido montante, até encontrar o Ponto P37, 
de coordenadas E=454.125,19 m e N=7.198.043,86 m; segue 
nas distâncias de 65,20 metros e 512.55 metros e azimutes 
145º 00' 39" e 139º 06' 03", respectivamente, até encontrar um 
arroio, afluente do Arroio do Monjolo, no Ponto P38, de coorde-
nadas E=454.498,16 m e N=7.197.603,03 m; segue por este e 
outros afluentes menores, pela margem esquerda, sentido 
montante, até encontrar uma estrada de acesso ao Imóvel Mor-
ro Alto / Rio das Mortes, no Ponto P39, de coordenadas 
E=456.126,82 m e N=7.197.949,52 m; segue por esta estrada 
rural, sentido trevo secundário de acesso à cidade, sito na Ro-
dovia BR-277 / Rua XV de Novembro e uma linha seca, em 
diversos alinhamentos, até encontrar o Ponto P40, de coorde-
nadas E=456.696,18 m e N=7.197.588,87 m, localizado a uma 
distância de 235,00 metros do eixo da Rodovia BR-277; final-
mente, segue em linha transversal à Rodovia e cruzando a 
mesma, até encontrar o ponto P1, de coordenadas 
E=456.834,61 m e N=7.197.357,07 m, que deu início a esta 
descrição. Abrange o Perímetro Urbano acima descrito, uma 
área de 75,14 quilômetros quadrados e uma extensão de 70,14 
quilômetros. O Meridiano utilizado é o de quadrícula, do Siste-
ma de Projeção Universal Transversa de Mercator – UTM, re-
ferenciadas ao Meridiano Central 51° WGr, tendo como Siste-
ma Geodésico de Referência (SGR), o SIRGAS 2000.
Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando a Lei Municipal n° 2797 de 29 março de 
2018, e as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 113/2019 
Altera o quantitativo vagas dos cargos de Professor(a) e  
Professor(a) de Atendimento Educacional Especializado, cons-
tantes na Lei Complementar nº 050/2014 e estabelece provi-
dências.

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 Extingue 70 (setenta) vagas do cargo de Professor(a), 
alterando o quadro constante no Anexo II da Lei Complementar 
050/2014, que passa a ter a seguinte redação: 

“ANEXO II
QUADRO DE CARGOS E VAGAS

CARGOS VAGAS CARGA HORÁRIA
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Professor(a) 1780 20h
(...) (...) (...)

(...)”

Art. 2º Amplia 60 (sessenta) vagas do cargo de Professor(a) de Atendimento Educacional Especializado, alterando o quadro 
constante no Anexo II da Lei Complementar 050/2014, que passa a ter a seguinte redação: 

“ANEXO II
QUADRO DE CARGOS E VAGAS

CARGOS VAGAS CARGA HORÁRIA
(...) (...) (...)
Professor(a) de Atendimento Educacional Especializado 100 20h
(...) (...) (...)

(...)”

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2019 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 115/2019 
Institui o Plano de Mobilidade, define princípios, políticas, estratégias e instrumentos para o desenvolvimento municipal e esta-
belece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei complementar:

TÍTULO I 
 DA CONCEITUAÇÃO, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS GERAIS

Art. 1º Esta lei institui o Plano de Mobilidade Urbana do Município de Guarapuava e tem por finalidade assegurar o direito de ir 
e vir a toda população, garantindo os deslocamentos de pessoas e cargas no seu território e o escoamento da produção urbana 
e rural com a melhor relação custo-benefício social e ambiental, por meio da:
I - diversificação dos usos e das atividades no espaço municipal e regional visando à redução da necessidade de deslocamento;
II - integração regional e municipal dos transportes e do sistema viário.

Art. 2º O Plano Municipal de Mobilidade Urbana é instrumento estratégico e tático da política de mobilidade urbana, determinante 
para todos os agentes públicos e privados que atuam no Município.
§1º O Plano de Mobilidade Urbana Municipal é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o Plano Pluria-
nual, o Código de Obras, o Código de Posturas e o Orçamento Anual incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas e 
devendo observar as diretrizes contidas no Plano Diretor Municipal.
§2º O Plano Municipal de Mobilidade Urbana deverá observar os seguintes instrumentos:
I - planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de mobilidade urbana;
II - plano diretor municipal;
III - plano municipal de habitação de interesse social.

Art. 3º O Plano Municipal de Mobilidade Urbana abrange a totalidade do território do Município de Guarapuava, definindo:
I - a política de mobilidade urbana do Município;
II - respeitando a hierarquização do sistema viário nos termos estabelecidos no Plano Diretor do Município;
III - as políticas públicas de transporte e circulação do Município;
IV - os Planos, Obras e Ações Estratégicas do governo municipal;
V - a adequação do Plano Diretor do Município;
VI - a gestão do sistema de Planejamento de Mobilidade Urbana;
VII - o fomento da mobilidade sustentável no território municipal.

Art. 4º Este Plano Municipal de Mobilidade Urbana parte da realidade do Município e tem como prazos curtos, de cumprimento 
imediato, médios, a serem cumpridos até o ano de 2024, e longos, a serem cumpridos até o ano de 2029.

Art. 5º Este Plano Municipal de Mobilidade Urbana rege-se pelos seguintes princípios: 
I - inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, serviços e políticas de mobilidade qualificada a todos os mu-
nícipes;
II - direito à cidade para todos, compreendendo o direito ao transporte eficiente e de qualidade, ao sistema viário qualificado e 
integrado; à circulação segura e confortável nos diversos modos de transporte e deslocamento; ao acesso aos serviços públicos, 
aos equipamentos urbanos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
III - respeito às funções sociais da cidade e à função social da propriedade, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da 
Cidade;
IV - participação da população nos processos de decisão e planejamento, através de uma gestão democrática;
V - a integração das ações públicas e privadas através de programas e projetos de atuação com o objetivo de preservação dos 
recursos naturais, através do incentivo aos meios de transporte sustentáveis;
VI - acessibilidade universal;
VII - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;
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VIII - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público 
coletivo;
IX - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços 
de transporte urbano;
X - gestão democrática e controle social do planejamento e 
avaliação da Política Municipal de Mobilidade Urbana;
XI - segurança nos deslocamentos das pessoas;
XII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 
uso dos diferentes modos e serviços;
XIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e 
logradouros;
XIV- eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Art. 6º É objetivo da Política de Mobilidade Urbana ordenar o 
pleno desenvolvimento da circulação e da mobilidade urbana, 
através da distribuição socialmente justa do acesso equilibrado 
e diversificado dos meios de circulação e de transporte em seu 
território, de forma a assegurar o bem-estar equânime de seus 
habitantes mediante:
I - a consolidação do município como centro regional, sede de 
atividades produtivas e geradoras de emprego e renda, centro 
turístico e de lazer;
II - a implementação de infraestrutura urbana de circulação, 
transporte e serviços e equipamento públicos de mobilidade 
urbana;
III - a utilização racional dos meios de transporte de modo a 
garantir uma cidade sustentável, social, econômica e ambien-
talmente, para as presentes e futuras gerações, fomentando a 
utilização de meios de transportes não motorizados e do trans-
porte coletivo;
IV - a gestão democrática por meio da participação da popula-
ção e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 
planos, programas e projetos de mobilidade urbana;
V - a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os 
demais setores da sociedade no processo de mobilidade urba-
na, em atendimento ao interesse social;
VI - o planejamento do desenvolvimento da cidade, da distri-
buição espacial da população e das atividades econômicas do 
município de modo a evitar e corrigir as distorções de circula-
ção e seus efeitos negativos sobre o ambiente construído e 
natural;
VII - a ordenação e controle do uso do solo, de forma a com-
bater e evitar:
a) a proximidade ou conflitos entre usos existentes e propostos 
e meios de deslocamento e de transporte;
b) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 
inadequados em relação à infraestrutura de mobilidade urbana;
c) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 
funcionar como polos geradores de tráfego sem a previsão da 
infraestrutura correspondente;
d) a deterioração das áreas urbanizadas e os conflitos entre 
usos e a função das vias que lhes dão acesso;
e) a centralização dos serviços, comércios e estruturas e incen-
tivos governamentais na área central do município;
VII - a integração e complementaridade entre as atividades ur-
banas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeco-
nômico do município e do território sob sua área de influência;
IX - a adequação dos instrumentos de política econômica, tri-
butária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos da mo-
bilidade urbana, de modo a privilegiar os investimentos gera-
dores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 
segmentos sociais;
X - a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente 
natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico, arqueológico e urbanístico;

XI - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
XII - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos 
sociais;
XIII - proporcionar melhoria nas condições urbanas da popula-
ção no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;
XIV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação 
dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos 
de pessoas e cargas nas cidades;
XV - consolidar a gestão democrática como instrumento e ga-
rantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade 
urbana.

TÍTULO II 
 DO SISTEMA DE MOBILIDADE REGIONAL

Art. 7º Respeitando o princípio da autonomia municipal, o Pla-
no de Mobilidade Urbana Municipal assegurará o pleno funcio-
namento da integração regional entre os Municípios da Região 
Imediata de Articulação Urbana de Guarapuava, no que tange 
às funções públicas objeto de gestão comum, especialmente 
transporte público e sistema viário regional.

Art. 8º Constituem-se funções públicas objeto de gestão co-
mum:
I - transporte público e sistema viário regional;
II - turismo;
III - planejamento do uso de ocupação do solo, observados os 
princípios da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – 
Estatuto da Cidade;
IV - informações regionais e cartografia.

Art. 9º Constituem-se em Elementos Estruturadores da Região 
Imediata de Articulação Urbana de Guarapuava os eixos que 
constituem o arcabouço da região, os quais, com suas carac-
terísticas diferenciadas, permitem alcançar progressivamente 
maior integração entre os municípios, entre o tecido urbano e 
o sítio natural, melhor coesão e fluidez entre suas partes, bem 
como maior equilíbrio entre as áreas construídas e os espaços 
abertos, compreendendo:
I - a Rede Viária Estrutural, constituída pelas vias que estabe-
lecem as principais ligações entre as diversas partes do muni-
cípio e entre este e os demais municípios;
II - a Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo que in-
terliga as diversas regiões da cidade e os distritos, atende à 
demanda concentrada e organiza a oferta de transporte;
III - a Rede Estrutural dos Eixos de Adensamento e Centros de 
Célula, constituída pelos centros principais e pelos centros e ei-
xos de comércio e serviços consolidados ou em consolidação, 
e pelos grandes equipamentos urbanos, tais como parques, 
terminais, hospitais, universidades, aeroportos e por novas 
centralidades a serem criadas;
IV - os equipamentos sociais, que constituem o conjunto de ins-
talações regionais destinadas a assegurar o bem-estar da po-
pulação mediante a prestação de serviços públicos de saúde, 
educação, cultura, lazer, abastecimento, segurança, transporte 
e comunicação;
V - os parques, reservas e unidades de preservação, que cons-
tituem o conjunto dos espaços naturais, de propriedade pública 
ou privada, necessários à manutenção da qualidade ambiental 
e ao desenvolvimento sustentável do município e da região.

Art. 10. A implantação de qualquer projeto, público ou privado, 
deverá, na respectiva área, considerar a implantação dos ele-
mentos estruturadores e integradores envolvidos, bem como 
obedecer às disposições estabelecidas nesta lei e na legisla-
ção complementar de zoneamento, uso e ocupação do solo.
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Art. 11. Será estimulada a geração de novas centralidades e 
dinamizadas as já existentes pela implantação contígua, de 
agências e repartições das prefeituras, escolas públicas, pon-
tos de embarque, praças e passeios públicos, equipamentos 
de serviços públicos, de mobiliário urbano, como elementos 
catalisadores do comércio e serviços privados.

TÍTULO III
 DO SISTEMA DE MOBILIDADE MUNICIPAL

Art. 12. A Estratégia de Mobilidade tem como objetivo qualificar 
a circulação e o transporte, proporcionando os deslocamentos 
no município e atendendo às distintas necessidades da popu-
lação, através da capacitação, do incremento e da melhoria da 
malha viária, de circulação de pedestres, dos sistemas trans-
porte coletivo, individual e de cargas, a implantação de pro-
gramas de educação no trânsito, com o objetivo de diminuir 
acidentes, diminuir os níveis de poluição sonora e atmosférica. 
Compreende a hierarquização de vias, com vistas a otimizar o 
desempenho do sistema de transporte, integradas com ciclo-
vias e estacionamentos em logradouros públicos.

SEÇÃO I 
DA HIERARQUIA VIÁRIA

Art. 13. O sistema viário é o conjunto de vias urbanas e rurais 
do município, classificadas e hierarquizadas segundo critério 
funcional, formado basicamente por:
I - Via de trânsito rápido: aquela caracterizada por acessos 
especiais com trânsito livre, sem intersecções em nível, sem 
acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pe-
destre em nível;
II - Via arterial: aquela caracterizada por intersecções em nível, 
formando a principal estrutura viária da cidade, com acessibi-
lidade aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais, possibi-
litando o trânsito entre as suas regiões e está subdividida em:
a) via arterial I ou principal: aquela caracterizada por interse-
ções em nível, geralmente controlada por semáforo ou rotató-
ria, sem restrição de acessibilidade aos lotes lindeiros e acesso 
preferencial a via de trânsito rápido, vias arteriais secundárias 
e/ou demais vias;
b) via arterial II ou secundária: aquela caracterizada por inter-
seções em nível, geralmente controlada por semáforo ou ro-
tatórias, com acessibilidade aos lotes lindeiros e preferencial-
mente às vias arteriais principais e demais vias, interligando 
diferentes regiões da cidade;
III - Via coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsi-
to que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito 
rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões 
da cidade e subdivide-se em:
a) via coletora I ou principal: aquela destinada a coletar e dis-
tribuir o trânsito que permita acessibilidades às vias coletoras 
secundárias de diferentes regiões e/ou dentro de uma mesma 
região da cidade para as vias arteriais principais ou secundá-
rias;
b) via coletora II ou secundária: aquela destinada a coletar e 
distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair 
das vias locais, possibilitando o trânsito dentro de uma mesma 
região da cidade;
IV - Via local: aquela caracterizada por interseções em nível, 
destinada preferencialmente ao acesso local ou a áreas res-
tritas;
V - Travessa: via com características locais, sendo admitida 
quando não comprometer a continuidade da malha viária, com 
comprimento máximo, correspondente, de até três quadras;
VI - Acesso viário: consiste na via pública, não caracterizada 
como de acesso restrito ou privado, sem saída, com dispositi-
vo de retorno admitido para um comprimento máximo de 120 

metros;
VII - Via de pedestre: compreendida por escadarias com ram-
pas, rampas, passarelas elevadas e caminhos destinada à cir-
culação de pedestres, que permitem, eventualmente, a circula-
ção de pequenos veículos prestadores de serviços de utilidade 
pública, podendo ser exclusiva ou inserida nas outras catego-
rias de vias;
VIII - Ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos, 
separada fisicamente do tráfego comum;
IX - Ciclofaixa: parte da pista de rolamento destinada à circula-
ção de ciclos, delimitada por sinalização específica;
X - Via compartilhada: são destinadas à circulação de dois ou 
mais modais nos mesmo espaço e subdivide-se em:
a) Passeio compartilhado: uso simultâneo da calçada por pe-
destres e ciclistas, sendo sinalizada e autorizada pelo órgão 
competente;
b) Via de tráfego compartilhada: uso simultâneo da via por ci-
clistas e veículos, sendo sinalizada e autorizada pelo órgão 
competente.
XI - Canaleta: via de acesso aos lotes lindeiros ou específica 
para deslocamento do transporte coletivo, podendo ser exclu-
siva ou inserida nas outras categorias de vias.
XII - Rodovia: via rural pavimentada;
XIII - Estrada: via rural não pavimentada.
a) estrada principal - permite o deslocamento entre a malha 
viária urbana e rodovia até outros municípios, distritos e loca-
lidades;
b) estrada secundária - estabelece ligações entre localidades 
e distritos, permitindo a articulação entre a malha vicinal e as 
estradas principais;
c) estrada vicinal - caracteriza-se por baixo volume de tráfego 
e permite a ligação entre localidades próximas e propriedades 
rurais.

Art. 14. A identificação da classificação das vias urbanas e di-
retrizes de expansão estão descritas e representadas na Lei do 
Sistema Viário.
Parágrafo único. As ações estratégicas a serem implementa-
das na Hierarquização Viária constantes do Plano Diretor em 
consonância com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana vi-
sam o deslocamento racional dos pedestres compatibilizando-
-o com os diferentes modos de transportes públicos e privados.

SEÇÃO II 
DA CIRCULAÇÃO VIÁRIA E TRANSPORTES

Art. 15. São diretrizes da política de Circulação Viária e de 
Transportes:
I - garantir e melhorar a circulação e o transporte urbano pro-
porcionando deslocamentos intra e interurbanos que atendam 
às necessidades da população;
II - priorizar o transporte coletivo ao transporte individual, não 
motorizado e o pedestrianismo;
III - tornar mais homogênea a acessibilidade em toda a área 
urbanizada da cidade;
IV - adequar o sistema viário, tornando-o mais abrangente e 
funcional, especialmente nas áreas de urbanização incomple-
ta, visando à sua estruturação e ligação interbairros;
V - ampliar e melhorar as condições de circulação de pedestres 
e de grupos específicos, como idosos, pessoas com deficiência 
e crianças;
VI - garantir o abastecimento, distribuição de bens e escoa-
mento da produção do município, equacionando o sistema de 
movimentação e armazenamento de cargas, de modo a reduzir 
seus impactos sobre a circulação de pessoas e o meio ambien-
te;
VII - vincular o planejamento e a implantação da infraestrutura 
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física de circulação e de transporte público às diretrizes de pla-
nejamento contidas no Plano Diretor;
VIII - garantir e melhorar a ligação do município de Guarapuava 
com a Região imediata de articulação urbana, com o estado e 
com o País;
IX - estudar soluções para a travessia, segura, de pedestres, 
nas vias expressas;
X - urbanizar adequadamente as vias da rede estrutural e cor-
redores de transportes, de modo a garantir a segurança dos 
cidadãos e a preservação do patrimônio histórico, ambiental, 
cultural, paisagístico, urbanístico e arquitetônico do município;
XI - avaliar constantemente a necessidade da ampliação, solu-
ções e melhorias para os meios de transporte não motorizado.

Art. 16. São ações estratégicas da política de Circulação Viária 
e de Transportes:
I - criar programa de adaptação dos logradouros para melhorar 
as condições de circulação de pedestres e de grupos específi-
cos, como idosos, pessoas com deficiência e crianças;
II - implantar novas vias ou melhoramentos viários em áreas 
em que o sistema viário estrutural se apresente insuficiente, 
em função do transporte coletivo;
III - disciplinar a oferta de locais de estacionamento, em áreas 
públicas e privadas, de modo compatível com as propostas de 
uso e ocupação do solo, sistema viário e as condições ambien-
tais;
IV - induzir uma política para qualificar as paradas e os termi-
nais de transporte coletivo no território do município, terminal 
rodoviário e terminal aeroportuário.

Art. 17. A criação de novas Zonas de Tráfego – ZT´s, a sua 
divisão, o aumento de seus perímetros ou qualquer alteração 
na delimitação deverá ser definida a partir de estudo técnico 
e sujeitadas às esferas competentes de análise e orientação 
técnica.

SEÇÃO III 
 DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS VINCULA-

DOS AO SISTEMA VIÁRIO
Art. 18. São diretrizes da política de Infraestrutura e Serviços 
de Mobilidade Urbana:
I - racionalizar a ocupação e a utilização da infraestrutura junto 
ao sistema viário instalada e por instalar;
II - assegurar a equidade na distribuição territorial dos serviços 
e a garantia da universalização do acesso à infraestrutura ur-
bana e aos serviços de utilidade pública;
III - garantir o investimento em infraestrutura;
IV - implantar e manter o Sistema de Informações Integrado de 
Infraestrutura Urbana;
V - coordenar o cadastramento das redes de água, esgoto, te-
lefone, energia elétrica, cabos e demais redes que utilizam o 
subsolo, mantendo banco de dados atualizado sobre as mes-
mas com vistas a qualificar as ações e projetos viários e de 
mobilidade urbana.

Art. 19. São ações estratégicas da política de infraestrutura e 
serviços de utilidade pública:
I - implantar, por meio de galerias técnicas, equipamentos de 
infraestrutura de serviços públicos ou privados nas vias públi-
cas, incluídos seus subsolo e espaço aéreo, priorizando as vias 
de maior concentração de redes de infraestrutura;
II - racionalizar a ocupação e a utilização da infraestrutura ins-
talada e por instalar, garantindo o compartilhamento e evitando 
a duplicação de equipamentos;
III - instalar e manter os equipamentos de infraestrutura e os 
serviços de utilidade pública, garantindo o menor incômodo 

possível aos moradores e usuários do local, bem como exigin-
do a reparação das vias, calçadas e logradouros públicos;

TÍTULO IV 
 DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA

Art. 20. O Sistema de Mobilidade Urbana leva em conta o con-
junto organizado e coordenado de meios, serviços e infraes-
truturas, que garante os deslocamentos de pessoas e bens na 
cidade.
§1º São considerados os meios de transporte urbanos:
I - motorizados: realizados por intermédio de veículos automo-
tores;
II - não-motorizados: realizados a pé e por veículos movidos 
pelo esforço humano ou tração animal; e não motorizados.
§2º Os serviços de transporte urbanos são classificados:
I - quanto ao objeto:
a) de passageiros; e
b) de cargas;
II - quanto à característica do serviço:
a) coletivo; e
b) individual;
III - quanto à característica do serviço:
a) público; e
b) privado.
§3º São infraestruturas de mobilidade urbana:
I - vias e demais logradouros públicos, inclusive ciclovias, ciclo-
faixas, servidões e trilhas;
II - estacionamentos, incluindo os paraciclos e bicicletários;
III - terminais rodoviários;
IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e 
cargas;
V - sinalização viária e de trânsito;
VI - equipamentos e instalações;
VII - instrumentos de controle e fiscalização.

SEÇÃO I 
 DA QUALIFICAÇÃO DA PAISAGEM URBANA

Art. 21. A Estratégia de Qualificação da Paisagem Urbana tem 
como objetivo a requalificação dos espaços públicos de circu-
lação do município através de ações que garantam a preser-
vação dos valores culturais, históricos e paisagísticos, promo-
vendo suas potencialidades bem como a plena utilização dos 
logradouros públicos com conforto e segurança e o bem-estar 
dos usuários da cidade.
Parágrafo único. Integra o Patrimônio Cultural, para efeitos 
desta Lei, o conjunto de bens imóveis de valor significativo - 
edificações isoladas ou não, ambiências, parques urbanos e 
naturais, praças, sítios e paisagens, assim como manifesta-
ções culturais - tradições, práticas e referências, denominados 
de bens intangíveis, que conferem identidade a estes espaços.

Art. 22. São diretrizes da Política de Qualificação da Paisagem 
Urbana:
I - garantir o direito do cidadão à fruição da paisagem;
II - garantir a qualidade ambiental do espaço público e dos lo-
gradouros;
III - garantir a possibilidade de identificação, leitura e apreen-
são da paisagem urbana e de seus elementos constitutivos, 
públicos e privados, pelo cidadão;
IV - assegurar o equilíbrio visual entre os diversos elementos 
que compõem a paisagem urbana;
V - favorecer a preservação do patrimônio cultural e ambiental 
urbano;
VI - disciplinar o uso do espaço público pelo setor privado, em 
caráter excepcional, subordinando-o a projeto urbanístico pre-
viamente estabelecido, segundo parâmetros legais expressa-
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mente discriminados em lei;
VII - disciplinar o ordenamento dos elementos componentes 
da paisagem urbana, assegurando o equilíbrio visual entre os 
diversos elementos que o compõem, favorecendo a preserva-
ção do patrimônio cultural e ambiental urbano e garantindo ao 
cidadão a possibilidade de identificação, leitura e apreensão 
da paisagem e de seus elementos constitutivos, públicos e pri-
vados.

Art. 23. São ações estratégicas da Política de Paisagem Ur-
bana:
I - criar novos padrões, mais restritivos, de comunicação insti-
tucional, informativa ou indicativa;
II - estabelecer parâmetros de dimensões, posicionamento, 
quantidade e interferência mais adequados à sinalização de 
trânsito, aos elementos construídos e à vegetação, conside-
rando a capacidade de suporte da região;
III - estabelecer normas e diretrizes para implantação dos ele-
mentos componentes da paisagem urbana nos eixos viários 
estruturais estabelecidos neste Plano;
IV - reurbanizar e requalificar avenidas e vias expressas; de-
senvolver e consolidar um sistema de Corredores de Centrali-
dade com a dinamização de serviços, cultura e infraestrutura;
V - melhorar a qualidade e eficácia dos elementos de identifi-
cação dos logradouros e a orientação para sua acessibilidade 
por veículos e pedestres;
VI - implantar mobiliário urbano de qualidade em toda a Cida-
de;
VII - estabelecer parâmetros de dimensões, posicionamento, 
quantidade e interferência mais adequados à arborização ur-
bana, considerando o dimensionamento dos passeios, o cará-
ter da via, a compatibilização com as redes de infraestrutura.

SEÇÃO II 
DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

URBANOS
Art. 24. São diretrizes para o aprimoramento da infraestrutura 
do Sistema de Mobilidade Urbana no município:
I - consolidação do sistema viário estrutural, definindo as vias 
principais para o tráfego cotidiano, incluindo a requalificação 
da via alternativa;
II - implementação das propostas para o sistema de espaço 
para pedestres;
III - implementação das propostas do sistema cicloviário;
IV - criação de uma rede de calçadas conectando os principais 
polos geradores de deslocamentos do município e os centros 
de célula;
V - incentivo a integração intermodal, especialmente entre pe-
destre, ciclista e o transporte público coletivo.

SEÇÃO III 
 DO TRANSPORTE DE CARGAS

Art. 25. São diretrizes para a regulamentação e fiscalização 
dos transportes de carga que atendam às necessidades do co-
mércio em geral e que não comprometam a integridade das 
infraestruturas viárias e a fluidez do tráfego:
I - restrição de acesso de veículos de grande porte nas áreas 
centrais, e em áreas objeto de estudo futuro;
II - criação de uma política de controle para carga e descarga, 
definindo horários e locais específicos para as referidas ativi-
dades.
Parágrafo único. Observadas as diretrizes estabelecidas nesta 
Lei o município poderá delimitar via Decreto o tráfego e esta-
cionamento de veículos de transporte de cargas em seu terri-
tório.

SEÇÃO IV 
 DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Art. 26. O transporte público coletivo é a modalidade preferen-
cial de deslocamento  motorizado no município, devendo ser 
organizado, planejado, implementado e gerenciado pela prefei-
tura municipal, respeitando o disposto na legislação em vigor.
§1º A ampliação e a requalificação da malha viária municipal 
deverão considerar alternativas para o transporte público co-
letivo.
§2º O sistema de transporte público deverá atender às neces-
sidades das áreas residenciais, comerciais, de serviço, indus-
triais, turísticas e de lazer através da utilização da rede viária 
estruturadora em conformidade com o mapa de hierarquização 
viária constante na legislação municipal vigente;
§3º Garantir o aumento da abrangência do transporte público 
coletivo.

Art. 27. São direitos dos usuários do transporte público coletivo 
no Sistema de Mobilidade Urbana de Guarapuava:
I - receber o serviço adequado, nos termos do art. 6º, da Lei 
Federal nº 8.897, de 13 de fevereiro de 1995;
II - ser informado, de forma gratuita e acessível, sobre itinerá-
rios, horários, tarifas e integrações;
III - ter ambiente seguro, confortável e acessível para utilização 
do Sistema de Mobilidade Urbana;
IV - participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação 
da política local de Mobilidade Urbana.

Art. 28. Para tornar o transporte público coletivo mais atrativo 
frente ao transporte individual, o Poder Executivo priorizará:
I - implantação do transporte público coletivo, com integração 
dos diversos modos de transporte existentes;
II - ampliação do transporte público coletivo no sistema viário;
III - implantação de faixas preferenciais ao sistema de transpor-
te coletivo onde houver alta concentração de viagens por hora;
IV - modernização dos sistemas de informação relacionados ao 
transporte público coletivo;
V - ampliação da integração temporal, operacional e tarifária do 
transporte público coletivo;
VI - diversificação dos modos de transporte público coletivo;
VII - desestímulo ao uso do transporte privado individual mo-
torizado, de modo articulado à melhoria do transporte público 
coletivo;
VIII - promoção da modernização tecnológica dos equipamen-
tos de monitoramento e controle do transporte público coletivo 
e da orientação aos usuários;
IX - uma política tarifária voltada a proporcionar maior inclusão 
social;
X - adequação da infraestrutura e da frota de veículos, em con-
formidade com os requisitos de segurança, conforto e acessi-
bilidade universal;
XI - cobertura espacial e temporal para atendimento do maior 
número de usuários possível.

Art. 29. Para a melhoria contínua dos serviços, dos equipa-
mentos e das instalações, o Poder Executivo deverá:
I - implantar sistemas de gestão da qualidade e certificação dos 
prestadores de serviços, por meio da utilização de indicadores 
de desempenho;
II - promover continuamente a inovação dos métodos e pro-
cessos de fiscalização dos serviços de transporte, tornando-os 
mais eficazes;
III - promover o monitoramento sistemático do grau de satisfa-
ção da população em relação à qualidade dos serviços;
IV - promover a disseminação de informações sobre o sistema 
de transporte e sua operação, propiciando a escolha otimizada 
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dos meios de deslocamento.

SEÇÃO V 
 DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL

Art. 30. Caracteriza-se como transporte público individual o 
serviço público remunerado prestado a passageiro, com des-
tinação única e não sujeito a delimitação de itinerário, sujeito 
à concessão, permissão ou autorização do Poder Público Mu-
nicipal, devendo satisfazer as exigências previstas na Lei Fe-
deral nº 9.503/97(Código de Trânsito Brasileiro) ou legislação 
correlata.

SEÇÃO VI 
DO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO

Art. 31. Caracteriza-se como transporte não motorizado aquele 
que utiliza propulsão humana para realizar determinado deslo-
camento, como a utilização de bicicletas e a circulação a pé.

Art. 32. O transporte por bicicletas será incentivado pelo Poder 
Público Municipal por meio da implantação do sistema ciclo-
viário proposto que contempla rotas estruturantes para esta 
modalidade.

Art. 33. Ao longo da malha cicloviária, deverão ser dispostos 
paraciclos ou bicicletários em pontos próximos ao comércio, 
aos equipamentos públicos, notadamente aos equipamentos 
de transporte público, às escolas, aos postos de saúde, às pra-
ças e aos parques.
Parágrafo único. Em parques urbanos, equipamentos de in-
teresse turístico e demais espaços públicos o Poder Público 
poderá explorar ou conceder a exploração para o serviço de 
locação de bicicletas, interconectado pela malha cicloviária.

Art. 34. O sistema cicloviário deverá garantir:
I - a bicicleta como meio de transporte;
II - a segurança dos ciclistas;
III - a integração da bicicleta com os demais sistemas de trans-
porte;
IV - a aplicação da legislação municipal existente;
V - a eliminação de barreiras urbanísticas à locomoção dos 
ciclistas;
VI - a implantação de uma rede de infraestrutura cicloviária efi-
ciente;
VII - a promoção da microacessibilidade;
VIII - o estímulo do uso da bicicleta para realização das ativi-
dades cotidianas;
IX - a articulação com a política ambiental;
X - o controle social sobre as ações.

Art. 35. Para fins desta Lei, pedestre é todo aquele que utiliza 
vias urbanas, passeios e travessias a pé ou em cadeira de ro-
das, ficando o ciclista, desmontado e empurrando a bicicleta, 
equiparado ao pedestre em direitos e deveres.

Art. 36. É obrigação dos condutores de veículos, motorizados 
ou não, dos proprietários de estabelecimentos ou moradores 
do Município, da sociedade em geral e do Poder Público as-
segurar ao pedestre a circulação segura e o acesso à cidade.

Art. 37. O sistema de espaço para pedestres deverá garantir:
I - o direito de ir e vir a pé ou em cadeira de rodas nas vias 
públicas, calçadas e travessias, livremente e com segurança, 
sem obstáculos e constrangimentos de qualquer natureza;
II - a infraestrutura pedonal em rede, sendo contínua e conec-
tada aos serviços, comércios e as áreas de lazer e com equi-
pamentos e mobiliários urbanos adequados;
III - a implantação de travessias que garantam a segurança e a 

otimização do deslocamento a pé;
IV - iluminação pública nas calçadas, praças, passeios públi-
cos, faixas de pedestres, nos terminais de transporte público e 
em seus pontos de paradas;
V - a implantação de sinalização para pedestres, incluindo ma-
pas do entorno, totens
informativos, pontos de referência (distância a pé), entre ou-
tros;
VI - a implantação de sinalização adequada para pedestres 
com deficiência, conforme legislação vigente;
VII - a definição de calçadões de circulação exclusiva para pe-
destres em áreas comerciais e de serviços ou em áreas com 
grande fluxo de pedestres, quando possível;
VIII - a definição de políticas públicas para melhoria das calça-
das considerando as características de cada área do municí-
pio, priorizando o fluxo de pedestres ou regiões que ofereçam 
mais riscos aos mesmos;
IX - a implantação de programas de educação no trânsito, de 
modo a priorizar e respeitar o pedestre, com destaque para 
áreas que são de maior vulnerabilidade (área escolar, próximos 
aos hospitais, entre outros);
 X - a comunicação entre a população e o poder público 
a partir da utilização de ferramentas fáceis e eficientes como 
aplicativos e/ou sites
Parágrafo único. É assegurada à pessoa com deficiência e à 
pessoa com mobilidade reduzida à acessibilidade nas calçadas 
e travessias, com eliminação de barreiras arquitetônicas que 
restrinjam ou impeçam a circulação com autonomia e espon-
taneidade.

SEÇÃO VII 
 DOS ESTACIONAMENTOS

Art. 38. Garagens e estacionamentos são as edificações e áre-
as cobertas ou descobertas destinadas à guarda de veículos.
Parágrafo único. Garagens e estacionamentos comerciais 
são construções destinadas predominantemente à prestação 
de serviços de guarda de veículos, sem prejuízo dos serviços 
afins.

Art. 39. É obrigatória a previsão de local interno no terreno 
destinado à guarda de veículos, nas proporções estabelecidas 
pela lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 40. É obrigatória a observância da legislação municipal, 
que regulamenta os Estacionamentos Rotativos.

CAPÍTULO I 
 DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO E MOBI-

LIDADE URBANA
Art. 41. O Executivo Municipal manterá atualizado, permanen-
temente, o sistema municipal de informações de trânsito e mo-
bilidade urbana, progressivamente georreferenciadas em meio 
digital.
§1º Deve ser assegurada ampla e periódica divulgação dos 
dados do sistema municipal de informações de trânsito e mo-
bilidade urbana.
§2º O sistema a que se refere este artigo deve atender aos 
princípios da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, 
precisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios e ins-
trumentos para fins idênticos.
§3º O sistema municipal de informações de trânsito e mobilida-
de urbana deverá oferecer indicadores de qualidade dos ser-
viços públicos, da infraestrutura instalada e dos demais temas 
pertinentes a serem periodicamente aferidos, publicados pelo 
município e divulgados por outros meios a toda a população, 
em especial aos Conselhos Setoriais, as entidades representa-
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tivas de participação popular e as instâncias de participação e 
representação regional.

Art. 42. Os agentes públicos e privados, em especial os con-
cessionários de serviços públicos que desenvolvem atividades 
no município deverão fornecer ao Executivo Municipal, no pra-
zo que este fixar, todos os dados e informações que forem con-
siderados necessários ao sistema municipal de informações de 
trafego e mobilidade urbana.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às 
pessoas jurídicas ou autorizadas de serviços públicos federais 
ou estaduais, mesmo quando submetidas ao regime de direito 
privado.

Art. 43. A Secretaria de Trânsito ou secretaria que venha a 
substituí-la poderá requisitar aos responsáveis legais de esta-
belecimentos localizados em seu território o fornecimento de 
informações necessárias ao constante monitoramento e pla-
nejamento da política e sistema municipal de informações de 
trânsito e mobilidade urbana.

Art. 44. Estão obrigados a prestar as informações menciona-
das no art. 42 desta Lei os  seguintes estabelecimentos:
I - considerados de impacto assim compreendidos como aque-
les, públicos ou privados, que podem causar impacto no am-
biente natural ou construído, sobrecarga na capacidade de 
atendimento da infraestrutura básica, na mobilidade urbana ou 
ter repercussão ambiental significativa;
II - de ensino de qualquer natureza em funcionamento no mu-
nicípio que deverão solicitar durante o processo de matrícula 
dos alunos, que lhes sejam fornecidas as informações de que 
trata esta Lei, por meio do preenchimento dos formulários ele-
trônicos ou físicos específicos, respeitado o direito de recusa;
III - de qualquer natureza com mais de 200 (duzentos) funcio-
nários do quadro próprio ou terceirizados;
IV - conjuntos de lojas e/ou salas comerciais que totalizem 
mais de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) de 
área construída;
V - empreendimentos que em conjunto ou separadamente se-
jam considerados Polo Gerador de Viagens.
§1º Para efeitos dessa lei fica definido como Polo Gerador de 
Viagens - PGV o estabelecimento, empreendimento ou ativida-
de que tenham potencial para:
I - interferir na circulação e movimentação de pessoas, mer-
cadorias, no trânsito e na operação do transporte público pre-
judicando a acessibilidade ou as condições de segurança de 
pedestres e veículos;
II - atrair ou produzir grande número de viagens, causando re-
flexos negativos no sistema de mobilidade e em seu entorno;
III - interferir no tráfego das vias públicas que dão acesso ao 
empreendimento.
§2º A solicitação de informações feita pelo município de Gua-
rapuava, será acompanhada de formulários e/ou questioná-
rios por meio eletrônico e/ou físico, indicando detalhadamente 
quais informações deverão ser fornecidas e/ou solicitadas e a 
forma de preenchimento, garantindo-se às pessoas pesquisa-
das, o direito de recusa.
§3º As informações solicitadas pelo município de Guarapuava 
deverão ser prestadas pelo responsável legal do estabeleci-
mento, atividade ou empreendimento no prazo máximo de 90 
(noventa) dias.
§4º O município de Guarapuava, por ato do Chefe do Executi-
vo, definirá por Decreto, por categorias, porte, uso, localização 
ou natureza as atividades, os estabelecimentos e empreendi-
mentos dentre os previstos neste artigo que deverão prestar as 
informações anualmente ou outro período a ser determinado, 

indicando detalhadamente quais serão as informações a serem 
prestadas, a forma de preenchimento e de resposta dos formu-
lários, bem como o prazo para resposta.

Art. 45. Enquanto não prestadas as informações solicitadas 
pelo Poder Público, não poderá ser deferida a renovação do 
alvará de localização e funcionamento a atividade, estabeleci-
mento ou empreendimento, salvo nos casos devidamente jus-
tificados.
§1º Estarão sujeitos ao disposto no caput deste artigo as ati-
vidades, estabelecimentos e os empreendimentos que presta-
rem informações falsas.
§2º A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, informará 
à Secretaria de Habitação e Urbanismo de Guarapuava, ou à 
secretaria que venha a substituí-la, do descumprimento do dis-
posto nesta Lei para fins de aplicação da penalidade prevista 
neste artigo.
§3º As justificativas referidas no caput deste artigo deverão ser 
validadas e aprovadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e 
Transportes.

Art. 46. As informações prestadas terão caráter sigiloso, serão 
usadas exclusivamente para fins de planejamento, e não pode-
rão ser objeto de certidão, nem, em hipótese alguma, servirão 
de prova em processo administrativo, fiscal ou judicial, excetu-
ado, apenas, no que resultar de infração a dispositivos desta 
lei.

Art. 47. É assegurado, a qualquer interessado, o direito à am-
pla informação sobre  os conteúdos de documentos, informa-
ções, estudos, planos, programas, projetos, processos e atos 
administrativos e contratos, ressalvadas as situações em que 
o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Es-
tado.

CAPÍTULO II 
DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE UR-

BANA MUNICIPAL 

SEÇÃO I 
 DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE 

URBANA (CMTMU)
Art. 48. O Conselho Municipal de Transportes e Sinalização, 
criado pela Lei Municipal nº 59 de 18 de agosto de 1969 pas-
sará a ser denominado de Conselho Municipal de Trânsito e 
Mobilidade Urbana (CMTMU) e passará a ter como atribuições 
a análise e formulação e compatibilização das políticas, planos, 
programas e projetos de mobilidade urbana municipal através 
de um processo contínuo, dinâmico e flexível, que tem como 
objetivos:
I -    criar canais de participação da sociedade na gestão mu-
nicipal;
II - instituir um processo permanente e sistematizado de atuali-
zação do Plano de Mobilidade Urbana Municipal.

Art. 49. São atribuições do Conselho Municipal de Trânsito e 
Mobilidade Urbana (CMTMU):
I - auxílio na elaboração e coordenação da execução integrada 
de planos, programas e projetos;
II - deliberação sobre os casos omissos na legislação urbanís-
tica relativa a mobilidade municipal;
III - auxílio no estabelecimento de fluxos permanentes de infor-
mação entre as suas unidades componentes, a fim de facilitar 
o processo de decisão;
IV - auxílio no monitoramento do Plano de Mobilidade Urbana 
Municipal;
V - auxílio na avaliação e na proposição de ajustes do Plano 
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de Mobilidade Urbana Municipal;
VI - auxílio na definição das ações do Plano de Mobilidade Urbana Municipal à curto, médio e longo prazo.

Art. 50. A composição do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (CMTMU), assegurada a participação popular, 
será regulamentada por ato do Poder Executivo.

Art. 51. O Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (CMTMU) terá o apoio da Secretaria de Habitação e Urbanismo 
de Guarapuava.

Art. 52. O Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (CMTMU) deverá realizar reunião para se adequar aos termos 
desta Lei Complementar, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da sua aprovação.

SEÇÃO II 
 DO ÓRGÃO TÉCNICO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

Art. 53. Fica criado dentro da estrutura administrativa o Órgão técnico do  Sistema Municipal de Mobilidade, sob a Coordenação 
da Secretaria de Habitação e Urbanismo de Guarapuava com o apoio das demais Secretarias Municipais.

Art. 54. Caberá ao Chefe do Executivo Municipal, nomear os membros do órgão técnico do Sistema Municipal de Mobilidade que 
regulamentará suas atribuições e a normatização dos Procedimentos Administrativos referentes aos processos de sua compe-
tência no prazo máximo (6) seis meses a partir da data de vigência da presente lei.

TÍTULO V 
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 55. As alterações e as aprovações de projetos que possam vir a causar transtornos e prejuízos na presente lei deverão ser 
precedidas de parecer do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (CMTMU) e de Audiência Pública.

Art. 56. A presente Lei deverá ser revista total ou parcialmente, a cada 10 (dez) anos, no máximo, decorridos da data de promul-
gação da primeira avaliação.

Art. 57. As diretrizes orçamentárias são instrumentos complementares ao desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana Mu-
nicipal.

Art. 58. Todas as intervenções urbanísticas omissas na presente lei serão objeto de análise e parecer pelos órgãos municipais 
competentes.

Art. 59. A presente Lei Complementar entrará em vigor após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário 
em especial os artigos. 2º e 3º da Lei Municipal nº 59/1969.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2019 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 117/2019 
Altera e inclui dispositivos a Lei Complementar nº 007/2004, Código de Posturas Municipal e estabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei complementar:

Art. 1º Altera o caput e Inclui o parágrafo 9º no art. 30  da Lei Complementar Municipal nº 007/2004, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 30. Nenhum estabelecimento de produção, comércio, indústria e de prestação de serviços poderá funcionar no Município 
sem prévia licença da Secretaria Municipal de Finanças, concedida através de requerimento dos interessados, mediante paga-
mento dos tributos devidos, exceto as atividades consideradas de baixo risco, previstas no decreto regulamentar municipal, sem 
necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica.
(...)
§ 9º As pessoas físicas, responsáveis pelas atividades de baixo risco, conforme estabelecido em decreto regulamentar municipal, 
poderão requerer inscrição no Cadastro Econômico do Município, sem necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da 
atividade econômica, bem como, alvará de licença para localização.”

Art. 2º Altera o art. 39 da Lei Complementar Municipal nº 007/2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39. A abertura e fechamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e das repartições públi-
cas do Município obedecerão aos horários estabelecidos em decreto regulamentar municipal, observados os preceitos da legis-
lação federal que regula o contrato de duração e as condições de trabalho.”

Art. 3º Revoga o art. 41 da Lei Complementar Municipal nº 007/2004.

Art. 4º Inclui o art. 7A na Lei Complementar Municipal nº 007/2004, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7A Tratando-se de Alvará de Licença de Localização e do Funcionamento, quando houver infrações a este Código ou de-
mais legislações vigentes, serão aplicadas as seguintes penalidades:
I – Notificação;
II – Autuação (multa pecuniária);
III – Autuação (multa pecuniária em dobro devido à reincidência);
IV – Suspensão do cadastro;
V – Cassação do Alvará de Licença de Localização e do Funcionamento;
§ 1º As penalidades acima previstas deverão ser aplicadas por todas as fiscalizações municipais.
§ 2º As penalidades serão aplicadas conforme o grau de risco, dano ou quaisquer impactos que possam ocasionar riscos à 
população ou ao meio ambiente.
§ 3º É de inteira responsabilidade do requerente as informações contidas, respondendo este administrativamente, civil ou crimi-
nalmente em caso de documentos falsos ou divergentes.
§ 4º Os limites máximos de autuação deverão respeitar o estabelecido neste Código ou em legislação complementar aplicável 
à infração.”

Art. 5º Está Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
LEI Nº 3003/2019 
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LEI Nº 3013/2019 
Autoriza o Repasse de Contribuição Anual para a ADECSUL - Agência de Desenvolvimento das Regiões Sul e Centro-Sul do 
Estado do Paraná. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar contribuição anual no valor de R$ 12.000 (doze mil reais) à ADECSUL - 
Agência de Desenvolvimento das Regiões Sul e Centro-Sul do Estado do Paraná, a serem pagos divididos por trimestres.
Parágrafo único. O valor da contribuição de que trata este artigo será atualizado mediante decreto, de acordo com as delibera-
ções entre o Poder Executivo e a ADECSUL – Agência de Desenvolvimento das Regiões Sul e Centro-Sul do Estado do Paraná 
em Assembleia Geral. 
Art. 2º As despesas correntes desta Lei correrão por conta dos programas pertinentes definidos no PPA 2018-2021. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 

Prefeito Municipal 
LEI Nº 3014/2019 
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LEI Nº 3016/2019 
Autoriza o Município de Guarapuava a celebrar Termo de Filiação, ou instrumento congênere, junto à União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educação-UNDIME.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º O Município de Guarapuava, por meio do Poder Executivo, representado pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, fica autorizado a celebrar Termo de Filiação, ou outro instrumento congênere, junto à União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação-UNDIME, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 
03.604.410/0001-30, sediada em Brasília/DF, para a consecução dos objetivos e finalidades previstas no Estatuto Social da 
UNIDME. 

Art. 2º O Município de Guarapuava fica autorizado a contribuir anualmente para a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação-UNDIME, em valores que forem definidos por sua Assembléia Geral, na forma prevista no Estatuto Social da UNDIME. 

Art. 3º As contribuições previstas nesta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, ficando o Poder Executivo auto-
rizado a abrir crédito especial para atender as despesas correntes, podendo, para tanto, suplementá-lo. 
Parágrafo único. O Município consignará, obrigatoriamente, a contribuição anual de que trata esta Lei nos atos normativos orça-
mentários futuros.  

Art. 4º Ficam convalidados os atos e contribuições efetuados em consonância com dispositivos desta Lei. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 

Prefeito Municipal 

LEI Nº 3017/2019 
Autoriza o Município de Guarapuava a celebrar Termo de Filiação, ou instrumento congênere, junto à União Nacional dos Con-
selhos Municipais de Educação-UNCME.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º O Município de Guarapuava, por meio do Poder Executivo, representado pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, fica autorizado a celebrar Termo de Filiação, ou outro instrumento congênere, junto à União Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação-UNCME, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 
12.064.725/0001-22, sediada em Aracaju/SE, para a consecução dos objetivos e finalidades previstas no Estatuto Social da 
UNCME. 

Art. 2º O Município de Guarapuava fica autorizado a contribuir anualmente para a União Nacional dos Conselhos Municipais de 
Educação-UNCME, em valores que forem definidos por sua Assembléia Geral, na forma prevista no Estatuto Social da UNCME. 

Art. 3º As contribuições previstas nesta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, ficando o Poder Executivo auto-
rizado a abrir crédito especial para atender as despesas correntes, podendo, para tanto, suplementá-lo. 
Parágrafo único. O Município consignará, obrigatoriamente, a contribuição anual de que trata esta Lei nos atos normativos orça-
mentários futuros. 
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Art. 4º Ficam convalidados os atos e contribuições efetuados 
em consonância com dispositivos desta Lei. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 

LEI Nº 3018/2019 
Dispõe sobre a reestruturação do Sistema Municipal de Ensino 
- SME, e do Conselho Municipal de Educação do 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:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

CAPÍTULO I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - SME

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a reestruturação do Sistema Mu-
nicipal de Ensino de Guarapuava e do Conselho Municipal de 
Educação de Guarapuava, instituídos e organizados origina-
riamente pelas Leis Municipais nº 1.319, de 10 de fevereiro de 
2004, nº 1.394, de 08 de outubro de 2004 e, ainda, nº 1.978 de 
03 de agosto de 2011, observados os princípios e normas da 
Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgâni-
ca do Município de Guarapuava e da legislação federal sobre 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO

Art. 2º A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no tra-
balho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais, políticas e religiosas.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições pró-
prias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do traba-
lho e à prática social.

TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR

Art. 3º A educação escolar no município fundamenta-se nos 
seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso, permanência e su-
cesso na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultu-
ra, o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
V - gratuidade do ensino público em instituições oficiais;
VI - gestão democrática do ensino, na forma desta Lei;
VII - valorização dos profissionais da educação;
VIII - valorização da experiência extraescolar;
IX - promoção da interação entre escola, comunidade e movi-
mentos sociais;
X - promoção da justiça social, da igualdade e da solidariedade;

XI - respeito à liberdade, aos valores e capacidades individu-
ais, estímulo e propagação dos valores coletivos e comunitá-
rios e defesa do patrimônio público;
XII - valorização das culturas local e regional;
XIII - vinculação da educação escolar ao mundo do trabalho 
e à prática social, valorizando o ambiente sócio-econômico-
-cultural;
XIV - assegurar padrões de qualidade na oferta da Educação 
Escolar;
XV - garantir laicidade e pluralidade do ensino nas escolas pú-
blicas;
XVI - incentivo a liberdade e apreço a tolerância;
XVII - oportunizar a inovação do processo educativo valorizan-
do novas ideias e concepções pedagógicas.

Art. 4º A educação escolar, inspirada nos princípios da demo-
cracia, liberdade e igualdade, nos ideais de solidariedade hu-
mana, de bem-estar social e de respeito à natureza, tem por 
fins:
I - o pleno desenvolvimento do ser humano e seu aperfeiçoa-
mento;
II - a formação de cidadãos capazes de compreender critica-
mente a realidade social e ter consciência de seus direitos e 
responsabilidades, desenvolvendo os valores éticos e o apren-
dizado da participação;
III - o preparo para o exercício da cidadania, a compreensão 
e o exercício do trabalho, mediante o acesso à cultura, ao co-
nhecimento humanístico, científico, tecnológico e artístico e ao 
desporto;
IV - a produção e difusão do saber e do conhecimento;
V - a valorização e a promoção da vida;
VI - a preparação do cidadão para a efetiva participação polí-
tica;
VII - a qualificação profissional do cidadão.

TÍTULO III
DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUCAR

Art. 5º A educação, direito fundamental de todos, é dever da 
família e do Estado, com a colaboração da sociedade, cabendo 
ao Poder Público:
I - assegurar a todos o direito à educação escolar em igualdade 
de condições de acesso e permanência pela oferta de ensino 
público e gratuito na Educação Básica;
II - promover e estimular, com a colaboração da família e da 
sociedade, a educação extraescolar nos diversos processos 
educativos disponíveis.

Art. 6º O dever do Município com a educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de:
I - atendimento gratuito em escolas ou centros de educação 
infantil para as crianças, nas etapas de creche e pré-escola, de 
zero a três anos, e de quatro e cinco anos de idade, respecti-
vamente;
II - universalização da oferta de educação infantil na pré-escola 
para crianças com idade entre quatro e cinco anos;
III - universalização da oferta de ensino fundamental, inclusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
IV - atendimento educacional especializado para população 
com idade entre quatro e dezessete anos, com transtornos glo-
bais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, 
preferencialmente nos estabelecimentos regulares de ensino;
V - oferta de educação de jovens e adultos, inclusive em perí-
odo noturno, assegurando ao aluno trabalhador as condições 
de acesso e de permanência na escola;
VI - padrão de qualidade, envolvendo os meios indispensáveis 
ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 



07 a 13 de dezembro de 2019, Veiculação 16/12/19 Ano XXV - Nº 1746 Boletim Oficial do Município -  36

e de recursos humanos docentes, técnicos e administrativos 
qualificados;
VII - atendimento por meio de programas suplementares, com 
vistas ao desenvolvimento integral do educando;
VIII - ampliação progressiva do período de permanência na es-
cola por meio da oferta de atividades complementares;
IX - liberdade de organização estudantil e associativa.

Art. 7º Para dar cumprimento ao que dispõe o artigo preceden-
te, o Poder Público Municipal, em cooperação com o Estado, 
promoverá o levantamento das crianças em idade escolar e 
dos jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino funda-
mental em idade própria, organizando o plano geral de matrícu-
la e a suficiente oferta de vagas para seu atendimento.

Art. 8º O acesso à Educação Básica, obrigatório e gratuito, é 
direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associações comunitárias, organizações sindicais, 
entidades de classe ou outras legalmente constituídas, e o Mi-
nistério Público, exigi-lo do Poder Público, na forma da lei.

Art. 9º É dever dos pais, conviventes ou não com seus filhos, 
ou dos responsáveis legais pelos menores, na forma da lei, 
efetuar a matrícula na educação básica e acompanhar sua fre-
quência às atividades escolares e seu rendimento escolar. 

Art. 10. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as se-
guintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do 
Sistema Municipal de Ensino em relação ao respectivo nível de 
ensino de atuação;
II - autorização de funcionamento e avaliação da qualidade 
pelo Poder Público;
III - capacidade de autofinanciamento.
Parágrafo único. As normas complementares do Sistema Mu-
nicipal de Ensino serão expedidas pelo Conselho Municipal de 
Educação.

TÍTULO IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICI-

PAL DE ENSINO

CAPÍTULO I
DA JURISDIÇÃO E DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNI-

CIPAL DE ENSINO
Art. 11.  Fica organizado o Sistema Municipal de Ensino de 
Guarapuava, formado pelo conjunto de instituições de ensi-
no, de órgãos educacionais, administrativos, normativos e de 
apoio técnico, que interagem entre si com unidade e coerência, 
obedecendo à legislação Federal, Estadual e a Lei Orgânica do 
Município de Guarapuava, pertinentes, visando ao desenvolvi-
mento do processo educativo do Município.

Art. 12. O Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava com-
preende:
I - a Secretaria Municipal da Educação e Cultura – SEMEC/
Guarapuava;
II - o Conselho Municipal de Educação – CME/Guarapuava;
III - o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fun-
do de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e 
Valorização do Magistério – CACS/FUNDEB;
IV - o Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE; 
V - comitê Municipal de Transporte Escolar;
VI - as instituições de educação infantil e de ensino fundamen-
tal e de atendimento a jovens e adultos mantidas pelo Poder 
Público Municipal;

VII - as instituições de educação infantil criadas e mantidas 
pela iniciativa privada;
VIII - as instituições escolares que vierem a ser criadas e man-
tidas pelo Município, atendida a legislação específica.
Parágrafo único. As Instituições de Ensino da Rede Privada 
que ofertarem, além da Educação Infantil, as modalidades de 
Ensino Fundamental e Médio, permanecerão jurisdicionadas 
ao Sistema Estadual de Ensino.

Art. 13. As instituições de ensino integrantes ou vinculadas ao 
Sistema Municipal de Ensino classificam-se em:
I - Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, 
mantidas e administradas pelo Poder Público Municipal;
II - de Direito Privado com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, 
assim entendidas as criadas, mantidas e administradas por 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado;
III - as Instituições Especializadas de atendimento e apoio ao 
processo educacional da Rede Municipal.

Art. 14. Ficam vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino de 
Guarapuava as instituições educacionais de direito privado de 
ensino, localizadas no Município, assim definidas na legislação 
específica e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSI-

NO
Art. 15. Compete ao Sistema Municipal de Ensino de Guara-
puava, por intermédio dos órgãos e entidades públicas e das 
instituições de ensino que o compõem ou que a ele estejam 
vinculadas: elaborar, executar, manter e desenvolver as ações 
administrativas, as políticas e os planos educacionais do Muni-
cípio, integrando, em regime de colaboração, suas ações com 
as do Estado e da União e coordenando os planos e programas 
de âmbito municipal, a fim de garantir educação de qualidade 
em todos os seus níveis e modalidades.

Art. 16.  Compete ao Município de Guarapuava, através da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições pú-
blicas do Sistema Municipal de Ensino;
II - exercer ação redistributiva em relação às Unidades de Ensi-
no Municipais, considerando os projetos pedagógicos;
III - baixar normas complementares para o Sistema Municipal 
de Ensino, através do Conselho Municipal de Educação;
IV - autorizar, credenciar, supervisionar e avaliar os estabeleci-
mentos do Sistema Municipal de Ensino;
V - atuar prioritariamente no Ensino Fundamental e oferecer a 
Educação Infantil, em centros de educação infantil e pré-esco-
las, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de 
sua área de competência e com recursos acima dos percentu-
ais mínimos vinculados pela Constituição Federal assegurando 
a qualidade, manutenção e desenvolvimento do ensino;
VI - implementar o Plano Municipal de Educação;
VII - assumir o transporte escolar dos alunos da Rede Munici-
pal, na forma da lei. 
Parágrafo único. O Município de Guarapuava poderá, por lei 
específica, optar pela reintegração ao Sistema Estadual de En-
sino ou compor com ele um Sistema Único de educação bá-
sica, ouvidos os órgãos que integram o Sistema Municipal de 
Ensino.

Art. 17. O Plano Municipal de Educação, de duração pluria-
nual, será elaborado, avaliado e readequado periodicamente, 
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em conformidade com os princípios emanados do Fórum Mu-
nicipal de Educação e com os Planos Nacional e Estadual de 
Educação.
§ 1º O Plano Municipal de Educação e suas readequações 
serão submetidos ao Parecer do Conselho Municipal de Edu-
cação, antes de serem enviados pelo Executivo à Câmara de 
Vereadores;
§ 2º Para alterar o Plano Municipal de Educação, deverá ser 
consultado previamente o Fórum Municipal de Educação.

Art. 18. As normas complementares e regulamentação das 
modalidades de ensino ofertadas serão expedidas pelo Siste-
ma Municipal de Ensino e homologadas pelo Conselho Munici-
pal de Educação.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ESTABELECIMENTOS DE EN-

SINO
Art. 19. Compete aos estabelecimentos de ensino do Municí-
pio de Guarapuava, respeitadas as normas comuns e as do 
Sistema Municipal de Ensino:
I - cumprir a legislação pertinente;
II - elaborar e cumprir seu regimento escolar; 
III - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
IV - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e finan-
ceiros;
V - cumprir o calendário escolar, organizado com a carga ho-
rária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula anuais distribuídas 
em um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho es-
colar;
VI - garantir o cumprimento do plano de trabalho de cada do-
cente ou especialista;
VII - prover meios para recuperação dos alunos que apresen-
tem baixo rendimento escolar;
VIII - articular-se com a família e a comunidade, propiciando 
processos de integração da sociedade com a escola;
IX - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, 
e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e 
o rendimento dos educandos, bem como sobre a execução da 
proposta pedagógica da escola;
X - divulgar a aplicação e a prestação de contas dos recursos 
e serviços aos conselhos escolares ou órgãos colegiados equi-
valentes;
XI - informar ao Conselho Tutelar do Município e a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, a relação dos alunos que 
apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento 
do percentual permitido em lei, afim de que sejam encaminha-
das as providências necessárias junto ao Juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público.

Art. 20. Será assegurada aos estabelecimentos de ensino, 
mantidos pelo Poder Público Municipal, autonomia de gestão 
didático-pedagógica, administrativa e financeira, conforme seu 
Regimento Escolar e Projeto Político-Pedagógico, respeitada a 
legislação vigente e o direito financeiro público.

CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSI-

NO

Art. 21. A administração superior do Sistema Municipal de En-
sino será exercida:
I - pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura – SEMEC/
Guarapuava, como órgão executivo, administrativo e delibera-
tivo;
II - pelo Conselho Municipal de Educação – CME/Guarapuava, 

como órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador.

Art. 22. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Edu-
cação Básica e Valorização do Magistério – CACS/FUNDEB, 
criado por lei municipal, com atribuição controladora, fiscaliza-
dora e de supervisão nos temas relacionados a receitas e des-
pesas com a educação básica, nas modalidades que cabem ao 
Município e, rege-se por organização própria, devendo ajustar-
-se a esta Lei, no que lhe couber.

Art. 23. O Conselho de Alimentação Escolar – CAE, criado por 
lei municipal, exerce função organizativa, fiscalizadora e con-
sultiva no âmbito das políticas de assistência, educação ali-
mentar e de gerenciamento da merenda escolar, regendo-se 
por organização própria, devendo ajustar-se a esta Lei, no que 
lhe couber.

Art. 24. O Comitê Municipal de Transporte Escolar, criado por 
lei municipal exerce função de acompanhamento e fiscalização 
da oferta de transporte escolar público municipal, observadas 
as legislações Estadual e Federal pertinentes a matéria, regen-
do-se por organização própria, devendo ajustar-se a esta Lei, 
no que lhe couber.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Art. 25. Compete à Secretaria Municipal da Educação e Cul-
tura:
I - exercer a coordenação das atividades das instituições que 
integram o Sistema Municipal de Ensino;
II - pormular as diretrizes para política municipal na área de 
educação, consultada a comunidade escolar;
III - universalizar a Educação Infantil, na pré-escola e, o Ensi-
no Fundamental, impulsionando seu desenvolvimento no setor 
público;
IV - ampliar gradativamente a oferta da educação infantil nos 
Centros Municipais de Educação Infantil;
V - estimular a preservação e o aprofundamento das manifes-
tações locais da cultura do Município e promover a sua difusão;
VI - manter intercâmbio com outras entidades e firmar instru-
mentos de cooperação cultural, técnica e financeira;
VII - promover a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes:
a) ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos;
b) aperfeiçoamento profissional continuado;
c) piso salarial profissional;
d) progressão funcional baseada na habilitação, na progressão 
por qualificação e na avaliação de desempenho;
e) condições adequadas de trabalho;
f) hora-atividade incluída na jornada de trabalho, nos termos 
da lei;
VIII - elaborar seu regimento interno;
IX - cumprir as normas estabelecidas pela legislação em vigor 
e as do Sistema Municipal de Ensino; 
X - elaborar, executar, avaliar e readequar, em conjunto com o 
CME/Guarapuava, o Plano Municipal de Educação, integran-
do-o nos Planos Estadual e Nacional de Educação;
XI - erticular-se com a comunidade escolar, incentivando e es-
timulando a frequência e a permanência dos alunos na escola;
XII - efetuar a manutenção da rede escolar e planejar a melho-
ria e a ampliação de sua infraestrutura física;
XIII - executar serviços de assistência educacional destinados 
a garantir o cumprimento da obrigatoriedade escolar;
XIV - desenvolver programas para a oferta da educação de 
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jovens e adultos, promovendo a capacitação docente;
XV - implementar ações objetivando redução de índices de 
evasão escolar, das causas da repetência e do baixo rendi-
mento escolar;
XVI - efetivar e desenvolver ações de formação continuada aos 
integrantes do Quadro Próprio dos Servidores da Educação 
Municipal;
XVII - promover a estruturação, a implementação e a manuten-
ção do Sistema Municipal de Ensino;
XVIII - homologar, através de ato oficial do/da Secretário/Se-
cretária as deliberações aprovadas pelo CME/Guarapuava;
XIX - efetivar, atendendo normas do Sistema Municipal de En-
sino, o controle da documentação oficial da vida escolar dos 
alunos das Instituições a ele vinculadas;
XX - estabelecer regime de colaboração com o Sistema Esta-
dual de Ensino;
XXI - homologar a autorização para credenciamento, funciona-
mento e/ou renovação das Instituições de Ensino vinculadas 
ao Sistema Municipal de Ensino, bem como suas modalidades/
cursos/anos;
XXII - supervisionar, orientar e verificar, de forma permanente, 
o cumprimento da legislação e das normas e, acompanhar a 
execução das propostas pedagógicas das Instituições de Ensi-
no, através do trabalho de profissionais de suporte pedagógico;
XXIII - avaliar, sistematicamente, com a participação do CME/
Guarapuava, os diversos fatores que determinam a qualidade 
do ensino;
XXIV - exercer outras atribuições relacionadas à área de edu-
cação e às previstas nesta Lei.

Art. 26. A Secretaria Municipal da Educação e Cultura deverá 
ter sua estrutura básica com equipes destinadas às seguintes 
tarefas:
I - verificação, inspeção, supervisão, avaliação e credencia-
mento das escolas e/ou centros de educação infantil, criados 
e mantidos pelo Poder Público Municipal e os criados e manti-
dos pela iniciativa privada vinculados ao Sistema Municipal de 
Ensino;
II - supervisão e assessoramento pedagógico às Unidades de 
Ensino da Rede Pública Municipal;
III - administração, orientação e planejamento das políticas 
educacionais do Município;

CAPÍTULO VI
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 27. O Conselho Municipal de Educação – CME/Guarapua-
va, órgão colegiado representativo da comunidade, previsto no 
artigo 182 da Lei Orgânica do Município de Guarapuava, tem 
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, ela-
boração e implementação das políticas municipais de educa-
ção, da gestão democrática do ensino público, na construção e 
na defesa da educação de qualidade para todos os munícipes. 

Art. 28. O CME/Guarapuava tem como objetivo assegurar aos 
grupos representativos da comunidade o direito de participar 
da definição das diretrizes da educação no âmbito do Municí-
pio, contribuindo para elevar a qualidade dos serviços educa-
cionais.

Art. 29. A organização e o funcionamento do CME/Guarapuava 
serão organizados em Lei própria e disciplinados em regimento 
interno elaborado e aprovado por, no mínimo, dois terços dos 
membros do respectivo Conselho, e homologado pelo Prefeito 
Municipal.

Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Educação de Gua-
rapuava será constituído por 11 (onze) conselheiros titulares 
e por 11 (onze) conselheiros suplentes, eleitos ou indicados 
conforme critérios estabelecidos em Lei própria; 

CAPÍTULO VII
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO

Art. 30. A gestão democrática do ensino público, entendida 
como ação coletiva e prática político-filosófica, norteará todas 
as ações de planejamento, formulação, implementação e ava-
liação das políticas educacionais, e alcançará todas as entida-
des e organismos integrantes do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 31. Fica assegurada a gestão democrática do ensino pú-
blico municipal observada a legislação vigente e, com base nos 
seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração 
da proposta pedagógica da escola;
II - participação da comunidade escolar nos conselhos esco-
lares;
III - progressivo grau de autonomia de gestão pedagógica, ad-
ministrativa e financeira;
IV - descentralização das decisões sobre o processo educa-
cional;
V - transparência dos procedimentos administrativo, contábil, 
financeiro e pedagógico, de forma a permitir a eficácia da parti-
cipação da comunidade escolar e do controle social;
VI - consulta pública para escolha dos gestores das Instituições 
Municipais de Ensino pela comunidade escolar, em sufrágio 
direto e secreto, considerando os critérios estabelecidos em 
legislação específica da matéria; 
VII - a composição, atribuições e funcionamento dos Conse-
lhos Escolares obedecerá a regulamentação específica contida 
na Lei nº 2893/2018 ou suas reformulações e/ou alterações 
posteriores.

Art. 32. O Fórum Municipal de Educação, instituído pela Lei 
Municipal nº 2414/2015 e regulamentado pela Portaria nº 
571/2015, tem como finalidade acompanhar a implantação e 
implementação da legislação específica da Educação Básica 
e Superior na região do Município de Guarapuava e de seus 
instrumentos assim como promover estudos e debates sobre a 
política educacional.

CAPÍTULO VIII
DO REGIME DE COLABORAÇÃO

Art. 33. Compete ao Município de Guarapuava, em regime de 
colaboração com o Estado do Paraná e com assistência da 
União:
I - recensear a população em idade escolar, através de cha-
mada pública escolar, para a educação infantil, o ensino fun-
damental e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso;
II - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em 
consonância com as diretrizes e planos estadual e nacional de 
educação, integrando e estabelecendo competências e dire-
trizes para a educação infantil, ensino fundamental, educação 
especial e educação de jovens e adultos, que nortearão os 
currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 
formação básica comum;
III - assegurar o processo de avaliação do rendimento escolar, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualida-
de do ensino;
IV - propiciar, prioritariamente, o acesso à Educação Infantil 
para crianças com idades entre 04 (quatro) e 05 (cinco) anos 
e, aos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, conforme 
distribuição de responsabilidades adotada entre o Estado do 
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Paraná e os Municípios, em regime de colaboração, visando a 
universalização do ensino obrigatório;
V - firmar termos de cooperação/colaboração/parcerias para 
execução e/ou oferta de projetos/programas destinados à me-
lhoria da qualidade da educação; 
VI - estabelecer, em colaboração com o Estado e a União, 
padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino 
fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, 
capaz de assegurar ensino de qualidade.

TÍTULO V
DAS MODALIDADES DE ENSINO

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO

Art. 34. Os currículos da educação infantil e do ensino funda-
mental devem atender à diversidade, explicitando e trabalhan-
do as diferenças, garantindo a todos o seu lugar e valorizando 
os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
Parágrafo único. Os currículos a que se refere o caput deste 
artigo devem expressar uma proposta político-pedagógica vol-
tada para o exercício da cidadania e ações de superação das 
desigualdades e de promoção do respeito à diversidade.

Art. 35. As instituições de ensino fundamental podem organi-
zar-se em anos, séries anuais, períodos bimestrais, trimestrais 
ou semestrais, por ciclos de formação, alternância regular de 
períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, 
na competência, com organização multisseriada ou multianos 
ou, por outros critérios ou formas de organização do ensino, 
de forma presencial,  que propiciem uma ação pedagógica que 
efetive a não-exclusão, o avanço continuado através da garan-
tia do respeito aos ritmos e tempos de aprendizagem de cada 
aluno, o processo de  construção do conhecimento através da 
integração de disciplinas de forma dinâmica, criativa, crítica, 
contextualizada, investigativa, prazerosa, desafiadora e lúdica.

Art. 36. A avaliação deve ser uma reflexão constante de to-
dos os segmentos que constituem o processo ensino-apren-
dizagem, como forma de superar as dificuldades, retomando, 
reorganizando e reeducando os sujeitos envolvidos, devendo:
I - ser um processo contínuo, cumulativo, permanente, que 
respeite as características individuais e as etapas evolutivas e 
socioculturais;
II - ser investigativa, diagnóstica, emancipatória e participativa, 
concebendo o conhecimento como construção histórica, singu-
lar e coletiva dos sujeitos.

Art. 37. As instituições dos diferentes níveis e modalidades de 
ensino e educação, devem construir coletivamente, com os 
diversos segmentos da comunidade escolar, seus regimentos 
escolares, de acordo com seus projetos político-pedagógicos.

CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 38. A educação básica tem por finalidade desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para pro-
gredir no trabalho e em estudos posteriores.

Art. 39. A educação básica, no ensino fundamental, poderá 
ser organizada em anos, séries anuais, períodos bimestrais, 
trimestrais ou semestrais, ciclos, alternância regular de perío-

dos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 
competência, com organização multisseriada ou multianos, por 
outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre 
que o interesse do processo de aprendizagem assim o reco-
mendar, e de acordo com as normas adotadas pelo Sistema 
Municipal de Ensino.
Parágrafo único. A escola poderá reclassificar os educandos, 
inclusive quando se tratar de transferência entre estabeleci-
mentos situados no País e no exterior, tendo como base as 
normas curriculares gerais.

Art. 40. A educação básica, no ensino fundamental, será orga-
nizada de acordo com as regras comuns:
I - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distri-
buída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo traba-
lho escolar por ano;
II - a classificação em qualquer ano/série/etapa, exceto a pri-
meira do ensino fundamental, pode ser feita:
III - por promoção, para alunos que cursaram, com aproveita-
mento, a série/ano ou fase anterior, na própria escola;
IV - por transferência, para candidatos procedentes de outras 
escolas;
V - independentemente de escolarização anterior, mediante 
avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvi-
mento e experiência do candidato e permita sua inscrição na 
série ou etapa adequada, conforme regulamentação do res-
pectivo sistema de ensino;
VI - na avaliação do rendimento escolar do educando, resul-
tado de reflexão sobre todos os componentes do processo 
ensino-aprendizagem, como forma de superar dificuldades, re-
tomando, reavaliando, reorganizando e reeducando os sujeitos 
nele envolvidos, deve:
a) ser investigadora, diagnosticadora e emancipadora, conce-
bendo a educação como a construção histórica, singular e co-
letiva dos sujeitos;
b) ser um processo permanente, contínuo e cumulativo, que 
respeite as características individuais e socioculturais dos su-
jeitos envolvidos;
c) incluir conselhos de classe participativos, envolvendo todos 
os sujeitos do processo, ou comissões específicas, cabendo-
-lhes definir encaminhamentos e alternativas;
d) considerar a possibilidade de avanço em séries ou anos por 
educandos com comprovado desempenho;
f) considerar o aproveitamento de estudos concluídos com êxi-
to;
g) dar prevalência aos aspectos qualitativos sobre os quantita-
tivos e os resultados do período sobre os de eventuais provas 
finais.
VII - as escolas de ensino fundamental devem proporcionar es-
tudos de recuperação, de preferência concomitantes ou para-
lelos ao período letivo, aos educandos que demonstrem apro-
veitamento insuficiente no decorrer do ano escolar, a serem 
disciplinados em seus regimentos;
VIII - o controle da frequência dos educandos é responsabilida-
de da escola, observado o disposto em seu regimento, sendo 
exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do 
total de horas letivas para aprovação;
IX - o número de educandos por sala de aula, definido de acor-
do com legislação vigente, deve ser tal que possibilite adequa-
da comunicação do aluno com o professor e aproveitamento 
eficiente e suficiente;
X - o calendário anual, com o mínimo de duzentos dias letivos 
e de no mínimo oitocentas horas de efetivo trabalho escolar, 
atendendo a legislação vigente e diretrizes do Sistema Muni-
cipal de Ensino, adequando-se as peculiaridades locais. Even-
tuais adequações necessárias ao Calendário Escolar homolo-
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gado para o período letivo deverão ser submetidas à análise e 
deferimento do Conselho Municipal de Educação.
XI - a definição da parte diversificada do Currículo das Esco-
las que integram a Rede Pública Municipal e da Rede Priva-
da, em complementação à Base Nacional Comum Curricular, 
observará componentes curriculares que atendam a proposta 
pedagógica da Unidade de Ensino, definidos em conjunto com 
os órgãos do Sistema, resguardada a legislação vigente e re-
gulamentada pelo Conselho Municipal de Educação.
Parágrafo único. As normas complementares para a educação 
infantil e de ensino fundamental serão emitidas pela SEMEC/
Guarapuava e pelo CME/Guarapuava;

Art. 41. A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá, pelo 
menos, quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sen-
do progressivamente ampliado o período de permanência na 
escola com a utilização, se necessário, de espaço físico contí-
guo ao prédio escolar ou espaços alternativos. 

Art. 42. É permitida a organização de propostas pedagógicas, 
métodos e períodos escolares próprios, dependendo da auto-
rização e avaliação do Conselho Municipal de Educação, com 
homologação da Secretaria Municipal da Educação.

Seção II
Da Educação Infantil

Art. 43. A educação infantil, primeira etapa da educação bási-
ca, nas instituições mantidas ou subsidiadas pelo Município, 
e nas instituições privadas de ensino, vinculadas ao Sistema 
Municipal, tem por objetivos:
I - o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade;
II - proporcionar à criança o desenvolvimento de sua autoima-
gem e o convívio no seu processo de socialização, com a per-
cepção das diferenças e contradições sociais.
Parágrafo único. Na educação infantil, o ensino da arte e a 
educação física são componentes curriculares obrigatórios, 
ajustando-se às faixas etárias e às condições das crianças.

Art. 44. A educação infantil será oferecida em:
I - Centros de educação infantil ou entidades equivalentes, 
para crianças de até três anos e onze meses de idade;
II - Pré-escolas, para as crianças de quatro e cinco anos de 
idade, com matrícula obrigatória conforme instrui a legislação 
vigente.
§ 1º A pré-escola pode ser ofertada em período parcial com no 
mínimo de 4 (quatro) horas diárias e integral no mínimo de 7 
(sete) horas diárias, isoladamente, ou em centros de educação 
infantil, ou ainda junto a escolas, estruturadas e autorizadas 
em conformidade com as normas do Sistema Municipal de En-
sino, respeitando o que estabelece a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional em face a oferta de no mínimo 800 
(oitocentas) horas distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) 
dias anualmente;
§ 2º A obrigatoriedade da oferta por parte do Poder Público e 
a obrigatoriedade dos pais ou responsáveis matricularem seus 
filhos à pré-escola, a partir dos quatro anos de idade, será feita 
de acordo com a legislação federal e as normas complementa-
res do Conselho Municipal de Educação.

Art. 45. A autorização para funcionamento de estabelecimen-
tos de educação infantil, públicos ou privados, vinculados ao 
Sistema Municipal de Ensino, será concedida por ato da Se-
cretaria Municipal da Educação e Cultura, após a aprovação do 
projeto de implantação pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 46. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante o 
acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, 
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental.

Art. 47. As instituições de educação infantil da Rede Pública 
Municipal de Ensino seguirão as propostas pedagógicas, ob-
servadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, explicitando 
sobre a concepção de indissociabilidade as ações de educar, 
cuidar e brincar.
Parágrafo único. As Instituições de educação infantil da Rede 
Privada e Conveniadas, deverão elaborar suas propostas pe-
dagógicas, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e 
demais normativas expedidas pelo SME.

Seção III
Do Ensino Fundamental

Art. 48. O ensino fundamental, com duração mínima de nove 
anos, tem por objetivo a formação básica do cidadão, median-
te:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender e de socia-
lizar o que aprendeu, tendo como meios básicos o domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, dos sistemas 
políticos e da autodeterminação dos povos, dos valores em 
que se fundamenta a sociedade, da tecnologia e das artes;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 
em vista a aquisição de conhecimentos, competências e habili-
dades e a formação de atitudes e valores;
IV - a formação de consciência crítica e a aquisição de capaci-
dade de organização para a transformação social;
V - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de soli-
dariedade humana e de tolerância recíproca em que se assen-
ta a vida social.

Art. 49. A matrícula no ensino fundamental é obrigatória a partir 
dos seis anos de idade, e seu ingresso far-se-á nos termos da 
legislação. 

Art. 50. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental.
§ 1º Na oferta do ensino religioso é assegurado o respeito à 
diversidade cultural brasileira e da comunidade atendida, ve-
dadas quaisquer formas de proselitismo.
§ 2º Os procedimentos para a definição dos conteúdos do en-
sino religioso, ouvidas as entidades civis constituídas pelas di-
ferentes denominações religiosas, deverão integrar a Propos-
ta Pedagógica de cada Unidade de Ensino, sendo analisadas 
pelo SME.

Art. 51. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 
menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, po-
dendo ser progressivamente ampliado o período de permanên-
cia na escola.
§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas 
alternativas de organização autorizadas pelo Conselho Munici-
pal de Educação.
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente 
em tempo integral, em cumprimento às metas do Plano Muni-
cipal de Educação, das políticas públicas de desenvolvimento 
social e da educação, e de acordo com as normas do Sistema 
Municipal de Ensino.

Seção IV
Da Educação de Jovens e Adultos
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Art. 52. A educação de jovens e adultos é destinada àqueles 
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental na idade própria.

Art. 53. A SEMEC/Guarapuava assegurará gratuitamente aos 
jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas consideradas 
as características do alunado, seus interesses, condições de 
trabalho, mediante curso e exames.

Art. 54. O Poder Público municipal poderá celebrar convênios 
com empresas e órgãos públicos ou privados com a finalidade 
de ofertar programas de ensino presencial ou à distância ou 
utilizando novas tecnologias e proporcionar professores qualifi-
cados para acompanhar e avaliar os educandos.
Parágrafo único. A educação de jovens e adultos deverá arti-
cular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na 
forma das normas do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 55. O acesso e a permanência de jovens e adultos na es-
cola ou em instituições próprias será permanentemente moti-
vada e estimulada pelo Poder Público, mediante ações integra-
das e complementares à educação regular e formal.

Seção V
Da Educação Especial

Art. 56. Entende-se por educação especial, para os efeitos 
desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida prefe-
rencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 
deficiências, com início na Educação Infantil, prolongando-se 
por toda a educação básica.
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especia-
lizado, na escola regular, para atender às peculiaridades dos 
educandos da educação especial, cabendo a organização e 
oferta desse serviço à Entidade Mantenedora de cada Rede 
de Ensino.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas 
ou em serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua in-
tegração nas classes comuns de ensino regular, devendo as 
Entidades Mantenedoras em cada Rede de Ensino prover os 
aportes necessários à oferta de tais atendimentos.

Art. 57. Na oferta da modalidade de Educação Especial deverá 
ser assegurado:
I - infraestrutura e acessibilidade, currículos específicos, re-
cursos pedagógicos e tecnológicos para atender a educandos 
com deficiências;
II - professores com formação inicial adequada em nível supe-
rior ou especialização, para atendimento educacional especia-
lizado (AEE), bem como formação continuada a professores 
do ensino regular, visando à integração dos educandos com 
deficiências nas classes comuns;
III - educação especial para o trabalho, visando à efetiva inte-
gração do educando na vida em sociedade, inclusive para os 
que não revelarem condições de inserção no trabalho competi-
tivo, mediante articulação com órgãos oficiais afins, bem como 
para aqueles que apresentam habilidade superior nas áreas 
artística, intelectual e psicomotora;
IV - terminalidade específica na conclusão do ensino funda-
mental, para os educandos que, em virtude de suas dificulda-
des, não puderam atingir os níveis exigidos e, para os porta-
dores de altas habilidades, aceleração para concluir em menor 
tempo o programa escolar;
V - escolas com atendimento em contra turno para as pesso-
as portadoras de deficiências, além de equipes especializadas 

para o atendimento domiciliar, visando à integração com a co-
munidade e à orientação adequada aos familiares dos educan-
dos com deficiências;
VI - inclusão do atendimento educacional especializado (AEE) 
no projeto político pedagógico da Unidade de Ensino da Rede 
Regular;
VII - as condições de atendimento educacional especializado 
(AEE) em centros de atendimento educacional especializado, 
por profissionais com habilitação conforme regulamenta a le-
gislação vigente.

Art. 58.  O Poder Público Municipal, assegurará, em suas 
ações políticas e administrativas, prioridade no atendimento 
aos educandos com deficiências, no ensino regular, de acordo 
com as normas do Sistema Municipal de Ensino.

TÍTULO VI
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Art. 59.  Consideram-se profissionais da educação escolar 
básica os que, nela estando em efetivo exercício, tendo sido 
formados em cursos reconhecidos e devidamente incluídos no 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Quadro Próprio dos 
Servidores da Educação, são:
a) Professor(a), Educador(a) Infantil, Professor(a) de 5ª a 8ª 
série, Professor(a) de Atendimento Educacional Especializado, 
Professor(a) de Educação Física, Professor(a) Pedagogo(a), 
Supervisor(a) Pedagógico(a), Orientador(a) Educacional, habi-
litados em nível médio ou superior para a docência na educa-
ção infantil e no ensino fundamental, com ou sem fins lucrati-
vos.

Art. 60. São profissionais da educação, os profissionais do 
magistério e que integram o Sistema Municipal de Ensino, os 
servidores da rede municipal de ensino e os profissionais das 
instituições privadas de educação infantil, com ou sem fins lu-
crativos, que integram o Sistema Municipal de Ensino.
§ 1º São profissionais do magistério do Sistema Municipal de 
Ensino de Guarapuava, o conjunto de professores e especia-
listas em educação das redes pública municipal de ensino e 
os das instituições educacionais privadas de educação infan-
til, com ou sem fins lucrativos, aqueles que, ocupando cargos 
ou funções gratificadas nas unidades escolares e nos demais 
órgãos que compõem a estrutura do Sistema Municipal de En-
sino, desempenham atividades docentes ou especializadas de 
assessoramento, planejamento, programação, acompanha-
mento, orientação, supervisão, avaliação, inspeção, direção e 
coordenação, com vistas a alcançar os objetivos da educação.
§ 2º São também integrantes da rede municipal de ensino os 
servidores públicos municipais, não profissionais do magisté-
rio, quando no exercício de funções correlatas ou de suporte 
ao processo ensino-aprendizagem em unidades escolares ou 
em órgãos centrais e intermediários da referida rede ou do Sis-
tema Municipal de Ensino.
§ 3º Os profissionais da educação infantil das instituições pri-
vadas de ensino de qualquer classificação, que integram o 
Sistema Municipal de Ensino, seguirão seus estatutos e regi-
mentos escolares, e devem adequar-se ao que estabelecem a 
presente Lei e as normas do Sistema.

Art. 61. A formação dos profissionais da educação far-se-á de 
forma contínua e sistemática, garantindo-se os cursos espe-
cíficos, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis 
e modalidades do ensino, às características de cada fase do 
desenvolvimento dos educandos e às demandas da educação 
em geral ou às necessidades de organização e funcionamento 
dos profissionais nas áreas em que atuarem, e terá como fun-
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damentos:
I - a associação entre teorias e práticas;
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
docência;
III - a presença de sólida formação básica, que propicie o co-
nhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas 
competências de trabalho.
Parágrafo único. O Município incentivará a formação dos pro-
fissionais e dos trabalhadores em educação da rede pública 
municipal de ensino, e manterá programas permanentes de 
atualização e aperfeiçoamento dos profissionais, nas áreas em 
que atuarem.

Art. 62. O Poder Público municipal poderá celebrar convênios 
com instituições públicas ou privadas para promover a forma-
ção, capacitação, qualificação e especialização dos docentes 
da rede pública municipal, através de cursos presenciais ou 
utilizando-se de tecnologias de ensino à distância.

Art. 63. A oferta de cursos de aperfeiçoamento (Stricto Sensu: 
mestrado ou de doutorado),  será oportunizada por meio de 
afastamento de 1% (um por cento) do cargo de Professor(a), 
do(a) Supervisor(a) Pedagógico, do(a) Orientador(a) Educa-
cional e do(a) Professor(a) Pedagogo(a), Professor(a) de 5ª a 
8ª série, Professor(a) de Atendimento Educacional Especiali-
zado, Educador(a) Infantil e Professor(a) de Educação Física, 
abrangido por esta Lei, com vencimentos para frequentar cur-
sos de Pós-Graduação, conforme critérios regulamentados em 
legislação específica vigente. 

Art. 64. As escolas da rede pública municipal terão quadro 
próprio de pessoal conforme normas definidas pelo Sistema 
Municipal de Ensino.

Art. 65. O Município de Guarapuava promoverá a valorização 
dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, 
nos termos do estatuto e do plano de carreira do magistério 
público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com li-
cenciamento periódico remunerado para esse fim, na forma da 
lei específica;
III - piso salarial profissional, definido em lei, que garanta re-
muneração condigna e justa para o bom desempenho de suas 
funções;
IV - valorização e progressão funcional baseada na habilitação, 
na titulação e na avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento, preparação de 
aulas e avaliação, incluído na jornada de trabalho;
VI - progressão salarial por tempo de serviço, na forma da lei;
VII - condições adequadas de trabalho;
VIII - estatuto e plano de carreira único no âmbito do magisté-
rio, definidos em lei própria;
IX - liberdade de organização e de associação, de opinião, de 
ideias e de convicções políticas e ideológicas;
X - concessão de bolsas de estudo, na forma da lei específica.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 
e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas 
funções de magistério, as exercidas por professores e especia-
listas em educação no desempenho de atividades educativas, 
quando exercidas em estabelecimento de educação básica em 
seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exer-
cício da docência, as de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico. 

Art. 66. É de responsabilidade dos docentes:
I - participar na elaboração da proposta pedagógica da institui-
ção de ensino e de seus cursos, programas ou atividades;
II - elaborar e cumprir o respectivo plano de trabalho, observa-
do o projeto pedagógico da instituição de educação e de seus 
cursos, programas ou atividades;
III - zelar pela aprendizagem dos educandos;
IV - cumprir os dias letivos, ministrar as aulas programadas e 
participar dos períodos destinados ao planejamento, à avalia-
ção e ao desenvolvimento profissional;
V - estabelecer, com o apoio dos demais agentes especializa-
dos da instituição, estratégias de recuperação para os alunos 
de menor rendimento;
VI - colaborar nas atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade.

TÍTULO VII
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 67. O Município aplicará, anualmente, os recursos prove-
nientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e da Valorização do Magistério/FUNDEB ou de 
legislação que o substitua, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino e da educação, percentual não inferior a vinte e cinco 
por cento dos recursos originários de:
I - receita de impostos próprios do Município, do Estado e da 
União;
II - transferências constitucionais e outras transferências;
III - receita do salário-educação e de outras contribuições so-
ciais;
IV - receita de incentivos fiscais;
V - operações de crédito internas e externas;
VI - doações e legados;
VII - receita de programas governamentais específicos;
VIII - receita decorrente de recursos vinculados e conveniados;
IX - outros recursos previstos em lei.
§ 1º As ações definidas na Lei Orgânica do Município e nes-
ta Lei, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e da 
educação municipal, deverão ser claramente identificadas no 
plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e no orça-
mento anual do Município;
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação encaminhará anual-
mente ao Prefeito a proposta orçamentária para a educação 
municipal, e participará da elaboração do PPA, da LDO e da 
LOA;
§ 3º O Conselho Municipal de Educação acompanhará as 
discussões da proposta orçamentária para a educação, bem 
como a sua execução, zelando pelo cumprimento dos disposi-
tivos legais.

Art. 68. Os recursos públicos serão destinados às Unidades de 
Ensino públicas mantidas pelo Município.

Art. 69. O Município de Guarapuava estimulará experiências 
educacionais inovadoras, visando à garantia do padrão de qua-
lidade do ensino ministrado nas Unidades de Ensino públicas 
municipais.

Art. 70. São consideradas como despesas com a manutenção 
e o desenvolvimento do ensino, as despesas realizadas com 
vistas ao cumprimento dos objetivos básicos das instituições 
educacionais dos níveis que compõem a rede pública munici-
pal de ensino, que se destinam:
I - à remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e de-
mais profissionais da educação;
II - à aquisição, manutenção, construção e conservação das 
instalações e equipamentos necessários e diretamente vincu-
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lados ao ensino;
III - ao uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao 
ensino;
IV - a levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando 
especificamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão 
do ensino;
V - à realização de atividades-meio necessárias ao funciona-
mento do sistema de ensino;
VI - à aquisição de material didático-escolar e manutenção de 
programas de transporte e alimentação escolar, na forma da 
lei;
VII - recursos financeiros repassados às Unidades de Ensino 
da Rede Pública Municipal, caracterizados como recursos de 
pronto atendimento e com execução regulamentada conforme 
legislação específica.

Art. 71. Não são consideradas como despesas com a manu-
tenção e o desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
I - pesquisa, que não vise ao aprimoramento da qualidade ou à 
expansão do ensino;
II - formação de quadros técnicos para a administração pública;
III - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, 
quando em desvio de função ou em atividade alheia à manu-
tenção e desenvolvimento do ensino; 
IV - manutenção de pessoal inativo ou de pensionistas.

Art. 72. O Poder Público Municipal assegurará às instituições 
de ensino por ele criadas ou incorporadas, mantidas ou admi-
nistradas, os recursos para realização de seus objetivos insti-
tucionais.

TÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 73. A falta de material ou de uniforme escolar, quando este 
for exigido, não constituirá impedimento para que o aluno pos-
sa participar das atividades escolares nas Unidades que inte-
gram o Sistema Municipal de Ensino, conforme norma constan-
te em legislação específica vigente.

Art. 74. As deliberações do Conselho Municipal de Educação, 
para entrarem em vigor, dependerão de homologação do/da 
Secretário/a Municipal de Educação. 
Parágrafo único. As deliberações homologadas nos termos 
desta Lei, os pareceres e as normas aprovadas pelo Conselho 
Pleno do CME/Guarapuava, só terão validade após sua publi-
cação, por ementa ou na íntegra, em órgão oficial do Município.

Art. 75. A Secretaria Municipal da Educação, em conjunto com 
o Conselho Municipal de Educação, convocará e organizará 
Conferências, Audiências Públicas, Fóruns, Simpósios Munici-
pais de Educação. 
§ 1º O regimento e as normas de funcionamento das Confe-
rências, Audiências Públicas, Fóruns, Simpósios Municipais 
de Educação serão elaborados pela SEMEC/Guarapuava, em 
conjunto com o CME/Guarapuava, ouvidos os demais segmen-
tos dos órgãos do Sistema Municipal de Ensino, ad referendum 
da plenária de abertura do encontro.
§ 2º A periodicidade e a necessidade de realização das Con-
ferências, Audiências Públicas, Fóruns, Simpósios Municipais 
de Educação serão definidas em conjunto com a SEMEC e o 
CME/Guarapuava.

Art. 76. O Plano Municipal de Educação, elaborado, avaliado e 
readequado com a participação da sociedade civil organizada 
e pelo Fórum Permanente de Monitoramento, aprovado por lei, 
em consonância com os planos nacional e estadual de educa-

ção, 

Art. 77. O Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava terá 
sua competência e suas funções abrangendo os cinco anos 
iniciais do ensino fundamental de nove anos de duração nas 
Unidades de Ensino da Rede Pública e, a educação infantil em 
ambas as Redes de Ensino.

Art. 78. As instituições de ensino, vinculadas ao Sistema Mu-
nicipal de Ensino de Guarapuava, promoverão a adaptação de 
seus estatutos, regimentos e atos normativos deles decorren-
tes, ao disposto nesta Lei.

Art. 79. As questões suscitadas e omissas para a plena vigên-
cia do regime do Sistema Municipal de Ensino de Guarapuava, 
serão resolvidas pela Secretaria Municipal da Educação, ou 
conforme o caso, pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 80. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Lei nº 1394/2004 e demais disposições em con-
trário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3019/2019 
Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município 
de Guarapuava (PREFIG-2020) para parcelamento de tributos 
municipais com vistas à regularização fiscal dos contribuintes 
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:

Capítulo I
Da Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal

Art. 1º Os créditos tributários e não tributários devidos em de-
corrência da legislação, relativamente a tributos como: Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, inclusive ISS-
QN-Obra e ISS-Fixo, Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU, Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis - ITBI, Taxas, Contribuição de Melhoria e multas/pe-
nalidades previstas nos §§1º e 2º, deste artigo, constituídos 
ou não, objeto ou não de execução fiscal ou protesto, além 
daqueles cuja exigibilidade esteja suspensa, cujos fatos gera-
dores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2019, poderão 
ser pagos, por iniciativa do contribuinte, nos termos, forma, 
prazo e condições estabelecidos nesta Lei, e regulamentados 
em Decreto do Poder Executivo:
I - em parcela única, com 100% (cem por cento) de anistia da 
multa de mora, e remissão integral dos juros;
II - entrada de 10% (dez por cento) e saldo remanescente em 
até 40 (quarenta) parcelas mensais, iguais e suscessivas, me-
diante celebração de Termo de Acordo, Confissão de Dívida e 
Compromiso de Pagamento, com anistia de 80% (oitenta por 
cento) da multa de mora, e com remissão de 80% (oitenta por 
cento) dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa de 
mora;
III - entrada de 5% (cinco por cento) e saldo remanescente 
em até 40 (quarenta) parcelas mensais, iguais e suscessivas, 
mediante celebração de Termo de Acordo, Confissão de Dívida 
e Compromisso de Pagamento, com anistia de 50% (cinquenta 
por cento) da multa de mora e, com remissão de 50% (cin-
quenta por cento) dos juros incidentes sobre o tributo e sobre 
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a multa de mora.
§1º Enquadram-se nos benefícios previstos no caput deste 
artigo, os créditos tributários provenientes de Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, não declarados ou 
não lançados, apresentados mediante denúncia espontânea, 
conforme disposto no art. 138, da Lei Federal 5.172/1966, rela-
tivo a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2019.
§2º São também contempladas pelos benefícios previstos 
no caput, os acréscimos legais incidentes sobre as multas e 
penalidades decorrentes de descumprimentos de obrigações 
acessórias, atraso ou falta de entrega de informações fiscais 
e declarações de movimento econômico, com fato gerador até 
31 de dezembro de 2019, por iniciativa do contribuinte, nos ter-
mos, forma, prazo e condições estabelecidas nesta Lei e regu-
lamento do Poder Executivo.
§3º O ITBI, com fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 
2019, incidirá somente os benefícios nos termos do inciso I 
deste artigo.

Capítulo II
Do Parcelamento

Art. 2º A dívida objeto do parcelamento será consolidada na 
data do seu requerimento de parcelamento e resultará da 
soma:
I - do principal;
II - da correção monetária
III - da multa de mora;
IV - dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa de 
mora.
Parágrafo único. O valor de cada uma das parcelas será corri-
gido anualmente de acordo com a variação da Unidade Fiscal 
do Município – UFM, em conformidade com o art. 323 da Lei 
Municipal nº 1.108/2001, com redação alterada pela Lei Com-
plementar nº 055/2015.

Art. 3º É vedada a concessão de parcelamento de débitos re-
lativos a: 
a) Créditos tributários provenientes do Simples Nacional;
b) Crédito tributário proveniente de Retenção na Fonte.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei não enseja a restituição 
ou compensação de crédito tributário já extinto.
 
Art. 4º O pagamento e/ou a primeira parcela (correspondente 
à entrada), vencerá até o 10º (décimo) dia após a assinatura 
do Termo de Acordo, Confissão de Dívida e Compromiso de 
Pagamento.

Art. 5º A partir da 2º (segunda) parcela, as prestações iguais 
e sucessivas vencerão no dia definido no Termo de Acordo, 
Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, e com in-
tervalo não superior a 31 (trinta e um) dias.

Art. 6º No caso de pagamento à vista ou parcelamento do débi-
to de créditos tributários e não tributários objetos de execução 
fiscal fica sob a responsabilidade do contribuinte o pagamento 
das custas, honorários advocatícios, emolumentos e demais 
encargos legais. 
§1º O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, inclu-
sive embargos à execução fiscal, na qual discute ou questiona 
o crédito tributário que pretende parcelar, deverá como condi-
ção para valer-se das prerrogativas da presente Lei, desistir 
da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de 
direito sobre a qual se funda a referida ação, nos termos do art. 
487, III, alínea “c” da Lei nº 13.105/2015.
§2º Caberá ao sujeito passivo desistir de eventual processo 
administrativo existente sobre o crédito tributário objeto dos be-
nefícios desta Lei, sendo suficiente para manifestação de sua 

vontade, o pagamento integral ou o parcelamento do crédito 
tributário.

Capítulo III
Do Cancelamento do Parcelamento

Art. 7º O parcelamento poderá ser cancelado automaticamente 
devido à falta de pagamento, nos prazos fixados no Termo de 
Acordo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, 
de 05 (cinco) parcelas consecutivas ou alternadas, se o contri-
buinte não regularizar o seu débito. 

Art. 8º Na hipótese de cancelamento do parcelamento:
I - serão cancelados todos os benefícios desta lei;
II - será efetuada a apuração do valor original do débito, com a 
incidência dos acréscimos legais, até a data do cancelamento;
III - serão deduzidas do valor referido no inciso II, deste artigo, 
as parcelas pagas até a data do cancelamento.
§1º A desistência do parcelamento, a pedido do sujeito passivo, 
produz os mesmos efeitos da rescisão de que trata este artigo.
§2º A solicitação de desistência de parcelamentos anteriores, 
a pedido do sujeito passivo, veda-lhe o direito de solicitar novo 
reparcelamento, por meio desta lei, para mesma dívida objeto 
do parcelamento rescindido. 

Art. 9º Poderá implicar em imediata remessa do saldo devedor 
para inscrição automática no protesto, em dívida ativa ou pros-
seguimento da execução, conforme o caso, a falta de paga-
mento, nos prazos fixados, de 02 (duas) parcelas consecutivas 
ou alternadas.

Capítulo IV
Da possibilidade de reparcelamento

Art.10. Será admitido reparcelamento de débitos constan-
tes de parcelamento em andamento ou que tenha sido res-
cindido, exceto na situação prevista no parágrafo 2º do arti-
go 8º desta Lei,  realizados com base nas Leis Municipais nº 
1108/2001, 2088/2013, 2151/2013 (PREFIG/2013), 2288/2014 
(PREFIG/2014), 2389/2015 (PREFIG/2015), 2589/2016 (PRE-
FIG/2016), 2609/2017 (PREFIG/2017), 2789/2018 (PRE-
FIG/2018) ou 2923/2019 (PREFIG/2019) condicionado ao re-
colhimento:
I - em parcela única, com 100% (cem por cento) de anistia da 
multa de mora e remissão integral dos juros; 
II - entrada de 50% (cincoenta por cento) e saldo remanescen-
te em até 35 (trinta e cinco) parcelas mensais, iguais e sus-
cessivas, mediante celebração de Termo de Acordo, Confissão 
de Dívida e Compromiso de Pagamento, com anistia de 80% 
(oitenta por cento) da multa de mora, e com remissão de 80% 
(oitenta por cento) dos juros incidentes sobre o tributo e sobre 
a multa de mora.
§1o  Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de que trata 
este artigo as demais disposições relativas ao parcelamento 
previstas nesta Lei.
§2o  No reparcelamento de que trata o caput deste artigo pode-
rão ser incluídos novos débitos.

Capítulo V
Das disposições gerais

Art. 11. Será concedido desconto de 50% (cinquenta por cen-
to) no valor da multa prevista no art. 222, inciso III, da Lei Mu-
nicipal 1108/2001, incidente sobre crédito tributário oriundo de 
diferença de:
I - ISSQN apurada em levantamento fiscal do tributo com fato 
gerador, ocorrido até 31 de dezembro de 2019.
Parágrafo único. O desconto previsto no caput deste artigo terá 
efeito somente para os casos em que a referida penalidade 
seja aplicada em levantamento fiscal, observados prazos e 



07 a 13 de dezembro de 2019, Veiculação 16/12/19 Ano XXV - Nº 1746 Boletim Oficial do Município -  45

percentuais de desconto a serem regulamentados em Decreto.

Art. 12. A adesão do contribuinte ou responsável ao parcelamento a que se refere esta Lei, resultará em confissão irrevogável 
e irretratável dos débitos por ele indicados para compor o referido parcelamento, nos termos dos artigos 389, 393, 394 e 395 da 
Lei Federal nº 13.105/2015, e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas 
nesta Lei e no seu regulamento.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta Lei, por meio de Decreto.

Art. 14. Esta lei entra em vigor no dia 02 de Janeiro de 2020, revogando as disposições em contrário. 

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal
LEI Nº 3020/2019 

Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2022/2012, e estabelece providências.
Autor: Chefe do Poder Executivo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o §3º e inclui o §4º ao art. 3º da Lei Municipal nº 2022/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ..........
(...)
§3º Inserem-se entre os empreendimentos econômicos solidários os produtores que trabalham em regime de agricultura familiar, 
agricultura urbana, artesanal e agro ecológica, incluindo a produção e comercialização de alimentos, panificados, produção e 
comercialização de plantas ornamentais e flores.
§4º Para o Empreendimento de Economia Solidária usufruir dos benefícios instituídos por esta Lei, deverá atender os seguintes 
critérios:
I – possuir cadastro como empreendimento solidário devidamente aprovado pelo Município de Guarapuava; 
II – apresentar, se já em funcionamento, relatório que contenha a descrição do processo de produção adotado, natureza da 
atividade, capacidade de distribuição e comercialização do produto, bem como, outras confirmações consideradas necessárias;
III – apresentar, se já em processo de constituição, projeto de trabalho que contenha o detalhamento da atividade a ser desen-
volvida e dos recursos de disponíveis;
IV – apresentar declaração constante que seus integrantes possuem mais de 18 (dezoito) anos e não estão empregados no mer-
cado formal de trabalho, com salário superior a dois salários mínimos, salvo como aprendizes, que será comprovada mediante a 
apresentação da carteira de Trabalho, bem como, não poderão se proprietário de outras empresas; 
V – apresentar título de eleitor de seus integrantes para comprovação de domicílio no Município de Guarapuava;
VI – manter livro de Ata ou registro em meio eletrônico, contendo o histórico de todas as deliberações tomadas; 
VII – manter adoção de livro-caixa e relatórios contábeis devidamente atualizados, de forma a evidenciar a realidade financeira 
e patrimonial.” 

Art. 2º Altera o inciso X e inclui o inciso XI ao art. 6º da Lei nº 2022/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º ..........
 (...)
X – dar acesso a espaços físicos em bens públicos;
XI – permitir a utilização de equipamentos e maquinários de propriedade do município e suas empresas controladas para produ-
ção industrial e artesanal, conforme sua deliberação, e disposição.”

Art. 3º Altera o §1º do art. 7º da Lei nº 2022/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º ..........
§1º A aprovação do cadastro dos empreendimentos solidários deverá ser referendada pelo Município de Guarapuava, por meio 
da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e pela Secretaria Municipal de Agricultura.”

Art. 4º Inclui o art. 10A na Lei nº 2022/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação;
“Art. 10A. Eventuais omissões desta Lei poderão ser sanadas por decreto do Chefe do Poder Executivo.”

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,  revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3021/2019 
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LEI Nº 3022/2019 
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LEI Nº 3023/2019 
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2827/2018 
e na Lei Orçamentária Anual nº 2914/2018, através de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
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$  1.370.000,00 (um milhão e trezentos e setenta mil reais) conforme 
especificado:
Unidade Orçamentária 05.01 Secretaria de Finanças
Classificação funcional 04.122.0007.2009 Atividades da Secretaria de Finanças
Natureza da despesa 3.3.91.97 Aporte para cobertura do Déficit Atuarial
Fonte de recursos Recursos Vinculados 1015
Valor R$ 1.120.000,00

Unidade Orçamentária 08.02 Fundo de Saúde
Classificação funcional 10.301.0020.1038 Construir/Ampliar/Reformar Unidades Básicas de Saúde
Natureza da despesa 4.4.90.51 Obras e Instalações
Fonte de recursos Recursos Vinculados 1015
Valor R$ 250.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito especial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de arre-
cadação na fonte 1015 – Cessão Onerosa - Pré-Sal Lei nº 13.885/2019, em conformidade com o inciso II, parágrafo 1º e 3º do 
artigo 43, da Lei nº 4.320/64 e inciso II, parágrafo 2º, artigo 7º da Lei Municipal nº 2914/2018.

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

Guarapuava, em 16 de dezembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
LEI Nº 3024/2019 
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LEI Nº 3025/2019 
Inclui o § 5º no art. 6º da Lei Municipal nº 481/1995, alterada pelas Leis Municipais nº 2426/2015 e 2909/2018, possibilitando o 
parcelamento das taxas e sanções previstas para os serviços de inspeção e fiscalização SIM/POA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Inclui o § 5º no art. 6º da Lei Municipal nº 481/1995, alterada pelas Leis Municipais nº 2426/2015 e 2909/2018, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“§ 5º Fica autorizado o parcelamento das taxas e das sanções, em até 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, mediante 
assinatura do Termo de Acordo, Confissão de Dívidas e Compromisso de Pagamento.” 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
LEI Nº 3026/2019 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2308/2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Altera os parágrafos primeiro e segundo e acrescenta os parágrafos terceiro e quarto ao art. 1º da Lei Municipal nº 
2308/2014, que passa a ter a seguinte redação:    



07 a 13 de dezembro de 2019, Veiculação 16/12/19 Ano XXV - Nº 1746 Boletim Oficial do Município -  53

“Art. 1º...........
§1º A tarifa especial denominada EDUCARD GUARAPUAVA 
corresponde ao valor de R$ 1,00 (um real), que será desembol-
sado pelo estudante uma única vez ao dia, com direito de até:
I - 2 (duas) utilizações no mesmo dia, se aluno de curso regular, 
limitadas às datas do calendário escolar;
II - 4 (quatro) utilizações no mesmo dia, se aluno de curso inte-
gral, limitadas às datas do calendário escolar.
a) O benefício será suspenso nos finais de semana e durante 
o período de recesso letivo, ressalvados os casos em que não 
há suspensão de aulas e/ou atividades inerentes aos cursos 
técnicos, com base no calendário escolar das Instituições de 
Ensino Públicas e Privadas.
b) Para os estudantes dos cursos de jovens e adultos o EDU-
CARD GUARAPUAVA será habilitado apenas para os dias de 
aula, informados na declaração escolar emitida pela Instituição 
de Ensino, inabilitando o uso para os outros dias não-letivos.
c) EDUCARD é um benefício restrito a estudantes em horários 
em que estejam matriculados, sendo vedado seu uso para ou-
tras atividades.
§2º A diferença entre a tarifa especial de R$ 1,00 (um real) a 
ser paga pelo estudante e o valor integral da passagem será 
subsidiada pelo Poder Público Municipal, uma única vez ao dia.
§3º O cadastro do aluno beneficiário para a tarifa especial será 
realizado pela concessionária que opera o sistema de transpor-
te coletivo urbano de Guarapuava, através de um link disponí-
vel no site da Empresa,  com a apresentação dos documentos 
descritos no art. 3º; quando o aluno for menor de 14 anos este 
deverá estar acompanhado do responsável legal.
§4º Para que o aluno tenha direito ao EDUCARD GUARAPUA-
VA a instituição de ensino a que ele esteja matriculado deverá 
estar cadastrada no programa municipal, por meio de assinatu-
ra de termo de cooperação com o Município de Guarapuava.”

Art. 2º Altera o parágrafo primeiro do art. 2º da Lei Municipal nº 
2308/2014, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º ...........
§ 1º Os benefícios desta Lei se estendem aos estudantes das 
Instituições Privadas de Ensino Superior, que sejam contem-
plados por:
I - Bolsas educacionais totais ou parciais oferecidas pelas ins-
tituições de ensino local;
II - Programas Federais de Inclusão Social e Educacional; 
III - Bolsa de Estudo total ou parcial do Programa Universidade 
para Todos - ProUni; 
IV - Programa Educa Mais Brasil;
V - Financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior - FIES; pelo Fundo de Garantia 
de Operações de Crédito Educativo – FGEDUC; ou outros que 
vierem a ser criados pelo governo federal.”

Art. 3º Altera os incisos de I a IV, acrescenta os incisos V e VI, 
altera o parágrafo segundo e acrescenta o parágrafo quinto no 
art. 3º da Lei Municipal nº 2308/2014, que passa a ter a seguin-
te redação:

“Art. 3º ...........
I - Comprovante de residência no Município de Guarapuava, 
por meio de faturas de água e/ou energia dos últimos menos 
de 3 (três) meses ou, caso o comprovante de endereço não 
esteja em nome do estudante, dos pais ou do responsável le-
gal, deverá ser apresentado contrato de aluguel, devidamente 
assinado pelas partes e/ou declaração do dono do imóvel, com 
assinatura reconhecida firma.
II - Comprovante de matrícula escolar original para o período 

letivo, emitida e assinada por representante legal da instituição 
de ensino; 
III - CPF - Cadastro de Pessoa Física;
IV - Comprovante de inserção em programas federais como 
PROUNI, FIES ou outro, ou bolsista, se estudante de institui-
ção particular de ensino;
V - Desembolsar, a título de despesas de cadastro e creden-
ciamento, o valor correspondente a 3 (três) tarifas integrais do 
transporte coletivo urbano.
VI - Foto, a ser capturada no ato do cadastramento.
a) O estudante e o responsável deverão assinar no ato do ca-
dastro o termo de compromisso, constante do verso do formu-
lário de cadastramento, tomando ciência dos direitos e deveres 
da tarifa especial EDUCARD GUARAPUAVA.
b) Todas as informações prestadas no referido cadastro (on-
-line), bem como sua documentação inclusa, será de respon-
sabilidade do beneficiário e responderá  civil e criminal quanto 
a sua veracidade e no caso de menor de idade os pais ou res-
ponsáveis.
c) Em caso de quebra, perda ou extravio do cartão Educard o 
estudante deverá pagar o valor de 3 (três) tarifas integrais para 
emissão da segunda via e informar a concessionária imediata-
mente sobre o fato, para não perder o saldo do cartão. Em caso 
de quebra, o cartão deverá ser apresentado no ato da emissão 
da segunda via.
d)  É responsabilidade do estudante informar à empresa de 
transporte eventual mudança de endereço, para manter seu 
cadastro ativo. 
e) É responsabilidade do estudante informar à empresa de 
transporte a mudança de instituição de ensino, sob pena de 
perder o benefício
§1º ...........
§2º Para permanecer vinculado ao EDUCARD GUARAPUAVA 
o estudante deverá comprovar no mínimo 75% (setenta e cin-
co por cento) de frequência escolar, a ser informado trimes-
tralmente pela instituição de ensino que esteja vinculado, sob 
pena de suspensão do benefício até que se restabeleça a re-
gularidade da frequência.
I - Os estabelecimentos de ensino atestarão a frequência esco-
lar dos seus estudantes, responsabilizando-se civil e criminal-
mente pela veracidade da informação. 
(...)
§5º Os recursos arrecadados em conformidade com o Inciso IV 
do caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) serão destina-
dos ao Fundo Municipal EDUCARD.”

Art. 4º  Altera o caput do art. 4º e acrescenta os parágrafos 
primeiro e segundo a Lei Municipal nº 2308/2014, que passa a 
ter a seguinte redação:

“Art. 4º O uso indevido do EDUCARD GUARAPUAVA ou sua 
obtenção de forma irregular sujeitará o estudante ao cancela-
mento imediato do benefício durante o ano letivo da ocorrência 
da infração.
§1º Considera-se utilização indevida qualquer tentativa de 
adulteração da identificação do beneficiário, cedência do car-
tão para utilização de terceiros ou fornecimento de informações 
incorretas com o intuito de fraudar o benefício, que é de uso 
pessoal e intransferível.
§2º São deveres dos estudantes beneficiários da tarifa especial 
EDUCARD:
I - Não usar a tarifa especial para trabalho;
II - Zelar pelo cartão EDUCARD GUARAPUAVA, sob pena de 
emissão de novo cartão;
III - Não emprestar o EDUCARD para terceiros, sob pena de 
cancelamento do benefício para todo o ano letivo.”
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Art. 5º Acrescenta o inciso IV ao art. 5º da Lei Municipal nº 
2308/2014, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 5º ........... 
(...)
IV - Valor arrecadado a título de credenciamento.”
         
Art. 6º Altera o caput do art. 6º, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 6º O Poder Executivo poderá regulamentar os casos omis-
sos através de Decreto.”

Art. 7º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2020, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 3028/2019 

Dispõe sobre a Liberdade Econômica em âmbito municipal e 
dá outras providências.

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituída a Lei de Liberdade Econômica, que es-
tabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercí-
cio de atividade econômica e disposições sobre a atuação do 
Município como agente normativo e regulador, nos termos do 
inciso IV do caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e 
do caput do art. 174 da Constituição Federal e da Lei Federal 
Nº 13.874/2019.
§ 1º O disposto nesta Lei será observado na aplicação e na in-
terpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico 
e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu 
âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre 
exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros 
públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente.
§ 2º Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-
-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à proprie-
dade todas as normas de ordenação pública sobre atividades 
econômicas privadas.
§ 3º O disposto nos arts. 1º, 2º, 3º e 4º desta Lei constitui nor-
ma geral de direito econômico, conforme o  disposto no inciso 
I do caput e nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24 da Constituição 
Federal, e será observado para todos os atos públicos de libe-
ração da atividade econômica executados pelo Município, nos 
termos do § 2º deste artigo.
§ 4º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos pú-
blicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a 
inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, 
o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob 
qualquer denominação, por órgão ou entidade da administra-
ção pública na aplicação de legislação, como condição para 
o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a conti-
nuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a 
produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, 
no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabeleci-
mento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, 
veículo, edificação e outros.

Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:

  I  - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades 
econômicas; 
 II  - a boa-fé do particular perante o poder público; e
III - a intervenção subsidiária e excepcional do Município sobre 
o exercício de atividades econômicas.

CAPÍTULO II
DA LIBERDADE ECONÔMICA

Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essen-
ciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do 
município de Guarapuava, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 170 da Constituição Federal:
 I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual 
se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de 
terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos 
públicos de liberação da atividade econômica;
II - desenvolver atividade econômica conforme horários e dias 
estabelecidos em legislação própria, além de observadas:
a)  as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de 
repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego pú-
blico;
b) as restrições advindas de contrato, de regulamento condo-
minial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes 
das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhan-
ça; e
c) a legislação trabalhista.
III - definir livremente, em mercados não regulados, o preço de 
produtos e de serviços como consequência de alterações da 
oferta e da demanda;
IV - receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da 
Administração Pública Municipal quanto ao exercício de atos 
de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de 
liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpreta-
ção adotados em decisões administrativas análogas anterio-
res, observado o disposto em regulamento;
 V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exer-
cício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de in-
terpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanísti-
co serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, 
exceto se houver expressa disposição legal em contrário;
VI - desenvolver, executar, operar ou comercializar novas mo-
dalidades de produtos e de serviços quando as normas infrale-
gais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento 
tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos esta-
belecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para 
aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e 
as condições dos efeitos;
VII - ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais 
paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuan-
tes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial 
apenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto normas de 
ordem pública;
VIII - não ser exigida medida ou prestação compensatória ou 
mitigatória abusiva, em sede de estudos de impacto ou outras 
liberações de atividade econômica no direito urbanístico, en-
tendida como aquela que:
a) utilize-se do particular para realizar execuções que compen-
sem impactos que existiriam independentemente do empreen-
dimento ou da atividade econômica solicitada;
b) requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áre-
as ou situação além daquelas diretamente impactadas pela ati-
vidade econômica; ou
c) mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive 
utilizada como meio de coação ou intimidação.
 IX - não ser exigida pela Administração Pública Municipal dire-
ta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei.



07 a 13 de dezembro de 2019, Veiculação 16/12/19 Ano XXV - Nº 1746 Boletim Oficial do Município -  55

§1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a classificação de atividades de baixo risco será regulamentada por 
ato do Poder Executivo.
§2º A fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso I do caput deste artigo será realizada posteriormente, de ofício ou 
como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente.
§3º O disposto no inciso III do caput deste artigo não se aplica:
 I - às situações em que o preço de produtos e de serviços seja utilizado com a finalidade de reduzir o valor do tributo, de poster-
gar a sua arrecadação ou de remeter lucros em forma de custos ao exterior; e
II - à legislação de defesa da concorrência, aos direitos do consumidor e às demais disposições protegidas por lei federal.
§4º O disposto no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica às situações de acordo resultantes de ilicitude.
§5º Para os fins do inciso IX do caput deste artigo, é ilegal delimitar prazo de validade de certidão emitida sobre fato imutável, 
inclusive sobre óbito.

CAPÍTULO III
DAS GARANTIAS DE LIVRE INICIATIVA

Art. 4º É dever da Administração Pública Municipal e das demais entidades que se vinculam a esta Lei, no exercício de regula-
mentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão 
explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente:
I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;
II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado; 
III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado;
IV - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negó-
cios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco;
V - aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios;
VI - criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros 
ou cadastros;
VII - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas;
VIII - restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressa-
mente vedadas em lei federal; e
IX - exigir, sob o pretexto de inscrição tributária, requerimentos de outra natureza de maneira a mitigar os efeitos do inciso I do 
caput do art. 3º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 

Prefeito Municipal 

DECRETOS
DECRETO Nº 7672/2019 

Declara de Utilidade Pública, para fins de servidão administrativa a área do Distrito Sede de Guarapuava e estabelece outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, as áreas de terra abaixo descritas, para fins de constituição de servidão amigável 
ou judicial, pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, bem como as benfeitorias que possam sobre elas existirem, 
com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de 
maio de 1956.
1 - Área: 264,57 m² - Proprietário: Renato Botelho Vasconcelos, ou a quem de direito pertencer, parte do Imóvel objeto da Matrí-
cula 14.468 – SRI do 2º Ofício, que na sua totalidade, possui 8.075,00 m².
Situação: No terreno foreiro, situado no lugar denominado “Parque Industrial Alto Cascavel”, Distrito Sede, Bairro Alto Cascavel, 
Município de Guarapuava, com a área total de 8.075,00 m², conforme consta da Matrícula Nº 14.468, do Serviço de Registro 
de Imóveis do 2° Ofício, da Comarca de Guarapuava, uma área de 264,57 m², destinada à Faixa de Servidão de Interceptor de 
Esgoto Sanitário, com a seguinte descrição: - Inicia-se a descrição do eixo da servidão de passagem no vértice E25, de coorde-
nadas N=7.190.198,700 m e E=447.617,848 m, situado no alinhamento predial da rua Pedro Américo, deste segue adentrando 
o imível da presente matrícula com o seguinte azimute e distância: 319°08’09” e 81,45 m até o vertice PV30, de coordenadas N 
7.190.265,565 m e E 447.560,347 m, situado no alinhamento predial da rua Fernão Dias.
Estes trechos perfazem uma extensão de 88,19 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00m de largura, com uma área de 
atingimento de 264,57 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção UTM.
Art. 2º A área referida no artigo anterior, destina-se à constituição de servidão administrativa ou judicial de Rede Coletora de 
Esgoto no Município de Guarapuava, Estado do Paraná.
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Art. 3º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais 
necessários para a efetivação da instituição administrativa na área descrita no Art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vi-
gente.

Art. 4º Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento do 
Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhe-
cimento e medição da Faixa de Servidão da Rede Coletora de Esgotos.

Art. 5º O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitarão o uso e gozo da mesma ao que for compa-
tível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática, dentro da referida área, de quaisquer atos que 
causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar 
explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se 
refere o Art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa das áreas a que se refere o Art. 1º deste Decreto, ficará por 
conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7674/2019 
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DECRETO Nº 7677/2019 
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 843/2019 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 143, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamen-
to de Saúde aos servidores:
I -Adriana Paula Martins, matrícula nº 9.741/1, Secretário(a) 
Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 02/12/2019 a 06/12/2019.
II -Alyne Marilia Polegatch Melnik, matrícula nº 17.956/6, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 10/12/2019.
III -Ana Claudia Bail Firman, matrícula nº 14.781/8 – 17.814/4, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 06/12/2019.
IV -Ana Ilda da Fonseca Eidam, matrícula nº 15.694/9, Serven-
te de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 11/12/2019.
V -Ana Paula Belin de Lima, matrícula nº 17.329/0, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 04/12/2019.
VI -Ana Raphaela Kulak Coblinski Machado, matrícula nº 
16.161/6, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 05/12/2019 a 
06/12/2019.
VII -Andreia Aparecida Lourenço Leite, matrícula nº 15.181/5, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 11/12/2019.
VIII -Barbara Amaral Martins, matrícula nº 16.800/9, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 06/12/2019.
IX -Beatriz Aparecida Protcz, matrícula nº 18.234/6, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 06/12/2019 a 07/12/2019.
X - Carla Raquel Fabricio Karvonski Galvao, matrícula nº 
16.482/8, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 06/12/2019.
XI - Cleusi Monteiro da Silva, matrícula nº 12.411/7, Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 05/12/2019 a 16/12/2019.
XII - Daisy de Almeida Heidler, matrícula nº 18.216/8, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 02/12/2019 a 
03/12/2019.
XIII - Daniele de Fatima Martinez Cury, matrícula nº 13.156/3, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 03/12/2019.
XIV - Daniele Teresa Bernardine Pereira, matrícula nº 
17.368/1, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 04/12/2019.
XV - Denise Fiuza dos Santos, matrícula nº 11.782/0, Su-
pervisora Pedagógica, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 04/12/2019.
XVI - Dircema de Fatima Ribas Costa, matrícula nº 11.552/5, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia 03/12/2019.
XVII - Doralice Silva Jacob, matrícula nº 16.437/2, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia 10/12/2019.
XVIII - Eliane Chagas, matrícula nº 7.588/4, Auxiliar de Saúde 

Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 03/12/2019 a 04/12/2019.
XIX - Elin Miriani Matoso, matrícula nº 15.147/5, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia 03/12/2019.
XX - Elis Angela Pedroso Cordeiro, matrícula nº 16.440/2, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 06/12/2019 a 
12/12/2019.
XXI - Elizete da Luz Caldas Buss, matrícula nº 14.687/0 – 
16.213/2, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 06/12/2019.
XXII - Emanuelly Gauloski Kluconski, matrícula nº 15.004/5 
– 17.265/0, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo os dias 25/11/2019 e 
03/12/2019 a 04/12/2019.
XXIII - Erica de Fatima Ferreira, matrícula nº 12.960/7, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo os dias 04/12/2019 e 
05/12/2019.
XXIV - Evelise Queiroz de Oliveira, matrícula nº 16.375/9, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 11/12/2019.
XXV - Everson Rodolfo Oliveira Lara, matrícula nº 17.239/1, 
Enfermeiro, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o dia 05/12/2019.
XXVI - Fernanda Gisele Czys Teodoro, matrícula nº 14.784/2, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 05/12/2019.
XXVII - Fernandha França, matrícula nº 14.598/0, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia 03/12/2019.
XXVIII - Franciele da Silva Barboza Macedo, matrícula nº 
15.718/0, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia 06/12/2019.
XXIX - Francieli Dzubaty Santos, matrícula nº 18.207/9, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo os períodos de 28/11/2019 a 
29/11/2019 e 03/12/2019 a 04/12/2019.
XXX - Gleicy Kelly Silverio dos Santos, matrícula nº 18.213/3, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 03/12/2019.
XXXI - Hannelore Schwichtenberg, matrícula nº 15.123/8, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia 04/12/2019.
XXXII - Iolanda Pereira de Cristo, matrícula nº 12.617/9, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 05/12/2019 a 06/12/2019.
XXXIII - Itamara Freitas de Oliveira, matrícula nº 16.927/7, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 05/12/2019 a 
06/12/2019.
XXXIV - Jane de Oliveira, matrícula nº 18.338/5, Técnico em 
Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 03/12/2019 a 06/12/2019.
XXXV - Jaqueline Felix de Sousa, matrícula nº 17.783/0, Psi-
cólogo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social, compreendendo o dia 11/12/2019.
XXXVI - Jessica Juliana Alves Menon, matrícula nº 15.250/1, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia 05/12/2019.
XXXVII - Jocelia Aparecida Machado Costa, matrícula nº 
11.627/0 – 12.450/8, Professor(a), lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 03/12/2019.
XXXVIII - Jorge Luiz Marques Albach, matrícula nº 
17.071/2, Enfermeiro, lotado na Secretaria Municipal de Saú-
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de, compreendendo o dia 05/12/2019.
XXXIX - Josiane da Rocha Narzetti, matrícula nº 15.006/1, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 04/12/2019.
XL - Josiane de Campos, matrícula nº 15.985/9, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 06/12/2019.
XLI - Karine de Meira, matrícula nº 16.815/7, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 05/12/2019.
XLII - Katielly Szeschtchuk Malanchuk, matrícula nº 18.307/5, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 02/12/2019 a 
06/12/2019.
XLIII - Leni Terezinha Uchak, matrícula nº 10.130/3, Atenden-
te Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social, compreendendo o dia 11/12/2019.
XLIV - Liliane Esteche Gonçalves, matrícula nº 16.147/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/12/2019 a 
11/12/2019.
XLV - Magda Roncaglio Mayer, matrícula nº 18.478/0, Técni-
co em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia 10/12/2019.
XLVI - Maria Clarisse de Macedo Fagundes, matrícula nº 
12.328/5, Supervisora Pedagógica, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 05/12/2019.
XLVII - Maria Fernanda Mendes Bayer, matrícula nº 13.025/7 
– 14.488/6, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o dia 10/12/2019.
XLVIII - Maria Janita Weschenfelder Todeschini, matrícula nº 
11.749/8, Orientador(a) Educacional, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
10/12/2019 a 14/12/2019.
XLIX - Marieli Aparecida Maia Oliveira, matrícula nº 13.006/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 29/11/2019.
L - Maristela Delfino dos Santos, matrícula nº 14.893/8, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o período de 10/12/2019 a 
13/12/2019.
LI - Milena Argenta Jaeger, matrícula nº 17.985/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 05/12/2019.
LII - Nanassara Trindade, matrícula nº 17.306/1, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 10/12/2019 a 14/12/2019.
LIII - Noely Terezinha Edlinger, matrícula nº 10.902/9, Agen-
te Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o dia 04/12/2019.
LIV - Noemi dos Reis Mufatto, matrícula nº 10.260/1 – 
14.482/7, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 05/12/2019.
LV - Noimi Carriel de Oliveira Vaz, matrícula nº 17.316/9, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 11/12/2019 a 
12/12/2019.
LVI - Priscila Piasecki, matrícula nº 14.487/8, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia 05/12/2019.
LVII - Rita de Cassia Paixao, matrícula nº 16.989/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 04/12/2019.
LVIII - Rosane de Belem Machado, matrícula nº 15.095/9 – 
17.725/3, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 11/12/2019.

LIX - Rosmari Prestes de Oliveira, matrícula nº 17.159/0, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 06/12/2019.
LX - Sheila Cristina Barbosa Krutsch, matrícula nº 18.080/7, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 03/12/2019 a 
04/12/2019.
LXI - Silvana Ortiz Becker, matrícula nº 18.333/4, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 11/12/2019.
LXII - Silvana Vaz Bohrer, matrícula nº 16.288/4, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia 06/12/2019.
LXIII - Silvana Wendler Vasco, matrícula nº 9.675/0 – 
14.468/1, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 04/12/2019.
LXIV - Silvane Menzel, matrícula nº 15.164/5, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo o período de 02/12/2019 a 20/12/2019.
LXV - Simone Miotto, matrícula nº 12.513/0 – 16.955/2, 
Professor(a) – Supervisora Pedagógica, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período 
de 04/12/2019 a 13/12/2019.
LXVI - Sonia Mara Valerio de Almeida, matrícula nº 16.026/1, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 11/12/2019.
LXVII - Suzana Franco Alves, matrícula nº 17.634/6, Serven-
te de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 06/12/2019.
LXVIII - Tammy Crhistina de Souza, matrícula nº 17.504/8, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/12/2019 a 
11/12/2019.
LXIX - Tania Cristina Provin, matrícula nº 17.285/5, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 11/12/2019.
LXX - Veronica Szeschtchuk Malanchuk, matrícula nº 
10.382/9, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 02/12/2019 a 
06/12/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 844/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 123, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos ser-
vidores:
I -Aline de Fatima da Silva, matrícula nº 18.247/8, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo os períodos de 22/11/2019 a 25/11/2019 e 
27/11/2019 a 28/11/2019.
II -Alvy Batista Vitorassi Junior, matrícula nº 13.537/2, Fisiote-
rapeuta, lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Recre-
ação, compreendendo o período de 27/11/2019 a 24/02/2020.
III -Alyne Marilia Polegatch Melnik, matrícula nº 17.956/6, 
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Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 02/12/2019 a 
06/12/2019.
IV -Ana Claudia de Paula Stolle, matrícula nº 9.341/6, Cirurgião 
Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo os dias 04/12/2019 e 05/12/2019 a 08/12/2019.
V -Camille de Fatima Guilherme Pacheco, matrícula nº 
17.328/2, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 28/11/2019.
VI -Cleusi Aparecida Ramos Ferreira, matrícula nº 14.853/9, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, compreendendo o período de 06/12/2019 a 
15/12/2019.
VII -Danise Machado Sczepanovski, matrícula nº 15.094/0, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo os períodos de 28/11/2019 a 
29/11/2019 e 02/12/2019 a 20/12/2019.
VIII - Denise Maria Silva Marcondes Armstrong, matrícula nº 
12.546/6, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 02/12/2019 a 
06/12/2019.
IX - Denise  Stupp, matrícula nº 18.096/3, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo os dias 06/12/2019 e 03/12/2019 a 
05/12/2019.
X - Franciele da Silva Barboza Macedo, matrícula nº 
15.718/0, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo os períodos de 04/12/2019 a 
05/12/2019 e 09/12/2019 a 10/12/2019.
XI - Gisleine Maria Karwoski, matrícula nº 17.482/3, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 29/11/2019 a 
20/12/2019.
XII - Graciane Agustin Marcondes, matrícula nº 16.413/5, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 21/11/2019.
XIII - Gracielle Antunes, matrícula nº 12.097/9 – 12.599/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo os dias 05/11/2019, 25/11/2019 e 
27/11/2019.
XIV - Izocleia Aparecida de Campos Ruth, matrícula nº 
17.301/0, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, compreendendo o período de 10/12/2019 a 
16/12/2019.
XV - Janiele de Oliveira Padilha, matrícula nº 18.498/5, Téc-
nico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo os períodos de 13/11/2019 a 14/11/2019 e 
25/11/2019 a 09/12/2019.
XVI - Jose Aramis Barbosa de Oliveira, matrícula nº 11.797/8, 
Instrutor(a) de Libras, lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 01/12/2019 a 
20/12/2019.
XVII - Laionara Campos dos Santos, matrícula nº 18.638/4, 
Atendente ao Educando, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 29/11/2019 
a 20/12/2019.
XVIII - Larissa Aparecida Caetano dos Santos, matrícula 
nº 16.487/9, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
25/11/2019 a 27/11/2019.
XIX - Lourdes de Fatima Olenik, matrícula nº 18.143/9, Téc-
nico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 18/11/2019 a 16/01/2020.
XX - Maria Helena Correa dos Santos, matrícula nº 9.163/4, 
Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo os períodos de 01/11/2019 a 09/11/2019 e 

10/11/2019 a 08/01/2020.
XXI - Patricia Gracielli Gonçalves, matrícula nº 16.805/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 26/11/2019 a 
06/12/2019.
XXII - Rosana Marcheck Adao, matrícula nº 17.860/8, Técni-
co em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 23/10/2019 a 10/12/2019.
XXIII - Sandra Elizabete Carvalho de Lima Santos, matrícu-
la nº 17.336/3, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
28/11/2019 a 20/12/2019.
XXIV - Talita Abreu Modolon, matrícula nº 16.032/6, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo os dias 04/12/2019 e 10/12/2019 
a 12/12/2019.
XXV - Thaisa Carla Leite Pereira Agnuzzi, matrícula nº 
16.422/4, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
27/11/2019 a 06/12/2019.
XXVI - Thiago Luis Martins, matrícula nº 16.933/1, Educador(a) 
Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 04/12/2019 a 07/12/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 845/2019 
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 117, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder prorrogação da licença para Tratamento de 
Saúde aos servidores:
I -Claudia Elisa Stalchmidt Schulze, matrícula nº 13.919/0 – 
17.679/6, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 12/12/2019 a 
20/12/2019.
II -Danielli de Lima Storer, matrícula nº 17.980/9, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 07/12/2019 a 20/12/2019.
III -Larissa Aparecida Caetano dos Santos, matrícula nº 
16.487/9, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 28/11/2019.
IV -Lenir Bruck, matrícula nº 18.505/1, Técnico em Enferma-
gem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 12/12/2019 a 26/12/2019.
V -Luiz Antonio Ferreira, matrícula nº 8.036/5, Auxiliar Admi-
nistrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 12/12/2019 a 26/12/2019.
VI -Marcio Alessandro Boreiko, matrícula nº 17.353/3, Motoris-
ta de Ambulância, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo os períodos de 07/11/2019 a 27/11/2019 e 
28/11/2019 a 12/12/2019.
VII -Mariluci Camargo, matrícula nº 8.503/0 – 14.379/0, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 09/12/2019 a 20/12/2019.
VIII -Priscilla Melo Pimentel Gomes, matrícula nº 16.917/0, En-
fermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
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dendo o período de 09/12/2019 a 23/12/2019.
IX -Roseli do Carmo Machado Ribeiro, matrícula nº 10.912/6, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 08/11/2019 a 
27/11/2019.
X -Soeli Aparecida Ferreira de Jesus, matrícula nº 17.164/6, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 12/12/2019 a 
09/02/2020.
XI -Valdir Correa de Oliveira, matrícula nº 16.894/7, Fiscal Tri-
butário, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, compreen-
dendo o período de 09/12/2019 a 20/12/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 846/2019 
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 Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
 

R E S O L V E
Art. 1º Conceder Licença Maternidade, às servidoras:
I -Giselli Rosani Flizikoski Luy Lesewenka, matrícula nº 
1.8743/7, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de (180) cento e 
oitenta dias de 19/11/2019 a 16/05/2020.
II -Graciane Agustin Marcondes, matrícula nº 16.413/5, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de (180) cento e 
oitenta dias de 25/11/2019 a 22/05/2020.
III -Lesiandra Tussolini, matrícula nº 17.719/9, Professor(a), lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de (180) cento e oitenta dias de 18/11/2019 
a 15/05/2020.
IV -Lilian Klein Teleginski, matrícula nº 17.777/6, Farmacêutico 
Bioquímico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de (180) cento e oitenta dias de 24/11/2019 
a 21/05/2020.
V -Maria Flavia Klipe Gorski, matrícula nº 16.335/0, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de (180) cento e oitenta dias de 10/12/2019 
a 06/06/2020.
VI -Patricia do Nascimento, matrícula nº 18.524/8, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o período de (180) cento e oitenta dias de 
04/12/2019 a 31/05/2020.
VII -Solange de Fatima da Silva Padilha, matrícula nº 12.114/2, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de (180) cento e oitenta 
dias de 27/11/2019 a 24/05/2020.
VIII -Thais Makux de Paula Delli Colli, matrícula nº 17.540/4, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de (180) cento e 
oitenta dias de 18/11/2019 a 15/05/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 847/2019 
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 67, da Lei Complementar Municipal 
n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade aos servidores:
I -Giselli Rosani Flizikoski Luy Lesewenka, matrícula nº 
14.768/0, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura.
II -Graciane Agustin Marcondes, matrícula nº 16.413/5, Edu-
cação e Cultura, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura.
III -Lesiandra Tussolini, matrícula nº 17.719/9, Professor(a), lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
IV -Lilian Klein Teleginski, matrícula nº 17.777/6, Farmacêutico 
Bioquímico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
V -Maria Flavia Klipe Gorski, matrícula nº 16.335/0, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
VI -Patricia do Nascimento, matrícula nº 18.524/8, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
VII -Solange de Fatima da Silva Padilha, matrícula nº 12.114/2, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura.
VIII -Thais Makux de Paula Delli Colli, matrícula nº 17.540/4, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 888/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 131, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença por acidente em serviço aos servido-
res:
I -Dinoel Jose Ferreira, matrícula n° 16.140/3, Motorista Ve-
ículos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de 
26/11/2019 a 27/11/2019.
II -Marcio Alessandro Boreiko, matrícula n° 17.353/3, Motoris-
ta de Ambulância, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo os períodos de 01/11/2019 a 03/11/2019 e 
05/11/2019 a 06/11/2019.
III -Maria Jose Gabre da Costa, matrícula n° 9.377/7, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 29/11/2019 a 05/12/2019.
IV -Soeli Aparecida Correa Cordeiro, matrícula n° 16.027/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 08/12/2019 a 
12/12/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
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Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

LICITAÇÕES
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 233/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Formalização de Contratos, devidamente autorizado, 
torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 441/2019
OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de Com-
bustível para Manutenção das Atividades das Secretarias da 
Administração Pública Municipal.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º10.520/02, Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decretos 
Municipais 1.168/2006, 1.447/2007, 6.320/2017 e 7.545/2019, 
e Lei Complementar n.º 123/2006.
CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DE ENVELOPES: 
Ocorrerá a partir das 13h45do dia 14/01/2020.
ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PRO-
POSTAS: a partir das 14h00 do dia14/01/2020, após o encer-
ramento do credenciamento.
PREGOEIRA: NILSÉIA DE LARA FIKER
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Formalização 
de Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de 
segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo, será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 12 de dezembro de 2019.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 

Contratos

I AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 231/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO n.º431/2019
O Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 
Contratos, da Prefeitura Municipal de Guarapuava, no uso de 
atribuições que lhe são inerentes, COMUNICA: Fica PROR-
ROGADA A DATA DE ABERTURA do PREGÃO PRESEN-
CIAL – SRP n.º 231/2019, o qual tem por objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGAS E 
CASCOS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, para 
as Secretarias Municipais, para o dia 14/01/2020, às 09h00, 
em razão de retificações procedidas no edital convocatório.
Guarapuava, 11 de dezembro de 2019.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 

Contratos

II AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 193/2019

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO n.º364/2019

O Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 
Contratos da Prefeitura Municipal de Guarapuava, no uso de 
atribuições que lhe são inerentes, COMUNICA: Fica PRORRO-
GADA A DATA DE ABERTURA do PREGÃO PRESENCIAL n.º 
193/2019, o qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO 
DO CONVÊNIO COM A SEAB DE PROGRAMA DE GESTÃO 
DE SOLO E ÁGUA EM MICROBACIAS: MICROBACIA DO 
RIO ROMÃO, da Secretaria Municipal de Agricultura,para o 
dia13/01/2020, às 09h00, em razão de retificações procedidas 
no edital convocatório.
Guarapuava, 10 de dezembro de 2019.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 

Contratos

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019
PROCESSO Nº 298/2019
HOMOLOGAÇÃO - DESERTO
O Diretor de Licitações e Formalização de Contratos do Municí-
pio de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas através do Decreto n.º 7062/2018, de 07 de Dezembro de 
2018, com base na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ana-
lisando o processo licitatório, realizado na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA n.º 02/2019, cujo objeto é a “CONCES-
SÃO A TÍTULO ONEROSO DE USO, DE IMÓVEL SITUADO 
NO PARQUE MUNICIPAL DO JORDÃO, ÁREA EDIFICADA 
(“SALAS”) E ÁREAS COMUNS DO CENTRO DE CONVI-
VÊNCIA, LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR RUBEM 
SIQUEIRA RIBAS, S/N, VILA JORDÃO NO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA/PR COM A FINALIDADE DE EXPLORAÇÃO 
COMERCIAL ATRAVÉS DE RESTAURANTE/LANCHONETE”, 
da Secretaria Municipal de Turismo, considerando a Ata de Jul-
gamento, emitida pela Comissão Permanente de Licitações, e 
ainda parecer jurídico nº 1348/2019, HOMOLOGA DESERTO 
o presente certame.
Guarapuava, 11 de dezembro de 2019.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 180/2019
Processo n.º: 330/2019
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Formalização de Contratos do Municí-
pio de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das, através do Decreto n.º 7062/2018, de 07 de Dezembro de 
2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações per-
tinentes, considerando a adjudicação do objeto, HOMOLOGA 
o resultado do processo licitatório em epígrafe para a empresa:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
SOL EQUIPAMEN-
TOS DE ESCRITÓ-
RIO LTDA - EPP

11 e 16. 191,40

V. A. OTTONI EQUI-
PAMENTOS - ME

07 e 17. 1.930,80

G T A ATACADO E 
VAREJO EIRELI

04 e 18. 3.723,00

S. SCHNEIDER - EPP 01, 02, 03, 05, 06, 08, 
10, 13, 14 e 15.

14.095,90

O. E. PEREIRA BRIN-
QUEDOS

09 e 12. 6.670,00

Guarapuava, 21 de outubro de 2019.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
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Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 211/2019
Processo n.º: 397/2019
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Formalização de Contratos do Municí-
pio de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das, através do Decreto n.º 7062/2018, de 07 de Dezembro de 
2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações per-
tinentes, considerando a adjudicação do objeto, HOMOLOGA 
o resultado do processo licitatório em epígrafe para a empresa:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
Z. C. LOPES PA-
NIFICACAO ME 
- INDÚSTRIA DE 
PANIFICAÇÃO 
LOPES

6, 7, 8, 18, 19, 20, 
55, 56, 57, 58, 59 
e 60.

R$ 
1.027.910,00

NASCIMENTO & 
GELINSKI LTDA

62. R$ 64.170,00

COMERCIAL TO-
LOTTI LTDA ME

61. R$ 45.900,00

STRAPASSON E 
ARAUJO LTDA

3, 11, 15, 26, 27, 28, 
29, 33, 34, 36, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 
45, 47, 49, 50, 51, 
52 e 54.

R$ 738.010,00

N. R. ALIMENTOS 
- EIRELI

1, 2, 4, 5, 13, 14, 16, 
17, 23, 25, 30, 31, 
32, 35, 37, 38, 46, 
48 e 53.

R$ 818.605,00

MARCELO ZIMO-
VSKEI EIRELI

9, 10, 12, 21, 22, 24 
e 63.

R$ 739.150,00

Guarapuava, 11 de dezembro de 2019.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 223/2019
Processo n.º: 419/2019
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Formalização de Contratos do Municí-
pio de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das, através do Decreto n.º 7062/2018, de 07 de Dezembro de 
2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações per-
tinentes, considerando a adjudicação do objeto, HOMOLOGA 
o resultado do processo licitatório em epígrafe para a empresa:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
COMERCIAL ELVIMAG 
LTDA

02, 03, 12 e 27. 33.149,80

MASTERSUL EQUIPA-
MENTOS DE SEGURAN-
ÇA

10, 17, 21 e 25. 14.236,50

NACIONAL SAFETY 
EQUIPAMENTOS DE SE-
GURANÇA LTDA ME

06, 07, 09, 13, 14, 
15, 16, 20, 22, 23, 
24, 26, 28, 29 e 
30.

24.972,20

C.M, ORATHES CON-
FECÇÕES

05. 3.070,00

AH2A COMERCIO DE 
EPIS E UNIFORMES 
LTDA

01 e 04. 22.150,00

COUROS DO BOTINEI-
RO EIRELI

08, 11, 18 e 19. 11.070,00

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 76/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 439/2019
OBJETO: Dispensa de Licitação por valor para aquisição de 
material de sinalização viária (tachões) para a SETRAN com 
recursos oriundos do FUMTRAN.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapu-
ava, conforme o Decreto n.º 7062/2018, de 07 de dezembro 
de 2018, e com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93, e alterações posteriores, bem como Parecer da Pro-
curadoria Geral do Município, de n.º 1352/2019 e Autorização 
da Diretora de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, 
para a Contratação da empresa:
ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
QUERETARO TEC-
NOLOGIA DE PRO-
TEÇÃO AMBIENTAL 
LTDA – EPP

02.480.417/0001-
24

R$ 14.144,00

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 11 de Dezembro de 2019.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 77/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 440/2019
OBJETO: DISPENSA - Revisão de 1.000km do veiculo placa 
BDA1G22 dentro do período de garantia. Secretaria Municipal 
de Obras, Viação e Serviços Urbanos.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapu-
ava, conforme o Decreto n.º 7062/2018, de 7 de dezembro de 
2018, e com base no Artigo 24, inciso XVII da Lei Federal n.º 
8.666/93, e alterações posteriores, bem como Parecer da Pro-
curadoria Geral do Município,de n.º 1284/2019 e Autorização 
da Diretora de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, 
para a Contratação da empresa:
ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
COMERCIAL OESTE 
S/A

77.882.587/0001-34 R$ 799,69

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 11 de Dezembro de 2019.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

RERRATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 55/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 360/2019
OBJETO: Contratação do SENAC por Dispensa de licitação, 
para ministrar cursos técnicos profissionalizantes e de geração 
de renda - Projeto Técnico Social - Empreendimento Habita-
cional Residencial Conradinho - Convênio Caixa Econômica 
Federal n° 0301.753-79.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que 
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lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 7062/2018, de 7 de dezembro de 2018, 
e com base no Artigo 24, inciso XIII da Lei Federal n.º 8.666/93, 
e alterações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria 
Geral do Município,de n.º 886/2019 e Autorização da Diretora 
de Compras, RERATIFICA a Dispensa de Licitação, conforme 
a seguir:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
(03.541.088/0003-09): R$ 14.130,00 (quatorze mil cento e trin-
ta reais).
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 15 de Outubro de 2019.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 67/2019

OBJETO: Contratação direta da Instituição SENAI, entidade 
do sistema S, especializada em ministrar cursos de formação 
inicial e continuada, conforme especificações constantes da 
proposta apresentada pela contratada, que integra o presente 
instrumento, independente de transcrição, com dispensa (Art. 
24, inciso XIII, da Lei Federal 8.666/93), através da deliberação 
nº 095/2017 –AFAI - CEDCA/PR. - Secretaria Municipal de As-
sistência Social. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 306/2019
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL - SENAI
VALOR TOTAL: R$ 70.941,60 (Setenta mil novecentos e qua-
renta e um reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA: até 26/11/2020.
DATA DA ASSINATURA: 08/11/2019 - 

Abimael de Lima Valentim – 
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 74/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confec-
ção de placa sinalizadora em metal galvanizado com estrutura 
e fixação de fachada com iluminação para o PROCON do Mu-
nicípio de Guarapuava, pelo CONVÊNIO 91536/2013 firmado 
entre o Município e o Mistério da Justiça.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 366/2019
CONTRATADA: HENDRIK GABRIEL SILVA DOS SANTOS
VALOR TOTAL: R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais).
VIGÊNCIA: 180 (Cento e oitenta dias).
DATA DA ASSINATURA: 05/12/2019 - 

Abimael de Lima Valentim – 
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DE ATA
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 219/2019 

OBJETO: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Ma-
terial de Distribuição Gratuita – Cestas Básicas - Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 346/2019 
CONTRATADA: JOSINEI GONÇALVES DE CARVALHO & CIA 
LTDA – ME.
VALOR TOTAL: R$ 155.250,00 (Cento e cinquenta e cinco mil 
duzentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2019 - 

Abimael de Lima Valentim – 

Diretor de Departamento de Licitações e Formalização de 
Contratos.

EXTRATO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 370/2018
 CONCORRECIA PUBLICA Nº. 05/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de publicidade.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETINGEI-
RELI                                                                                                                                                                                                                    
OBJETO – Fica Prorrogado o Prazo de execução e vigência 
constante na Cláusula Terceira do Contrato em epigrafe, in-
cluindo serviços  complementares de propaganda previstos no 
§ 1° do art. 2°, da Lei federal n° 12.232/2010 a serem realizada 
necessariamente por intermédio da agência de propaganda, 
visando executar, distribuir e divulgar os atos, ações, campa-
nhas e promoções realizadas pelos Órgãos da Administração 
Pública Direita do Município de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, para orientação social, educativa e informativa de seus 
municípios, em mais de 12 meses a partir da data 29/11/2019 
até 29/11/2020, com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei federal 
n.° 8.666/93.  
DATA DA ASSINATURA: 25/11/2019, 

Sr. ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – 
Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO RESCISÃO DO CONTRATO 65/2018
INEXIGIBILIDADE N.º 08/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de acolhimento institucional.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: LAR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL
OBJETO: A rescisão se dá com fulcro no Art. 79, inciso II da 
Lei 8666/93
DATA DA ASSINATURA: 25/11/2019, 

Abimael de Lima Valentim – 
Diretor de Licitações e Contratos. 

 
EXTRATO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 92/2018
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços 
de locação, instalação, manutenção e configuração de termi-
nais e sistema de telefonia, aptas, para atender tecnologias IP 
e TDM. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇO-
ES LTDA-EPP 
OBJETO – Fica aditivo o valor mensal do item 1 em 4,4178% 
e o valor do item 2 em 6,2528. Fulcro no artigo 65, § 1°da Lei 
Federal 8666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 25/11/2019, 

Sr. ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – 
Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 72/2019
 TOMADA DE PREÇO N.º 01/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavi-
mentação asfáltica nos bairros jardim aeroporto e feroz II re-
ferente ao contrato de repasse n° 829725/2001/MCIDADES/
CAIXA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: CONSTRUTORA  RPL LTDA.     
OBJETO – Fica Prorrogado o Prazo de execução e vigência do 
contrato em mais 90 dias sendo a execução dos serviços ate 
10/02/2020 e a vigência ate 09/04/2020, com fulcro no art. 57, 
§ 1°, inciso II e VI da Lei Federal 8.666/93.  
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DATA DA ASSINATURA: 20/11/2019, 
Sr. ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – 
Diretor de Licitações e Contratos.

I TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 222/2019

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
PROCESSO n.º: 415/2019
A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Se-
cretaria Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, determina a SUSPENSÃO, por tempo indeter-
minado, do processo licitatório, na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO n.º222/2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXA-
MES DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) E EMISSÃO DE 
LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ATRAVÉS DE SISTE-
MA ONLINE VIA INTERNET,da Secretaria Municipal de Saúde, 
devido à verificação da necessidade de retificar o instrumento 
convocatório.
Publique-se.
Guarapuava, 10 de dezembro de 2019.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro

Secretaria Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 173/2019
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Processo n.º: 322/2019
HOMOLOGAÇÃO
A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, através do Decreto 
n.º 6.767 de 27 de junho de 2018, com base na Lei 10.520/2002 
e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação 
do objeto, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em 
epígrafe, conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
NARKA COMERCIAL EIRELI 
– EPP.

12 e 17. R$ 423,56

PATRICIA DE MORAES HINZ - 
INFO TEC.

2, 5 e 22. R$ 12.235,00

MACRO LIFE IMPORTADORA 
DE PRODUTOS MEDICOS 
EIRELLI – EPP.

11. R$ 772,00

E-SELL TECNOLOGIA LTDA 
- ME

34. R$ 1.139,97

FENIX EQUIPAMENTOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA.

23. R$ 4.904,00

CIRURGICA SÃO FELIPE 
PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA.

9, 13, 14 
e 21.

R$ 5.537,80

VIA NOVITA LTDA. 33. R$ 5.040,00
DIGITO INFORMÁTICA LTDA 
- ME

28. R$ 2.200,00

G. C. DE ARAÚJO - MÓVEIS 
DE AÇO – EPP.

4. R$ 14.280,00

PESENTI E PELAIS LTDA 10. R$ 3.150,00
CIRURGICA OURO VERDE - 
COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS – EIRELI.

15. R$ 2.400,00

M.K.R. COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS EIRELI EPP

18. R$ 3.040,00

QUICKBUM E-COMMERCE - 
EIRELI

19. R$ 2.500,00

CIRURGICA PARMA LTDA 8, 20 e 
26.

R$ 5.190,00

BLUINTER COMÉRCIO DE 
ELETRÔNICOS E ELETRODO-
MÉSTICOS LTDA

6 e 7. R$ 3.474,00

SUELLEN KOZAN - EIRELI 25 e 27. R$ 1.668,80
METALIC MEDICAL PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA

3 e 32. R$ 7.004,00

TYSKI & MACHOVSKI LTDA 1, 16 e 
30.

R$ 4.300,00

CLAUDINA COMIRAN 24. R$ 2.200,00
HYCOMED COMERCIO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI

29. R$ 10.400,00

MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
LTDA

31. R$ 2.025,00

Guarapuava, 12 de dezembro de 2019.
LARISSA MARIA BRZEZINSKI

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde

Município de Guarapuava

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL 281/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de monitoramento pessoal, dosímetro termino lumi-
nescente – TLDI, com dosímetro e taxa de expedição mensal 
do laudo de medição de radiação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO N.º: 397/2018
CONTRATADA: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRO-
TEÇÃO S/S LTDA (87.389.086/0001-74):
Vigência: 12/12/2019 A 12/12/2020.
Homologação: 11 de dezembro de 2019 – 

LARISSA MARIA BRZEZINSKI – 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da 

Secretaria Municipal de Saúde.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ATA SRP N.º 402/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 299/2018 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de com-
bustíveis.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: IDEAL GUAPO LDTA.
OBJETO: Fica concedido o reequilíbrio na Ata de SRP em epi-
grafe, em aproximadamente o percentual 10%( dez  por cen-
to) sobre o valor unitário, passando para R$ 3,54 (três reais e 
cinqüenta e quatro centavos) referente ao Lote 03, com funda-
mento no artigo 65 inciso II, alínea “d” e parágrafo 5º, da Lei 
Federal nº 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/12/2019 - 

LARISSA MARIA BRZEZINSKI – 
Diretora Administrativa e Financeira.

EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.º 
284/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 73/2015
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR O 
PROJETO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS. RECURSOS: VIN-
CULADOS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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CONTRATADA: IMOBILIÁRIA GASPAR GUARAPUAVA LTDA 
– EPP.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA 
POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ A DATA DE 18/12/2020.
Fica nomeada como gestora do presente contrato a Sra. CLAU-
DIA CUNICO C. LOCATELLI, portadora do RG nº. 5.255.153-6 
e CPF nº. 748.544.619-34.
DATA DE ASSINATURA: 11/12/2019 - 

LARISSA MARIA BRZEZINSKI – 
Diretora Administrativa e Financeira. 

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.º 
267/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 69/2015
OBJETO: Locação de uma Casa de Alvenaria para Abrigar as 
Instalações do AMPDS – Ambulatório de Feridas e Programa 
Melhor em Casa. Recursos: Atenção Básica. Secretaria Muni-
cipal de Saúde.
CONTRATO N.º: 267/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA GASPAR GUARAPUAVA LTDA 
– EPP. 
OBJETO DO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência, 
constante na Cláusula Segunda do Contrato de n.º 267/2015, 
que tem por objeto “LOCAÇÃO DE UMA CASA EM ALVENA-
RIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO AMPDS – AMBU-
LATÓRIO DE FERIDAS E PROGRAMA MELHOR EM CASA. 
RECURSO ATENÇÃO BÁSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE”, localizada, esta, à Rua Frei Caneca, n.º 2243, Cen-
tro, por mais 12 (doze) meses, até a data de 11/12/2020, com 
fulcro no artigo 62, inciso I, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
art. 51 da Lei n.º 8.245/91. O valor contratual descrito na Cláu-
sula Terceira será reajustado, conforme previsão contratual, e 
com base no índice oficial (IGP-M), no percentual de dezembro 
de 2019.
 DATA DE ASSINATURA: 11 de dezembro de 2019 - 

Larissa Maria Brzezinski – 
Diretora Administrativa e Financeira.

CONSELHOS
Edital nº 035/2019

Dispõe sobre divisão dos Conselheiros Tutelares por polo. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te COMDICA Guarapuava, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o Art. 139 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, com re-
dação dada pela Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012; Resolu-
ção CONANDA nº 170, de 10 de dezembro de 2014; Lei Muni-
cipal nº 2226/2013, Lei Ordinária Municipal nº 2383/2015 e Lei 
Ordinária Municipal nº 2384/2015, por intermédio da Comissão 
Especial Eleitoral, responsável pela organização e execução 
do Processo de Escolha Unificado para membros do Conselho 
Tutelar, instituída pela Resolução nº 011/2019 do COMDICA, 
torna público  o presente Edital: 
Art.1º - Para a composição dos colegiados do Conselho Tute-
lar do município de Guarapuava será seguido a Lei Municipal 
2226/2013 que prevê que a divisão dos polos é feita por ordem 
de votação. Considerando o pleito eleitoral realizado no dia 06 
de outubro de 2019 os polos ficam compostos da seguinte for-
ma:
Polo I:
1.Raquel Kaminski Teixeira;  
2.Viviane Maria Padilha;

3.Sara Cahupczinski Pereira;
4.João Hélio Baltazar da Luz;
5.Beatriz Aparecida Neves; 
Polo II
6.Silmara Cristina Padilha;
7.Ana Claudia Campos;
8.Ederson de Jesus Santos;
9.Rosane Nowak;
10.Rosangela Maria Ribas de Lima. 
Art.2º - Ficam os conselheiros tutelares titulares convocados 
para participação de reunião no dia 17 de dezembro de 2019 
às 9h na sala dos Conselhos, junto à Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social
Art.3º - A solenidade de posse dos Conselheiros (as) Titulares 
e Suplentes eleitos no processo de escolha, ainda será defini-
da e divulgada posteriormente.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Carina Silva
Presidente COMDICA

SURG
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de insu-
mos tais como: mudas de flores, mudas de arbustos perma-
nentes, granilha branca miúda, manta bidim, grama, casca de 
árvore, húmus de minhoca e pedra granito verde, para revitali-
zação e melhoria de paisagismo em diversas praças, rotatórias 
e avenidas.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, tendo em vista a realização do PREGÃO 
PRESENCIAL nº 47/2019, HOMOLOGA para que produza os 
seus jurídicos e legais efeitos a decisão do Pregoeiro Paulo 
Cezar Tracz, autorizando, quando necessário, a contratação 
do objeto licitado, junto à empresa e com o valor abaixo des-
crito:
BRASMACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP -  
CNPJ 00.284.707/0001-77: Valor total dos itens: R$11.700,00 
(onze mil e setecentos reais). Total Geral: R$11.700,00 (onze 
mil e setecentos reais). Guarapuava - PR, 04 de dezembro de 
2019. 

SANDRO ALEX RUSSO VALERA. 
Diretor Administrativo. 

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019 / Licitação realizada em 
03/12/2019 – 14h00min
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Pre-
sencial nº 50/2019, que tem por finalidade o “Registro de pre-
ços para eventual aquisição de mobiliário urbano para implan-
tação em diversos centros de bairros e distritos do município de 
Guarapuava” e tendo transcorrido todas as fases de lances e 
de análise dos documentos de habilitação; observados os de-
mais preceitos legais, declaro CLASSIFICADA e HABILITADA 
para o objeto desta licitação a EMPRESA discriminada a se-
guir, relacionando-a com os respectivos itens: Fornecedor: GP 
MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA - CNPJ 
Nº 73.034.761/0001-38:

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR FORNECEDOR
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À vista do presente resultado, submeto o processo à análise da autoridade superior. Guarapuava - PR, 13 de dezembro de 2019. 
PAULO CEZAR TRACZ - 

Pregoeiro Oficial da SURG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Gestora: 0001 - SURG
Numero da Ata: 54/2019 
Data da Ata: 05/12/2019 Data da Assinatura da Ata: 05/12/2019
Data de Inicio da Ata: 05/12/2019 
Data de Expiração da Ata: 05/12/2020
Processo: 75/2019       
Modalidade: 47 - Pregão - Registro de Preço
Fornecedor: 00.284.707/0001-77 - BRASMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de insumos tais como: mudas de flores, mudas de arbustos 
permanentes, granilha branca miúda, manta bidim, grama, casca de árvore, húmus de minhoca e pedra granito verde para revi-
talização e melhoria de paisagismo em diversas praças, rotatórias e avenidas.
Valor total da Ata: 11.700,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA
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SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
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CÂMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 2/2019

Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de Guarapuava e dá outras 
providências. 
Autores: Luiz Augusto Klosowski, Gilson da Ambulância, Celso Lara da Costa e Marcio Luiz Carneiro do Nascimento.

O Poder Legislativo do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou o seguinte Projeto de Lei: 

Art. 1º Fica criada, no âmbito da Câmara de Vereadores de Guarapuava, a Procuradoria da Mulher, com o objetivo de proteger 
os direitos das mulheres, principalmente contra a violência e a discriminação. 
Parágrafo único. A Procuradoria da Mulher não terá vínculo com nenhum outro departamento desta Casa, sendo órgão indepen-
dente, que contará com o suporte técnico de toda estrutura da Câmara. 
Art. 2º A Procuradoria da Mulher será constituída de 01 (uma) Procuradora da Mulher designada pelo Presidente da Câmara 
Municipal, a cada ano, no início da legislatura. 
§ 1º O mandato da Procuradora da Mulher será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 
§2º Na ausência de vereadora para assumir a função de Procuradora da Mulher, poderá assumir a função, servidora da Câmara 
Municipal, indicada pela Mesa Executiva. 
Art. 3º Compete à Procuradoria da Mulher zelar pela participação efetiva das vereadoras nos órgãos e nas atividades do Poder 
Legislativo e ainda: 
I - receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher; 
II - fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo municipal que visem a promoção da igualdade entre homens 
e mulheres, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal; 
III - cooperar com organismos municipais, estaduais e nacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para 
as mulheres; IV - promover pesquisas, seminários, palestras e estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, bem 
como acerca da representação feminina na política. 
Art. 4º Toda iniciativa provocada ou implementada pela Procuradoria da Mulher terá ampla divulgação pelo órgão de comunica-
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ção da Câmara Municipal. 
Art. 5º A suplente de vereador que assumir o mandato em caráter provisório não poderá ser escolhida para Procuradora da 
Mulher. 
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Guarapuava, em 13 de dezembro de 2019.

JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente

SAMUEL DA SILVA PINTO 
2º Vice-Presidente

SERGIO ANDRÉ NIEMES
2º Secretário

DANILO DOMINICO
1º Vice-Presidente

VALDOMIRO BATISTA 
1º Secretário

ANDERSON MARCELO DE LIMA
3º Secretário
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